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Abstract
This dissertation arises from the interest in deepening knowledge about women in
the Portuguese Design History, more precisely, in the preservation of the memory
and archive of works accomplished by portuguese women designers, who established
themselves during the 1960s and 1970s, especially in the area of graphic design. The
invisibility of women designers who contributed to the discipline of graphic design in
Portugal is an evidence. The present investigation aims to contribute to the recognition
of their collective memories considered necessary for academic knowledge and national
culture. In order to better understand the object of study, participant observation was
used, and the selection of two case studies, inscribed in the ethnographic method, as
essential tools to provide answers to the questions proposed in the investigation.
This work is one of the few that aims to contribute to the visibility of portuguese
women designers in the field of graphic design. Thus, the life and work of designers Alda
Rosa and Cristina Reis are distinguished, in order to enhance the awareness of the social
role of the women designer, through the transmission of their life stories and individual
knowledge about the period of the study. It is proposed to make a chronological
description of the professional experience of the designers to demonstrate the methods
and procedures applied during their life journey. This dissertation contributes to the
visibility of women in the History of Graphic Design through the Project Women in Graphic
Design, Portugal. That allows to make public the individual career of women designers
and share this theme with researchers who show interest in continuing this research.
Keywords
Invisibility; Graphic Design; Portugal; Alda Rosa; Cristina Reis.

Resumo
Esta dissertação surge pelo interesse em aprofundar conhecimentos sobre as mulheres na
História do Design Português, mais propriamente, na preservação da memória e arquivo
de trabalhos realizados por mulheres designers portuguesas, que se afirmaram durante a
década de 1960 e 1970, na área do design gráfico. A invisibilidade das mulheres designers
que contribuíram para a disciplina do design gráfico, em Portugal, é uma evidência. A
presente investigação, tem como finalidade contribuir para o reconhecimento de suas
memórias coletivas, consideradas necessárias para o conhecimento académico e cultura
nacional. Para uma melhor compreensão do objeto de estudo, utilizou-se a observação
participante e a seleção de dois casos de estudo, inscritos no método etnográfico, como
ferramentas essenciais para dar respostas às questões propostas na investigação.
Este trabalho é um dos poucos que visa contribuir para a visibilidade das mulheres
designers portuguesas, no campo do design gráfico. Distingue-se assim, a vida e obra
das designers Alda Rosa e Cristina Reis, de forma a valorizar a conscientização do papel
social da mulher designer, mediante a partilha das suas histórias de vida e conhecimento
individual sobre o período em estudo. Propõe-se fazer uma descrição cronológica da
experiência profissional das designers, para se demonstrar os métodos e procedimentos
aplicados durante o seu percurso de vida. Esta dissertação contribui para a visibilidade
das mulheres na História do Design Gráfico, através do Projeto Women in Graphic Design,
Portugal. Que permite tornar público o percurso individual das mulheres designers e
partilhar este tema com investigadores que demonstrem interesse em dar continuidade
a esta investigação.
Palavras-chave
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Capítulo I

Introdução

14

1.1 Apresentação da Investigação
A invisibilidade das mulheres na História do Design é uma realidade patente pela falta
de estudos sobre esta temática. Apesar das tentativas de muitos historiadores do Design
Gráfico, bem como grande parte da literatura existente, a questão do reconhecimento
das mulheres no design e da sua própria profissionalização continua a ser motivo de
preocupação, provocando falta de consenso sobre a prática da disciplina, tanto na
comunidade académica como no público em geral. O campo do design gráfico continua
a lutar com questões de reconhecimento, profissionalização e inclusão das mulheres na
disciplina, assim como a falta de literatura onde as mulheres são protagonistas na sua
história.
A História do Design foca-se na obra e testemunhos individuais de designers,
fixando-se na atribuição e autenticação do design como objeto de arte e na simplificação
da análise histórica. Assim, a «História do Design é reduzida apenas a uma história do designer e o
design é visto como pela representação do que o próprio designer se identifica» (Buckley, 1986, p.10).
Importa, desta forma estudar as condições que as mulheres designers gráficas tiveram no
seu percurso e perceber como se adaptaram ou sentiram nesses mesmos papéis (Scotford,
1994 & Sykes, 2017). É necessário fazer-se um estudo da profissão de designer noutra
perspetiva, para que se entenda como as mulheres se sentem perante as suas experiências
e compreender-se, assim, a História do Design como unificada e não como uma prática
profissional individual, para que desta forma não se inclua determinadas pessoas e se
exclua outras (Margolin, 1994).
A literatura referente à História do Design Gráfico apresenta, maioritariamente,
referências masculinas, principalmente de homens brancos (Rawsthorn, 2018). Uma
realidade não só no estrangeiro como também em Portugal. Importa referir que começam
a surgir estudos com referências femininas e até trabalhos com enfase às mulheres e ao
seu reconhecimento. No entanto, existem muitas mulheres que permanecem na sombra,
sobretudo em países onde o design foi relativamente bem reconhecido como disciplina
(Souto, 2018). O crescimento das artes-gráficas em Portugal, demonstra que as mulheres
artistas, mesmo ligadas ao ciclo do movimento modernista, sempre contribuíram para
o sucesso da disciplina. Até ao século XX, não se verifica, praticamente, registos sobre a
participação da mulher no trabalho de práticas gráficas, o que «revela que pela ausência do
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discurso decorre a invisibilidade das mulheres no setor gráfico» (Costa, 2019, p.124), que não viria
alterar-se até ao surgimento das práticas de design dos anos 1960.
Durante a década de 1960, o design em Portugal afirma-se como disciplina, fazendo
dele parte, mulheres como Alda Rosa e Cristina Reis, que estudaram design gráfico
em Inglaterra e regressaram para a contribuição do sucesso desta disciplina, dando o
primeiro passo em direção à esfera pública do design gráfico e igualando-se aos homens.
Durante esta década, com a influência do movimento feminista, assiste-se a uma maior
vontade de contribuir para a visibilidade das mulheres, que começam a ser reconhecidas
na história e no campo disciplinar do design. As realizações e contribuições das mulheres
para o design gráfico em Portugal, são ainda desiguais em comparação com as conquistas
dos homens na disciplina, onde se torna evidente a invisibilidade das mulheres que
iniciaram e contribuíram para a disciplina (Alvelos, Barreto, & Penedos, 2019). Deste
modo, a presente investigação visa explorar a invisibilidade das mulheres na História do
Design Gráfico em Portugal.

1.2 Pertinência da Investigação e Objetivos
A ausência de referências da História nacional num programa de licenciaturas em
design gráfico, em que o conhecimento é orientado para o design europeu; e a vontade
de investigar sobre a História do Design português aliada à necessidade de saber mais
sobre o papel da mulher no design gráfico, tornou-se imperativa. Com o decorrer deste
interesse, observei um défice significativo na representação das mulheres na História
do Design e na recolha de conteúdos eficazes que representassem o trabalho realizado
por elas. Esta investigação surge pelo interesse em aprofundar a razão dessa falta de
visibilidade feminina na História do Design. Assim, a escolha do período temporal foi
feita a partir de uma breve revisão da literatura, definindo-se o período em que existe
uma maior consciência sobre a disciplina - década 1960-1970. É nesta década que
o design se afirma e se destaca o papel do designer na sociedade portuguesa. Com o
desenvolvimento da investigação, a escolha dos casos de estudo revelou-se a melhor
opção para um aprofundamento sobre a disciplina de design gráfico devido à partilha, na
primeira pessoa, da vida e obra de Alda Rosa e Cristina Reis.
Os objetivos inscritos na presente investigação visam valorizar, contribuir e
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inscrever o trabalho de mulheres designers na História do Design Gráfico português, para
o reconhecimento de memórias coletivas, relevantes para o conhecimento académico e
cultura nacional. Para isso, foi criado um repositório online, de acesso livre e contínuo,
com conteúdos que possam ser necessários para o ensino, que normalmente estão
preservados em instituições educativas, científicas ou culturais, como o caso da Fundação
Calouste Gulbenkian (FCG), que apesar de serem contributivas para o conhecimento
científico, acabam por estar limitadas a um acesso privado. Apresenta-se como projeto
prático, um website, com a denominação de Women in Graphic Design, Portugal, dedicado
às mulheres designers gráficas, em Portugal. Este projeto, responde como um primeiro
contributo para a visibilidade do trabalho realizado por mulheres designers. Procurase, com este website, visualizar e aceder facilmente a uma lista de mulheres referentes
ao período em estudo. Tem como principal objetivo, tornar visível o percurso individual
do trabalho realizado por elas, assim como, disponibilizar o acesso livre à comunidade
educativa, para que possa editar e adicionar novas referências femininas, abrindo
perspetivas de investigação futura, para quem pretenda aprofundar esta temática.

1.3 Questões de Investigação
Esta dissertação pretende responder às seguintes questões de investigação:
Qual a razão da invisibilidade das mulheres na História do Design Gráfico, em Portugal?
De que forma conseguiram as mulheres ter um papel ativo no Design Gráfico em Portugal?
Quem são as primeiras mulheres com formação superior em Design na História do Design
Gráfico português?

1.4 Estrutura da Investigação
Apesar do presente ano de 2020 estar a ser assolado por uma pandemia fruto do
aparecimento do vírus SARS-COVID 19, cujas recomendações da Organização Mundial
de Saúde e, no âmbito nacional da Direção Geral de Saúde, recomendam o distanciamento
social, entre outros cuidados com os demais cidadãos, em especial com os grupos de
risco, a presente investigação não foi condicionada por esta situação. Todas a recolha de
literatura presencial, assim como, as entrevistas aos diferentes intervenientes citados na
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presente investigação, foram realizadas até ao final de janeiro.
Esta dissertação foi desenvolvida em duas fases. Uma primeira fase, que pretende
explorar as questões de investigação, através da revisão de literatura, observação e análise
de dados do contexto em estudo. E uma segunda, a realização de um projeto prático,
que apresentasse e disponibilizasse a informação recolhida da investigação, permitindo
o aumento da visibilidade das mulheres do período em estudo. A primeira fase, inserese no capítulo II, onde explora-se a questão da invisibilidade das mulheres designers
e da sua ausência na inscrição da História do Design Gráfico. Este tema é introduzido,
inicialmente, num enquadramento geral, através de uma breve introdução da História
do Design Gráfico. Assim, estabelece-se uma análise sobre hipóteses que explorem e
visam responder à não inscrição das designers mulheres, passando posteriormente para
a contextualização do mesmo problema num contexto português. É, também, realizada
uma análise de alguns contributos atuais que promovem a visibilidade e representação
das mulheres na história, conduzindo, simultaneamente, aos objetivos propostos neste
trabalho. Este capítulo termina, com um breve enquadramento das mulheres no design
gráfico em Portugal, que explora especificamente o aparecimento da disciplina no país,
que se inicia nas artes gráficas até movimento da afirmação disciplinar e institucional
do design na década de 1960. Pretende-se, ainda, evidenciar as mulheres que foram
relevantes no desenrolar da disciplina, como Milly Possoz, Maria Keil, Ofélia Marques,
apresentando alguns dos trabalhos desenvolvidos por elas.
No capítulo III apresentam-se os procedimentos e metodologias adotadas, de
forma a responder às seguintes questões de investigação levantadas. Neste capítulo,
é igualmente realçada a importância de escolher uma metodologia qualitativa para a
validação e sustentação deste trabalho. Explica-se a opção pelo método etnográfico,
descrevendo com detalhe toda a ação desenvolvida durante o trabalho de investigação e
da recolha de dados, assim como dos materiais que foram utilizados, tais como: artigos
de revistas, trabalhos científicos, texto pessoais, entrevistas, livros, fotografias e imagens
representativas de visuais gráficos (cartazes, livros, brochuras, ilustrações e desenhos).
Com o intuito de aumentar a relevância do paradigma qualitativo, tornou-se imperativo a
definição de dois casos de estudo para a investigação, que se distinguem por fazerem parte
da terceira geração de designers da década de 1960-1970, sobretudo na área do design
gráfico e do movimento de afirmação disciplinar e institucional do design. Assim, será
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apresentada uma análise individual dos procedimentos aplicados para cada um dos casos
de estudo, bem como os diferentes materiais de apoio que foram utilizados no processo
de observação participante.
No capítulo IV, são apresentados os dois casos de estudo, com a descrição
cronológica da história da vida e obra das designers Alda Rosa e Cristina Reis de modo
a exemplificar o seu campo de ação e os métodos aplicados durante o seu percurso
profissional na disciplina do design.
Por fim, no capítulo V, é realizada uma síntese descritiva sobre a segunda fase
e respetivas conclusões. É ainda apresentado o projeto prático, que resulta como
consequência da investigação e da produção teórica, desenvolvida através dos casos de
estudo, abrindo caminho para oportunidades futuras desta investigação.
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Capítulo II

Revisão de Literatura

20

2.1 A (in)visibilidade das Mulheres na História do Design Gráfico
2.1.1 Breve Introdução às Mulheres na História do Design Gráfico
Numa perspetiva global, para se identificar e situar as Mulheres na História do Design
Gráfico é necessário primeiro fazer-se uma investigação exploratória em torno da
própria História do Design. A partir da História do Design é possível compreender
não só todas as atividades do design, no qual também se insere o design gráfico, como
entender a forma como explora as condições e o caráter da participação das mulheres
no seu desenvolvimento. No entanto, mesmo que estas atividades do design tenham
que se manifestar em consonância sobre as mesmas características, a sua especificidade
histórica revela-se sempre diferente, exigindo outras abordagens (Blauvelt, 1994).
Segundo Margolin (1994) o design gráfico, não se consegue separar da própria
História do Design, uma vez que não se questiona devidamente sobre o que é a História
do Design, provocando uma confusão neste campo. Desta forma, entende que a História
do Design Gráfico não segue um caminho linear que possa ser caracterizado por um
tema unificador, pela razão de não existir uma partilha de padrões que definem o
desenvolvimento profissional, nem uma base de conhecimento comum para fundamentar
uma definição do que é o design gráfico.
«O desenvolvimento da disciplina do design gráfico, foi amplamente intuitivo e não está assente num
conjunto singular de princípios compartilhados por todos os designers. O que uma história do design
gráfico deve explicar é como várias atividades que se enquadram na construção da prática do design
gráfico são diferenciadas» (Margolin, 1994, p.243)1.

Só recentemente é que os historiadores de design gráfico enfrentaram os
preconceitos do seu próprio campo, começando assim, a identificar as mulheres
individualmente e documentar sua posição na História do Design Gráfico (Thomson,
1994). Martha Scotford foi uma das mulheres que começou este processo, demonstrando
que os principais textos a serem usados para ensinar design gráfico concentravam-se
essencialmente no trabalho de um número limitado de «grandes homens» e que, os
historiadores do design gráfico, consciente ou inconscientemente, criaram um cânone
não reconhecido que exclui as mulheres.
1 Tradução livre.
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Scotford sugere para se fazer uma história cultural, invés da prática da história da
arte, forneceria um modelo melhor a ser seguido pelos historiadores (Thomson, 1994).
De acordo com Scotford (1994), a partir da reorganização do estudo histórico numa
perspetiva diferente, dirigida a diferentes grupos de pessoas, tem sido fundamental para
o estudo das mulheres na história. Este estudo demonstra que embora seja importante
adicionar nomes individuais e conquistas históricas nas mulheres do design, é relevante
observar as características e dinâmica desse grupo. É importante estudar as condições
que as mulheres designers gráficas tiveram no seu percurso, perceber como se adaptaram
ou sentiram nesses mesmos papéis. Segundo Scotford (1994), o estudo realizado sobre as
experiência das mulheres designers considera que aquela «experiência de design», conforme está na literatura do design e assumida como universal, tem sido realmente uma
experiência masculina. Perante este estudo, entende-se que para estudar mulheres designers, é importante comparar a sua experiência com a experiência de homens designers
do mesmo período, para se compreender as suas etapas de vida, o seu desenvolvimento
físico e psicológico, as suas privações e os papéis disponíveis que as mulheres tiveram em
cada momento da história (Scotford, 1994).
Tal como Scotford (1994), Margolin (1994) também critica os modelos adotados na
História do Design Gráfico, sobretudo, na forma como o termo «design gráfico» é aplicado
na maioria dos livros. Assim, estabelece que para se obter estritamente o significado do
design gráfico como descrição de uma prática profissional, deve-se obrigatoriamente
considerar como esta prática tem sido institucionalizada, a fim de se incluir algumas
pessoas e excluir-se outras. Assim, seriam estabelecidos limites que deixariam de fora
o material vernacular feito por não profissionais cujos os talentos são considerados
inferiores aos dos profissionais. Seria também necessário abordar as maneiras pelas quais
diferentes formas de práticas foram profissionalizadas e perceber como diferentes áreas
como tipografia, caligrafia, direção de arte e ilustradores estão embebidas no campo do
design gráfico. Se a História do Design Gráfico não distinguir as preferências entre estas
práticas, é difícil delinear como a profissão foi desenvolvida socialmente (Margolin, 1994).
De acordo com Triggs (2010) o design gráfico continua à procura do seu passado
em relação a outras disciplinas do design, como moda ou industrial, que já tem o hábito
de arquivar, documentar, criticar e fazer publicações, assim como de se envolver com
contextos sociais, culturais e políticos. Embora já se assista a diversas contribuições
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e abordagens da própria história realizadas por críticos e profissionais na área, existe
sempre a sensação que a História do Design Gráfico está menos estabelecida como
disciplina e «menos exploratória em termos de definição de novas formas de escrever sobre essa
história» (Triggs, 2010, p.3). Porém, o cânone da História do Design Gráfico serviu como
base para a maioria das contestações, principalmente no contexto social. Enfatizase, assim, como primeiras iniciativas as incursões realizadas pelas teorias feministas,
que desafiavam o funcionamento do patriarcado no design, sobretudo em disciplinas
como na arquitetura, design de produto e publicidade (Blauvelt, 1994). Estas teorias
estabeleceram na História do Design um melhor desenvolvimento na sua crítica para
a compreensão dos efeitos sociais no design, uma vez que na procura de respostas às
críticas fornecidas pelo feminismo tornaram-se fulcrais para a recuperação dos papéis
de diversas designers gráficas consideradas «perdidas» na história (Blauvelt, 1994).
Embora nos dias de hoje, se comece assistir uma maior visibilidade das mulheres
em diversas atividades do design, quando se faz uma breve revisão de literatura sobre
a história e prática da disciplina, é amplamente visível uma ausência significativa nas
intervenções realizadas pelas mulheres, uma vez que ainda é frequente encontrar em
variados livros da História do Design repletos de referências masculinas (Rawsthorn,
2018). Contudo, as mulheres sempre fizeram parte da prática do design de diversas
maneiras, como praticantes, teóricas, historiadoras, críticas e educadoras (Buckley,1986
& Sellers, 2017). De acordo com Buckley, as omissões das mulheres na história «são tão
avassaladoras, e o raro reconhecimento, tão superficial e marginalizado, que se percebe que esses
silêncios não são acidentais nem aleatórios» (Buckley, 1986, p.3)2 mas uma consequência dos
métodos historiográficos utilizados. No qual, classifica esses métodos como uma série
de procedimentos que envolvem a seleção e a priorização de tipos de design, categorias
de designers, estilos e movimentos distintos que vão de certa forma contra as mulheres
para excluí-las da história. Para Buckley (1986), o fato de existirem poucas mulheres
representadas na História do Design é por estarem inseridas no patriarcado e serem
delimitadas pelo seu género; associadas a produtos femininos; ou ao nome de homens
designers que são membros de família.
Pode-se assim afirmar, que o design herdou os preconceitos e convenções
originárias do século XX, para se discutir a sua história torna-se praticamente impossível
2 Tradução livre.
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de não envolver noções binárias de homem / mulher, ou simplesmente ignorar o fato
da indústria do design permanecer historicamente patriarcal (Sellers, 2017). Como
consequência desse patriarcado, as mulheres foram limitadas de participar em diversos
setores do design, em grande parte, devido aos estereótipos femininos criados, uma vez
que estabeleciam às mulheres modos de comportamento e papéis sociais idealistas que
pudessem aspirar (Buckley, 1986). De acordo com Souto, «alguns campos profissionais são
atribuídos a priori, mais aos homens do que às mulheres. O design é um deles e essa visão é apoiada por
histórias gerais de design que reforçam, com muita facilidade, uma história de «heróis» masculinos»
(Souto, 2018, p.218)3. Além do «viés de género» e a falta de contribuição das mulheres
na história, existe também uma recusa em reconhecer a importância da sua colaboração
em processos de design. Embora cada vez mais, as mulheres estejam a ser estudadas
e reconhecidas, existem ainda «muitas designers criativas que permanecem nas sombras,
especialmente em países onde o design foi relativamente bem reconhecido como uma disciplina por si
só» (Souto, 2018, p.218)4.
De forma a analisar e contribuir para a História do Design torna-se crucial serse parcial na análise da própria história, caso contrário a história será uma herança
do design modernista masculino (Buckley, 1989). É importante, procurar-se diferente
documentação, outras histórias ou publicações que permitam compreender o trabalho
realizado por mulheres designers para que se analise o design como parte «de um sistema
complexo que seja responsivo às mudanças sociais, económicas, políticas e culturais» (Buckley,
1989, p.71)5. Para se reestruturar uma História do Design no feminino, é necessário
compreender como o patriarcado definiu género, a feminilidade e a divisão sexual do
trabalho (Buckley, 1989).
Segundo Sellers (2017), para se contar uma História do Design com viés de género,
significava que muitas das disciplinas consideradas «femininas» teriam sido minimizadas
e até mesmo, desconsideradas por historiadores e académicos que tinham como ambição
«enfatizar uma relação de amor entre o modernismo com a fabricação de máquinas, indústria e
arquitetura» (Sellers, 2017, p.12)6. Em todo o caso, a partir de uma restruturação feminista
do modernismo, foi possível reposicionar essas disciplinas de volta ao cânone da História
do Design do século XX, e como resultado possibilitou a descoberta de novos nomes na
história (Sellers, 2017).

3 Tradução livre.
4 Tradução livre.
5 Tradução livre.
6 Tradução livre.
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A maioria da história referente às mulheres procura colocá-las como objetos
de estudo e sujeitos da sua história. Tem como princípio, a ideia de que o «ser humano
«universal» poderia incluir as mulheres e proporcionar evidência e interpretações sobre as várias ações
e experiências das mulheres no passado» (Scott, 1992, p.77)7. Uma vez que a historiografia
ocidental moderna utiliza como sujeito a incorporação de um homem branco, a história das
mulheres é inevitavelmente confrontada com esta disparidade. Reivindicar a importância
das mulheres na história significa debater-se contra as definições de história e dos seus
intervenientes estabelecidos como «verdadeiros», defende Scott (1992). Para se fazer
uma mudança da «história» é necessário investigar o modo como o significado daquele
termo geral foi estabelecido. O que implica uma série de questões sobre a «prioridade
dedicada à «história do homem», em oposição à «história da mulher», expondo a hierarquia implícita
em muitos relatos históricos» (Scott, 1992, p.77)8. Assim, a necessidade de se fazer a história
das mulheres, ficou agregada em simultâneo, à emergência de se criar uma categoria
social que as distinga como uma identidade política. Uma categoria que fosse dedicada à
«opressão das mulheres e sua falta de visibilidade histórica à tendenciosidade masculina» (Scott,1992,
p.83).
Para Buckley (1986), a partir do movimento feminista foi possível combater o
patriarcado e assim construir o «feminino», assumindo a sua identidade de género.
O trabalho realizado por historiadores feministas e historiadores de design foram
fundamentais para esta contribuição, especialmente nas críticas à disciplina da história,
que revelaram as razões ideológicas para o silêncio sobre as mulheres. Pois, geralmente a
maioria das biografias de designers focam-se na sua produção e no significado do design
na contribuição desse indivíduo. Neste sentido, pode-se dizer que a História do Design
reflete-se em parte como a história de arte. Inicialmente, atribui um significado a um
nome para simplificar o processo histórico, e ao mesmo tempo faz sobressair o papel
do indivíduo na história (Buckley, 1986). No entanto, a consequência dessa estratégia,
faz com que os historiadores analisem o design com base nas convicções dos próprios
designers e nos seus elementos formais e esqueçam a sua importância como produto
social. Em concordância com Buckley (1986), o design fica afastado das suas origens e
das suas funções materiais, uma vez que irá considerar apenas os «bons» candidatos para
entrar nos livros de história. Como resultado, o design ficou delimitado na obra individual
7 Tradução livre.
8 Tradução livre.
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do designer, fixando-se na atribuição e autenticação do design como objeto de arte e na
simplificação da análise histórica. «A História do Design é reduzida apenas a uma história do
designer e o design é visto como pela representação do que o próprio designer se identifica» (Buckley,
1986, p.10)9.
2.1.2 O Contexto Português
Na História do Design Gráfico em Portugal, consegue-se rapidamente identificar esta
falta de visibilidade das mulheres designers na história tal como acontece no panorama
geral. Pode-se, assim justificar esta falta de inscrição pelo ritmo lento que a História do
Design português sofreu sobre a ditadura (1926-1974), imposta do regime do Estado
Novo (Souto, 2018). Simultaneamente pela caracterização das mulheres artistas designers portuguesas estarem diretamente ligadas ao primeiro ciclo do modernismo
português, onde normalmente estavam associadas à pintura, vieram também a trabalhar
em campos do design gráfico como ilustradoras, ou cenógrafas (Souto, 2018). Além
disso, pode-se facilmente considerar esta falta de inscrição pelo papel que a sociedade
portuguesa atribuiu às mulheres durante o período do Estado Novo. Assente sobretudo,
numa base familiar unificada, no qual, era atribuído uma «falsa» igualdade de valores aos
papéis distribuídos na família, valorizando o papel reservado à mulher casada como uma
responsabilidade que descendia da sua função biológica (Pimentel & Melo, 2015).
No entanto, apesar destas evidências demonstrarem ser relevantes na falta de
representação das mulheres designers gráficas na história, observa-se ainda nos dias de
hoje esta lacuna na História do Design Gráfico português. De acordo com Falcão (2015),
uma das razões para determinados designers não aparecerem na história, é pelo o fato de
muitos não terem conseguido construir uma carreira na área, assim como explica:
«Em Portugal, ao olhar para o nosso passado recente e não tendo dados nem um levantamento credível,
pensamos não estar longe da verdade ao afirmar que não são muitos os que conseguiram construir uma
carreira profissional estritamente como designers de comunicação e que a maioria destes não está nas
histórias» (Falcão, 2015, p.242).

Falcão (2015), defende ainda, que normalmente é feita por aqueles que
eventualmente conseguiram trabalhar na profissão «todos os dias, sem se preocuparem em
assegurar a posteridade» (Falcão, 2015, p.242). Expondo que a História do Design português
9 Tradução livre.
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é consagrada a um grupo de pessoas que teve a possibilidade de permanecer na profissão
durante um período de tempo significativo, afirmando que para se «poder efetuar um
panorama da atividade e a forma como evoluiu deve referir o maior número de designers que conseguiu
uma presença duradoura na profissão ou cujas obras, mesmo que breves e entrecortadas por outros
afazeres, se vieram a revelar revolucionárias ou apenas singulares» (Falcão, 2015, p.242).
No entanto, Moura (2018) afirma que o ensino foi importante para se criar um
cânone para a profissão. Através da visão do design como uma especialização foi possível
«recortar personagens e objetos do pano de fundo da ditadura, um escalpelo que permite isolá-los do seu
contexto de origem e dar-lhes uma nova coerência» (Moura, 2018, p. 92). Para assim se reconstruir
um conjunto de biografias retrospectivas de designer, ilustradores e arquitetos, uma vez
que este esforço historiográfico é também conduzido por designers que subtilmente
deixam apenas de fazer design prático para alargar essa prática a uma reflexão sobre o
passado da disciplina. «Contudo, a consequência é a hegemonia de uma história centrada em nomes,
num conjunto de praticantes individuais, que se recortam com facilidade do contexto e da estruturas em
que produziram as suas obras» (Moura, 2018, p. 92).
A História do Design em Portugal tem vindo a ser escrita em paralelo com a
História de Arte Geral, sobretudo pelos movimentos artísticos, ou por «comparação com os
movimentos internacionais mais específicos da metodologia do projeto» (Costa, 2019, p.36). Neste
contexto, Costa (2019) entende ainda, que a História do Design em Portugal não só está
assente em princípios de movimentos artísticos, como também foi escrita do ponto de
vista do autor individual, apresentando-se «através de nomes considerados pioneiros ou sempre
segundo um princípio de pessoalização. Contributos que incentivam o estudo da disciplina a partir da
prática e do ponto de vista individual e, tendem para uma consequente canonização dos autores» (Costa,
2019, p.36). O problema da história da História do Design não se desagregar da História
de Arte, demonstra também o processo tardio do design em Portugal, que viria apenas a
consolidar-se como disciplina a partir dos anos sessenta (Costa, 2019).
A partir da década de 1960, tal como um pouco por todo o mundo, existe em
Portugal diversas manifestações de contestação social, cultural e política. Assistese à emancipação das mulheres e à sua crescente participação no ensino, ao acesso
do mercado de trabalho, à conquista da sua liberdade e o desejo de autoafirmação,
centralizando-se como elementos principais deste movimento (Fragoso, 2012). Durante
este período surge também a área de estudo que permite estudar a realidade histórica
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das mulheres (Vaquinhas, 2019). Esta área é estabelecida quando se questiona qual é
o referido lugar das mulheres no processo histórico, «obrigando a rever-se a sua ausência e
a conferir-lhes uma visibilidade que lhes permitiu aceder ao estatuto de sujeito e à cena da história»
(Vaquinhas, 2019, p.38). A partir do crescente interesse académico de mulheres que
ingressaram sobretudo nos curso de Humanidades, mostra ser fundamental e decisivo
para o aumento da produção científica sobre a história das mulheres e reconhecimento
dessa área de estudos. Começa a dar-se uma maior visibilidade ao contributo feminino
na formalização e na institucionalização de campos disciplinares em diversas áreas de
ciências humanas, sociais e artísticas (Vaquinhas, 2019). Com a intenção de «resgatar
memórias, dar visibilidade à participação das mulheres na vida económica, social, política e cultural,
no fundo, integrá-la no espaço público, com vista a ultrapassar discriminações de género e a contribuir
para uma sociedade mais justa e democrática» (Vaquinhas. 2019, p.47).
Neste sentido, o reconhecimento da História do Design português está ainda a ser
feito, essencialmente através das incursões de instituições, historiadores de arte, críticos
e designers que com os seus contributos ajudam substancialmente a tornar esta memória
coletiva do design possível (Quintela, 2016).
A partir do crescente desenvolvimento do ensino e investigação em design em
Portugal, assumiu novos interesses, tendo como principal objetivo «colmatar a quase total
ausência de obras de referência sobre a história do design contemporâneo em Portugal»(Quintela,
2016, p.256). Pode-se identificar, como exemplo desses contributo as coleções, Coleção
Design Português da Escola Superior de Artes e Design (ESAD), a Coleção D da Imprensa
Nacional-Casa da Moeda e a Coleção Designers Portugueses da Cardume Editores. Estas
coleções apresentam uma cronologia detalhada sobre a evolução do design em Portugal,
com o intuito de compreender cada época e identificar os seus principais intervenientes,
no qual evidenciam-se nomes de designers portugueses masculinos como Sebastião
Rodrigues, António Garcia, Daciano Costa, Victor Palla. No entanto, apesar de existir uma
análise aprofundada sobre os percursos individuais de designers e ateliers, que por vezes
mencionam nomes de mulheres, como Maria Keil ou Alda Rosa, é visível nestas coleções
um défice da representação feminina, onde existe somente um volume dedicado a uma
mulher (Moura, 2018).
Segundo Meer (2012), a falta de visibilidade das mulheres designers, deve-se a
uma série de problemas que acabam por provocar uma falta de uniformidade básica na
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consistência de materiais de origem para a construção de biografias auto suficientes.
Meer (2012), dá como exemplo desses problemas, o fato de considerarem as mulheres
menos produtivas em relação aos seus colegas homens, uma vez que apenas destacam
uma pequena parte do seu trabalho, avaliando-o como «inovador», explica em parte a
razão das mulheres não entraram na História do Design na mesma forma que eles. Ou
ainda, por considerarem que existia menos mulheres designers, em relação aos homens.
Suposição essa que acaba por ser frágil, porque a manutenção de um arquivo está ligada
ao fato do que realmente se considera importante, além disso pode-se também entender
que as mulheres foram menos encorajadas em considerar as suas vidas e trabalho como
dignos de atenção histórica (Meer, 2012).
Até ao início do século XX, praticamente não existem enunciados sobre a
participação da mulher no trabalho das práticas gráficas ou do design, o que «revela que
pela ausência do discurso decorre a invisibilidade das mulheres no setor gráfico» (Costa, 2019, p.124),
que não viria alterar-se até ao surgimento das práticas de design.
«Desde o final da década de 1960 que existem mulheres designers em Portugal, Cristina Reis e Alda
Rosa estudaram design em Inglaterra e regressaram a Portugal desenvolvendo a sua prática de designers
gráficas inicialmente no núcleo de Arte e Arquitectura do INII, sem que houvesse prática discursiva
sobre o assunto. Esta invisibilidade contribuiría para deixar marcas nos estudos históricos do design em
Portugal, pela ausência da representação das mulheres designers e pela invisibilidade do seu trabalho na
história e no discurso do design gráfico» (Costa, 2019, p.124).

2.1.3 Alguns contributos atuais para a visibilidade das Mulheres no Design Gráfico
No século XXI, é possível encontrar-se diversos contributos e projetos disponíveis online,
em websites, blogs e plataformas sociais, como homenagem a todas as mulheres que um
dia foram esquecidas, ignoradas e não documentadas no âmbito do design gráfico. Ruth
Sykes (2017), professora e investigadora da História das Mulheres no Design Gráfico em
Inglaterra, explica que através do seu trabalho Graphics UK Women permitiu positivamente
para a compreensão da História do Design Gráfico, de forma a entender as disparidades
mais amplas de género na atual indústria da disciplina. Essas disparidades incluem
uma disparidade salarial entre homens e mulheres; um pequeno número de mulheres
em cargos seniores; a falta de mulheres em conversas no palco em eventos do setor,
juntamente com a sub-representação das contribuições das mulheres na História do
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Design Gráfico. Para Sykes (2017) a História do Design Gráfico enfatizou em grande parte
as realizações dos designers gráficos masculinos, deixando a contribuição das designers
gráficas sub examinadas. Sugerindo que deve ser feita uma revisão da História do Design
Gráfico, de forma a incluir-se mais realizações de designers gráficas para se alcançar o
status de uma indústria igual. Afirmando ainda, que ao «saber a razão pela qual as designers
gráficas raramente aparecem nos nossos livros de história deve-se à maneira como a história é feita, e não
à falta de contribuição real, poderia ajudar a indústria a alcançar seu objetivo de igualdade de género»
(Sykes, 2017,para. 3)10.
Tal como Syke (2017) refere, existe contributos e incentivos para a revisão da
História do Design Gráfico no ponto de vista feminino, tal como os livros Women in
Graphic Design (2012) de Gerda Breuer e Julia Meer; ou From Suffragettes to She Devils (1997)
de Liz McQuiston. Outras investigações nesta área importantes a serem destacadas são:
em Inglaterra, o projeto Women’s Design + Research Unit (WD+RU) fundado em 1994, pelas
professoras Teal Triggs e Siân Cook, que desde essa altura tem o foco e a intenção de
aumentar a conscientização sobre as mulheres que trabalham no campo da comunicação
visual e da educação em design; O projeto Hall of Femme (2009) criado por Samira Bouabana
and Angela Sperandio, onde destaca o trabalho das mulheres na direção de arte e design,
numa compilação de: palestras, exposições, entrevistas, podcasts e a publicação de uma
série de livros que retrata o trabalho de cada designer.
O projeto Women of Graphic Design (2013) da designer americana Tori Hinn no qual,
aborda a falta de modelos femininos públicos em design e enfatiza as maneiras pelas
quais as mulheres contribuíram historicamente para o desenvolvimento da indústria,
criando uma rede de recursos que se dedica a exibir trabalhos de mulheres no campo do
design gráfico; E ainda o projeto Europeu MoMoWo - Women’s Creativity since The Modern
Movement (2014), financiado pelo Creative Europe Programme of the European Union e
liderado pela arquiteta Emilia Garda, que representa membros de outras Universidades e
Institutos da Europa. Apesar do foco do projeto não ser somente na área do design gráfico,
é um contributo importante para o reconhecimento das mulheres que foram omitidas
e esquecidas pelas histórias em diversas áreas que estão interligadas com a disciplina,
como arquitetura, design industrial, design interiores, artes decorativas e engenharia
civil. Segundo Ortiz (2018) o projeto MoMoWo tem como principal aspiração, numa
perspectiva pan-européia e interdisciplinar, compartilhar uma importante herança
10 Tradução livre.
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cultural européia alcançada por mulheres que trabalham em profissões relacionadas
ao design de relevância cultural e social para a contemporaneidade. Procura ainda,
abordar para a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres do passado até à
atualidade, estimulando e incrementando o valor dos trabalhos e os ganhos alcançados
pelas mulheres através das gerações atuais.
De acordo com Franchini e Garda (2016), a história contemporânea da criatividade
das mulheres e a herança cultural produzida do seu trabalho, ainda é desconhecida
atualmente, não apenas pelo público em geral, mas também por estudantes, académicos
e profissionais. Como resultado do projeto, permitiu não só a visibilidade de um número
significativo de mulheres europeias, como a divulgação de mulheres portuguesas que
contribuíram na História do Design em Portugal, como Maria Keil (1914-2012), Estrela
Faria (1910-1976), Maria Helena Matos (1924-2015) e Cristina Reis (1945).
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2.2 As Mulheres no Design Gráfico em Portugal
2.2.1 Breve Introdução do Design Gráfico em Portugal
Numa primeira fase, pode-se considerar que o aparecimento e implementação do
design em Portugal, acontece a partir das Artes Decorativas, uma prática recorrente de
movimentos que se manifestavam por toda a Europa, como o Arts & Crafts, Arte Nova e
Art Déco (Fragoso, 2012). Estes movimentos eram sinónimo de requinte e modernidade e
introduziram um novo pensamento na sociedade e na arte, uma nova estética burguesa
e moderna. Inclusive, o movimento Arts & Crafts proporcionou às mulheres mais
oportunidades de trabalho e a possibilidade de terem um papel criativo como designers,
permitindo, a algumas, a conquista da sua independência financeira e por sua vez, o
sentimento de realização profissional (Walker, 1989, Callen, 1989 & Lupton, 2000).
Em Portugal, devido ao arranque tardio das indústrias e da natureza do regime do
Estado Novo, este período é prolongado, provocando assim um atraso na consolidação
do design relativamente à Europa (Souto, 2018). Assim, a exploração gráfica em Portugal
começa a emergir no início do século XX, pela iniciativa do Estado Novo e de um
grupo de artistas modernistas (artistas-decoradores), que aplicavam os seus «talentos
artísticos» para a promoção da indústria portuguesa (Almeida, 2009). Importa realçar
que as mulheres artistas que se destacaram no campo das artes gráficas, normalmente são
associadas à pintura, manifestando-se posteriormente em outras formas de arte como o
desenho, ilustração e cenografia (Souto, 2018). A maioria dos seus trabalhos inserem-se
em ilustrações para livros infantis, jornais, revistas, publicações, entre outros. Destacamse, como exemplo, as ilustrações realizadas na década de 1920 e 1930, por Mily Possoz
(1888-1968), Alice Rey Colaço (1892-1978), Mamia Roque Gameiro (1901-1996), Raquel
Roque Gameiro (1889-1970), Sarah Affonso (1899-1983) e Ofélia Marques (1902-1952).
A constituição do Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) em 1933, mais tarde
denominado Secretariado Nacional de Informação (SNI), sob a direção de António Ferro
(1895-1956) marca o novo regime do Estado Novo e da sua propaganda «política, ideológica e
estética» (Fragoso, 2012, p.32). Com o objetivo de promover a arte moderna e de conquistar
um público, António Ferro reúne uma equipa de profissionais para o desenvolvimento de
diversos trabalhos no domínio das artes gráficas, artes plásticas, decoração e arquitetura.
Permitindo assim não só a exploração gráfica como a demonstração de trabalhos de uma
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Figura 1. Mamia Roque Gameiro, capa «Varinha de Condão», 1924. Disponível em https://gulbenkian.pt/museu/museu-em-direto/ilustradoras-modernistas/ (consultado a 20 de Maio de 2020).
Figura 2. Sarah Affonso, ilustrações para «O Tesouro da Casa Amarela: teatro infantil»,1932. Disponível em https://gulbenkian.pt/museu/museu-em-direto/ilustradoras-modernistas/ (consultado
a 20 de Maio de 2020).

elevada qualidade estética, moderna, funcional que ajudou à construção da imagem do
Estado Novo (Fragoso, 2012). De acordo com Moura (2018), António Ferro, sabia rodearse de pessoas que «hoje seriam consideradas designers, preferindo como expressão as artes gráficas e
a arte pública, em particular a escultura e a arquitectura, numa agenda populista e propagandista: uma
arte mais virada para o povo» (Moura, 2018, p.85). Neste período uma geração, denominada
por Moura como «protodesigners», é considerada a geração pioneira do design gráfico,
a chamada geração SPN/SNI, constituída por Fred Kradolfer (1903-1968), Thomaz de
Mello (1906-1990), Carlos Botelho (1899-1982), Paulo Ferreira (1911-1999), entre outros.
A partir deste período, começa a existir um melhor entendimento do design gráfico como
uma atividade profissional. Passa a ser necessário não só habilidade artística, como
também um conjunto de processos integrados que estabelecem uma «integração consciente
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e informada da tipografia e imagem ao serviço da comunicação de produtos, serviços e ideias» (Bom,
2015, p.32).
De acordo com Fragoso (2012) a intervenção de Fred Kradolfer nas artes gráficas,
traz para Portugal uma renovação do grafismo português, estabelecendo uma maior
«consciência da síntese na comunicação gráfica, deixando de valorizar o anedótico, a saturação da
informação, (...) a publicidade deixa de ser um «relatório» para se transformar num diálogo imediato
e estético» (Fragoso, 2012, p.42). Os conhecimentos de técnicas gráficas de Kradolfer,
adquiridos na europa, inovaram a publicidade feita em Portugal, tornando-se um marco
na História do Design Gráfico português e uma influência para um grande número de
artistas que procuravam adaptar-se à modernização das artes gráficas (Fragoso, 2012).
Entre eles, destaca-se a artista Maria Keil (1914-2012), pertencente à segunda geração
de modernistas, que viria a colaborar com Kradolfer no atelier Estúdio Técnico de Publicidade
(ETP)11, tornando-se a primeira mulher a participar em trabalhos pioneiros de design
gráfico para a publicidade portuguesa (Souto, 2018). A obra de Maria Keil é uma compilação
de trabalhos em vários campos do design, nomeadamente em ilustração, publicidade,
cenografia, figurinos, tapeçaria, design de móveis e azulejos. No atelier ETP, evidencia-se
o seu trabalho realizado para os anúncios da fabricante de lingerie feminina Pompadour,
pela criatividade da artista que ia «além do ponto de vista de uma mulher como consumidora,
perguntando-se sobre o status das mulheres nos anos 1940»(Souto, 2018, p.219)12.
No final da década de 1930, na condição de expandir e divulgar a imagem moderna
portuguesa no estrangeiro, o SPN/SNI participa em grandes feiras internacionais em Paris
(1937), Nova Iorque e São Francisco (1939). Mais tarde, para demonstrar a glorificação
da imagem do regime e em simultâneo a sua neutralidade, perante uma Europa em
guerra, António Ferro organiza a Exposição do Mundo Português (1940), com a colaboração
de vários arquitetos e artistas, que estiveram envolvidos na construção de pavilhões,
decoração de interiores e comunicação do evento. O resultado desta exposição, revela «a
sobriedade imposta pelo programa do Estado Novo, juntamente com toda uma iconografia histórica,
que foi sutilmente compensada por meio de elementos de «modernização» criados esteticamente pelos
arquitetos e artistas» (Barbosa, 2015, p.15)13.
Durante a década de 1940, o SPN/SNI lança uma série de publicações que permitiram o crescimento das atividades gráficas em Portugal, nomeadamente a revista mensal de artes e turismo - Panorama (1914-1950); a revista mensal de cultura - Litoral (1944),
11 O Estúdio Técnico de Publicidade (ETP), foi fundado em 1936 por José Rocha, contou com a colaboração de Maria Keil, Bernardo
Marques, Ofélia Marques, Fred Kradolfer, Thomaz de Mello, Carlos Botelho, Stuart de Carvalhais, Carlos Rocha e Selma Rocha, entre
outros (Fragoso, 2012).
12 Tradução livre.
13 Tradução livre.
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Figura 3. Maria Keil, anúncio
publicitário «Pompadour»,
1941. Disponível em http://
www.tipografos.net/portugal/
maria-keil.html (consultado a
20 de Maio de 2020).

Figura 4. Maria Keil, capa de
um volume turístico do SNI,
1947. Disponível em http://
www.tipografos.net/portugal/
maria-keil.html (consultado a
20 de Maio de 2020).

a revista luso-brasileira - Atlântico (1942) e o livro Vida e Arte do Povo Português (Fragoso,
2012). A revista Panorama, não só promoveu a arte e turismo, como também divulgou
as exposições organizadas pelo o SPN/SNI, assim como uma série de publicações que
serviam os interesses das campanhas de propaganda do Estado Novo (Barbosa, 2015).
Destaca-se a atividade gráfica de Mily Possoz e Ofélia Marques, na colaboração em
publicações e capas para estas revistas. Ainda nesta década o modernismo influencia
fortemente o panorama do design gráfico português, que se insere sobretudo com ligações
ao SPI/SPN. Paralelamente, existiam, outros movimentos de vanguarda a decorrer como o
neo-realismo e surrealismo.
Enquanto o neo-realismo se manifestava contra as ideologias do regime, o
surrealismo tentava combater a moralidade salazarista, apresentando uma proposta
contracultural (Almeida, 2009). Apesar das internas disputas, estes movimentos
contribuíram para uma «ruptura» na estética moderna que se praticava em Portugal,
dando lugar a um novo modernismo português, que se viria a assistir mais tarde, através
das intervenções de Victor Palla (1922-2006), Sebastião Rodrigues (1929-1997), António
Garcia (1925-2015), António Sena da Silva (1926-2001), Daciano da Costa (1930-2005),
entre outros, ficando relacionados como a segunda geração do design português (Bártolo,
2013 & Almeida, 2009).
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Figura 5. Ofélia Marques, capa para a Revista Panorama Nº12, 1942. Disponível
em http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/ (consultado a 20 de Maio de 2020).
Figura 6. Ofélia Marques, capa para a Revista Ver e crer Nº27, 1947. Disponível
em https://almanaquesilva.wordpress.com/2013/01/18/ofelia/ver-e-crer-27/
(consultado a 20 de Maio de 2020).

A partir dos anos cinquenta, as referências estrangeiras acabaram por caracterizar
o design e influenciar todos estes artistas, primeiro com a viagem de estudo de Frederico
George (1915-1994) aos Estados Unidos em 1952, que lhe possibilitou o contato com as
metodologias de ensino das universidades americanas. Assim como, o convívio com os
arquitetos Walter Gropius e Mies Van der Rohe, que desperta em Frederico George, a
importância de se institucionalizar o design, por iniciativa dos fundamentos da teoria e
prática da Bauhaus. Posteriormente, pelo contato com as revistas estrangeiras, como a
revista britânica Design ou a suíça Graphis, que contribuíram fortemente para a introdução
do racionalismo em Portugal (Fragoso, 2012). Destaque para o trabalho de António Garcia
na exposição internacional em Osaka ou a revista Almanaque, na expressão gráfica de
Sebastião Rodrigues. De certo modo, estas revistas contemplavam e revelavam o design
que se fazia lá fora, sobretudo, num período em que o país tinha dificuldades de acesso à
informação especializada. Segundo Barbosa (2015), a importância dada à disciplina do
design foi apenas visível nas primeiras manifestações de interesse num tipo de ensino fora
do poder político, no qual, a acção experimental e formativa de Frederico George e, por
conseguinte, dos seus discípulos: Sena da Silva e Daciano da Costa foram fundamentais
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na «afirmação nacional da atividade de designer enquanto processo de mediação entre a indústria, a
economia, a educação e o quotidiano» (Baltazar, 2016, p.23).
«Os contributos desta primeira geração de designers para a difusão de uma prática sustentada na
investigação prévia, na experimentação e na autocrítica, foram exemplares na afirmação do design
português. Essa geração estava atenta à produção estrangeira, sobretudo à estética e produção
escandinavas e aos avanços tecnológicos em geral, replicando as formas e as técnicas passíveis de serem
manufaturadas e adaptadas aos recursos existentes» (Almeida, 2015, p.45).

No final da década de 1950, a estratégia económica da ditadura do Estado
Novo, ligada diretamente às aplicações dos Planos de Fomento, constituiu um fator
impulsionador para o crescimento económico do país. Em particular para a indústria,
uma vez que a partir da adesão à Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), também
permitiu a atividade económica internacional, com o aumento das suas exportações
(Estrela, 2005). De acordo com Almeida, o ano 1959 representou o «início do período de
popularização e de autonomização do design em Portugal» (Almeida, 2009, p.93). Através das
atividades do Instituto Nacional de Investigação Industrial (INII), criado também nesse ano,
foi possível a sedimentação de novos conceitos na área projetual e uma mudança no
«perfil da modernidade», que permitiu a progressão na área do design. Neste sentido,
o INII era composto por vários laboratórios associados à tecnologia, com o objetivo de
apoiar os setores industriais (Ramalho, 2014 & Souto, 2018). Mais tarde, com a proposta
de António Teixeira Guerra ao engenheiro António Magalhães Ramalho, que visava a
constituição de um núcleo de investigação em torno da Arte e Tecnologia, levou à criação
do Núcleo de Arte e Arquitetura Industrial (NAAI) (Ramalho,2014). A primeira atividade deste
núcleo foi desenvolver processos relacionados ao design de produto e aos métodos de
produção, realizando-se muitas ações do NAAI na Fábrica-Escola Irmãos Stephens (FEIS), da
Marinha Grande, onde Maria Helena Matos colaborou na área de design de vidro, através
de uma bolsa de estudos concedida pela Fundação Calouste Gulbenkian (FCG). Em 1960, a
convite de Magalhães Ramalho, Maria Helena Matos colabora com o NAAI, ficando como
responsável do núcleo em substituição de Teixeira Guerra. Entre o período de 1960-1974,
as ações de Maria Helena Matos viriam a marcar o processo de afirmação, consolidação e
divulgação do Design português (Souto, 2018).
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2.2.2 A Institucionalização da disciplina do Design: Décadas de 1960 e 1970
Durante a década 1960 e 1970, assiste-se gradualmente à consistente visibilidade do
Design português, desde as primeiras experiências de ensino de Frederico George e
Daciano da Costa, até à criação de cursos no domínio do ensino do Design em Portugal,
nascido fora dos quadros académicos. Como o caso do curso de Formação Artística, em
1965, na Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA); a fundação do Instituto de Arte e Decoração
(IADE) em 1969, que se distingue por ser pioneiro no ensino vocacionado em design; e a
fundação do Centro de Arte e Comunicação Visual (Ar.Co), em 1973. No entanto, apenas com
a reforma (1975-1978) dos cursos de Design nas Escolas Superiores de Belas-Artes do Porto e
de Lisboa é que o ensino oficial reconhece o design como disciplina autónoma (Santos,
2001).
Por sua vez, as bolsas de estudo disponibilizadas pela FCG na segunda metade
da década de 1960, possibilitaram a formação no estrangeiro a diversos profissionais.
Obrigados pelo regulamento da bolsa a colaborar com o INII, viriam a estudar Design no
Reino Unido, regressando, no final da década, como os primeiros designers portugueses
com formação superior em Design, como o caso de Alda Rosa (1936), Cristina Reis (1945),
Moura George (1944), José Brandão (1944) Jorge Pacheco (1940-2010) e Victor da Silva
(1932), que viriam a constituir a terceira geração de designers, responsáveis pelo novo
design português (Bártolo, 2015).
Importa realçar que a compreensão do design, como disciplina, acontece na 1ª
Quinzena de Estética Industrial (1965), uma ação do núcleo do INII no Palácio Foz, em
Lisboa, da responsabilidade de Maria Helena Matos. O evento consistiu numa série de
conferências sobre design industrial, por vários especialistas europeus e, ainda, uma
Exposição Internacional de Industrial Design, que estabeleceu um marco na História do Design
em Portugal. Pela primeira vez a palavra «design» foi reconhecida e «integrada no léxico do
discurso oficial ao aparecer no título da exposição e respectivo catálogo» (Souto, 2017, p.20). De
acordo com Bom (2015), este evento constitui, também, «a primeira manifestação promovida
por uma entidade oficial em território português a propósito do design industrial» (Bom, 2015, p.292).
É no seguimento desta ação e em pleno contexto da «Primavera» Marcelista, que Maria
Helena Matos organiza a primeira de duas exposições - Exposição de Design Português
(1971 e 1973) (Souto, 2017). Estabelecendo, novamente, um marco fundamental para
a institucionalização do design como disciplina, uma vez que a palavra design aparece
oficializada no país e a expressão designer passa a designar uma atividade profissional, cujo
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Figura 7. Catálogo Estética Industrial, 1965, com
a orientação gráfica de Maria Manuela Correia,
digitalização de Maria Helena Souto.

significado compreendia o projeto e a intenção de se encontrar respostas para problemas
concretos. Pela primeira vez, «artistas gráficos, desenhadores, ilustradores, paginadores, criativos e
outros profissionais de diferentes ofícios trabalhavam empenhados no encontro de respostas adequadas
aos desafios que tiveram de enfrentar, encontraram, então, uma identidade profissional» (Fragoso,
2012, p.66).
A 1ª Exposição de Design Português acontece na Feira Internacional de Lisboa (FIL), com o
apoio do engenheiro José Torres Campos (segundo Diretor do INII) e os patrocínios do
Fundo de Fomento de Exportação (FFE), da Associação Industrial Portuguesa (AIP) e da Metalúrgica
da Longra (Souto, 2017). A proposta para esta exposição surge pelos gerentes técnicos
da empresa de mobiliário Interforma, que propôs ao INII, a realização de uma mostra de
design industrial português. Tinha como objetivo, apresentar e tornar acessível a um
grande público, uma seleção de trabalhos que pudesse demonstrar e promover o que
melhor se fazia de design em Portugal, de forma a tornar a «indústria mais eficiente, com
melhores produtos, para uma maior número de pessoas» (1ª Exposição de Design Português, 1971,
p.115). Esta exposição distingue-se pelo diversificado conjunto de trabalhos realizados
por profissionais da área das artes gráficas e decorativas e pela sua amplitude sobre uma
nova postura da designação da palavra design e de novas possibilidades industriais, que
viriam a transformar a sociedade e o mundo. Para a conceção e realização das exposições,
o núcleo pode contar com a colaboração das designers Alda Rosa (1936), Cristina Reis
(1945), Margarida D’Orey (1947), Conceição Espinho (1946), Regina Andrade (1952) e os
escultores Eduardo Sérgio (1937) e José Santa-Bárbara (1936) (Santos, 2001). Ainda em
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1971, realizou-se no Palácio da Bolsa no Porto uma repetição desta exposição com uma
nova apresentação dos produtos de design português.
Durante este período, o NAAI muda a sua designação para Núcleo de Design
Industrial e é sobre esta denominação que, em 1973, volta a realizar uma 2ª Exposição de
Design Português, novamente na FIL, com o patrocínio do FFE e da AIP, contudo, desta
vez, concebida e dirigida por Sena da Silva e pela Cooperativa PRAXIS, que contribuiu
no desenvolvimento do projeto, coordenação de textos do catálogo, apoio gráfico e
montagem da exposição (Santos, 2009). Destaca-se ainda nesta exposição, o trabalho e
a colaboração das designers Assunção Cordovil (1952), Filipa Amaral Neto Tainha (1947)
e Madalena Figueiredo (1947), na cooperativa PRAXIS. A partir desta altura, o design em
Portugal começa a ter um maior reconhecimento público, deixando de ser entendido como
«mero embelezamento do produto, para obter um maior nível de vendas, mas sim como uma disciplina
projetual que garante o conceito de qualidade do produto industrial junto do consumidor» (Souto,
2017, p.24). Esta exposição fica marcada pela sua consistência e organização, assim como
pela sua comunicação direta para o público, onde se abordava questões sobre o design,
nomeadamente «sobre o que não é design, aquilo que pode parecer design e aquilo que geralmente
não nos ocorre que seja design» (Santos, 2009, p.34). Propondo uma definição atualizada do
conceito da própria palavra:
«o design é uma atividade que compromete indiscriminadamente tanto os industriais, quanto os
quadros técnicos, os responsáveis políticos, os consumidores ou os profissionais de design. Cabe a todos
eles encontrar as respostas adequadas às exigências que temos de enfrentar. O design que há reflete as
responsabilidades de todos eles» (2ªExposição de Design Português, 1973, p.11).

A partir do 25 de Abril de 1974 e do processo revolucionário decorrido entre 1974
e 1976, a vida política, social, económica e cultural portuguesa altera-se radicalmente
(Bártolo, 2015). Assiste-se à criação de mais cursos de Design e Comunicação Visual na
Sociadade Nacional de Belas Artes (SNBA), a sucessão de simpósios e conferências, a criação
de novos ateliers de design, como por exemplo a empresa Risco, vocacionada para o design
gráfico e industrial de Daciano da Costa e Cruz de Carvalho, na qual Assunção Cordovil
(2020)14 viria também a colaborar como sócia e designer gráfica (Bártolo, 2015). Assistese, ainda, a um aumento na produção teórica com publicações regulares de artigos em
catálogos, jornais e revistas portuguesas como a Arquitetura, Binário, Casa & Decoração,
14 Notas registadas em conversa com Assunção Cordovil.
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Estética Industrial e a Gráfica 70, uma revista dedicada ao design gráfico, promovida pela
Metalúrgica da Longra e a FCG (Bártolo, 2016).
Neste período, a partir da necessidade de se reformular identidades visuais de
empresas públicas, dá-se o reconhecimento do papel do designer gráfico na sociedade,
assistindo-se a uma gradual reformulação gráfica dos jornais e revistas, bem como a
conceção de cartazes de peças de teatro, filmes e acontecimentos musicais, de genéricos
de filmes, de capas de livros e de discos, entre outros (Almeida, 2014).
De acordo com Almeida (2014), a progressão do design é lenta e durante a década de
1970, salvo raras exceções, a prática do design mantém-se inalterada face ao controlo das
suas figuras tutelares. «Se se atender à constituição da lista inicial de sócios inscritos na Associação
Portuguesa de Designers (APD), de 1976, verifica-se que é maioritariamente formada por docentes da
ESBAL e por designers a exercer na área de Lisboa» (Almeida, 2014, p.193). Entre eles destacamse Sebastião Rodrigues, Rogério Ribeiro, Vítor Manaças, Salette Tavares Brandão, José
Brandão, Sena da Silva, António Garcia, Alda Rosa, Robin Fior, Madalena Figueiredo entre
outros.
No início da década de 1980, a Associação Portuguesa de Designers (APD) promove,
na SNBA, a Exposição Design & Circunstância (1982), que compreendeu o trabalho de 38
designers, com o apoio da AIP, do Banco Português do Atlântico e da FCG. Esta exposição
assinala-se, sobretudo, pela afirmação profissional e geracional dos designers da APD,
que corresponde tanto a um grupo de designers descendentes do modernismo português
como de um período marcado por uma nostalgia modernista (Santos, 2009).

Figura 8. Alguns sócios da
Associação Portuguesa
de Designers, 1987.
Disponível em Martins, J.
P. (coord) (2001) Daciano
da Costa, Designer. Lisboa:
Fundação Calouste
Gulbenkian, Serviços de
Belas-Artes, p.310.
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Capítulo III

Metodologia de Investigação
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3.1 Seleção da Metodologia de Investigação
3.1.1 Método Etnográfico
Nesta investigação, definiu-se que para contextualizar a motivação de estudo era
necessário seguir por uma abordagem qualitativa. De acordo com esta abordagem usa-se
o método etnográfico para possibilitar a realização de um estudo minucioso e uma análise
detalhada sobre o tema em análise. Este método permite, ainda, uma melhor compreensão
de acontecimentos pessoais e de histórias de vida. Possibilita adicionar mais técnicas
pertinentes para a recolha de dados fundamentais para a preparação e realização dos
casos de estudo, da observação participante e da realização de entrevistas.
De acordo com Gillham (2000), os métodos qualitativos concentram-se,
principalmente, no tipo de evidência. Permitem investigar em profundidade o que as
pessoas dizem e fazem, de forma compreender o que está a acontecer. O maior benefício da
utilização do paradigma qualitativo é que pode esclarecer questões e apresentar possíveis
explicações: essencialmente a procura pela sua razão e significado. Neste sentido, foi
possível desenvolver um estudo pormenorizado, começando por elaborar um plano de
acção de pesquisa sobre os casos de estudo, de modo a entender e clarificar melhor as
questões apresentadas, assim como compreender individualmente as suas diferentes
perspetivas.
O uso do método etnográfico associado à técnica de observação participante e
outras práticas desta metodologia estabeleceu uma proximidade social e emocional com
o tema em estudo. De acordo com Laurel (2003) o uso do método etnográfico possibilita
a obtenção de um entendimento profundo e detalhado da vida de uma pessoa ou de um
grupo relativamente pequeno de pessoas, uma vez que permite compreender sobre a sua
cultura de forma geral. Permite interpretações com o máximo de detalhe possível, pois
este método reconhece o entrelaçamento de objetos, textos, imagens e tecnologias na vida
quotidiana e na identidade das pessoas. Possibilita ainda, explorar como todos os tipos
de narrativas e discursos materiais, intangíveis, falados, realizados, estão entrelaçados e
são significativos em relação às relações sociais práticas e experiências individuais (Pink,
2009).
Seguindo os procedimentos propostos por Pink (2009), Laurel (2003) e Gillham
(2000) elaborou-se um plano de ação de investigação (Figura.9), de modo a extrair
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Figura 9. Plano de Ação de Investigação, elaborado pela autora.

o máximo de informação na recolha de conteúdo. Estabeleceram-se protocolos e
procedimentos, que viabilizaram o ir além da simples repetição da recolha de dados
e a validação dos dados observados. De realçar a importância na entrada no projeto
Transferência de Sabedoria15. A proximidade ao contexto do projeto, incidente na análise
da vida profissional e da obra de académicos, investigadores e artistas portugueses,
licenciados na Escola Superior das Belas Artes do Porto (ESBAP) durante as décadas de 1960
e 1970, permitiu não só um melhor entendimento do período em estudo, mas também
uma correta compreensão dos procedimentos referentes ao método etnográfico - seleção
de casos de estudo, observação participante e entrevistas. A recolha de informação foi
dividida em duas fases: numa primeira fase, junto de instituições com arquivos referentes
ao tema em estudo – Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), Faculdade de Belas
Artes de Lisboa (FBAUL), Sociedade Nacional das Belas Artes (SNBA) e Fundação Calouste
Gulbenkian (FCG). A realização de entrevistas ampliou a hipótese de uma aproximação a
dados inacessíveis e particulares fundamentais para a investigação. Numa segunda fase, a
seleção de outros materiais a recolher e analisar. Os materiais recolhidos incluem artigos
de revistas, trabalhos científicos, texto pessoais, entrevistas, livros, fotografias e imagens
15 Transferência de Sabedoria: Contributos para a inscrição científica de legados individuais em contextos de reforma universitária
e científica nas artes e design. Ref. POCI-010145-FEDER-029038 cofinanciado pelo Programa Operacional Competividade e
Internacionalização (POCI), através do Portugal 2020 e do fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e por fundos
nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
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representativas de visuais gráficos (cartazes, livros, brochuras, ilustrações, desenhos).
Para Collier e Collier (citado por Pink, 2009), o plano de investigação é fundamental
para o desenvolvimento de um projeto etnográfico. Propicia o registo de uma versão
apropriada da realidade que se está a observar, relata a importância de um bom processo
de seleção que permite:
«um reflexo suficiente das circunstâncias culturais para estabelecer uma perspetiva confiável. A
análise também pode exigir uma amostra dentro dos dados para não se ficar sobrecarregado com
o máximo de detalhes e complexidades que são frequentes nos registos visuais. Portanto, deve-se
planear o trabalho de campo para alcançar uma seleção sistemática por meio de uma definição de
como e em que ordem se deve registar o ambiente, o comportamento e outros fenómenos culturais»
(Collier & Collier, 1986, p.162)16.

Com a utilização do método etnográfico, foi possível participar na vida quotidiana das
pessoas, observá-las e ouvir tudo o que foi dito, com a possibilidade de as questionar,
originando uma recolha eficiente dos dados disponíveis para dar resposta aos problemas
apresentados neste trabalho. Contudo é fundamental confrontar-se «com alegações de
evidência visual», ao que um investigador social deve, antes de tudo, indagar sobre a base das
alegações da verdade em geral dentro dessa sociedade, antes de considerar as maneiras
pelas quais as imagens são induzidas em apoio à verdade (Banks, 2001).

3.2 Casos de Estudo
O uso de casos de estudo permite investigar o que está ao de cima, para responder a perguntas específicas da investigação e ainda, a observação de experiências quotidianas da
rotina da vida, que dependem de entendimentos compartilhados e profundamente compreendidos entre as pessoas num ambiente (Gillham, 2000 & Patton, 2015). De acordo
com Yin (2011), uma das estratégias mais importantes na realização de casos de estudo de
sucesso, baseia-se na confiança de conceitos teóricos para orientação do design e recolha
de dados. Permite a possibilidade de preservar características holísticas e significativas de
momentos da vida real, tais como ciclos de vida individuais (Yin, 2001).
Nesta investigação optou-se por realizar dois casos de estudo. Para a seleção
16 Tradução livre.
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Figura 10. Amostragem por Snowballing, elaborado pela autora.

dos casos de estudo foi realizado, inicialmente, um levantamento sobre as mulheres
designers portuguesas. Para o qual, se considerou apenas as mulheres que contribuíram
para a disciplina do design em Portugal durante as décadas de 1960 e 1970. Passando,
posteriormente, a abranger somente as mulheres que se inscreveram e efetuaram
atividades relacionadas ao design gráfico. Tendo em consideração os critérios
apresentados selecionaram-se como primeira escolha para realização dos casos de
estudos as designers, Alda Rosa e Cristina Reis por se considerar as primeiras designers
gráficas, cujo atividade profissional da disciplina assume a designação da palavra. Ambas
as designers frequentaram o curso de Pintura, na ESBAL e receberam, na década de 1960,
uma bolsa pela FCG para estudar design gráfico (Graphics), em Londres. Participaram
ativamente nas exposições do Design português de 1971 e 1973, onde colaboraram junto
de referências notáveis da arquitetura e design em Portugal.
A disponibilidade e vontade das designers em colaborar neste tema de estudo, foi
fundamental para dar respostas às questões de investigação levantadas. O contato direto
com Alda Rosa e Cristina Reis, permitiu aceder a mais contatos de outras mulheres de-
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signers, entre as quais Assunção Cordovil e Madalena Figueiredo, inseridas neste período
em estudo, extraindo-se desta forma uma amostragem por Snowballing (Figura 10) inscrita
no paradigma qualitativo (Vinuto, 2014). Devido aos poucos registos encontrados sobre
as mulheres designers deste período, esta técnica de amostragem, revelou-se acertada e
tornou possível esta investigação por permitir indagar e recolher mais informação sobre o
grupo das designers em estudo.

3.3 Método de Recolha de Dados
3.3.1 Observação Participante
Os dados recolhidos para este trabalho tem como base a observação participante
e da interpretação dos dados recolhidos para a investigação, tais como artigos de
revistas, trabalhos científicos, texto pessoais, entrevistas, livros, fotografias e imagens
representativas de visuais gráficos (cartazes, livros, brochuras, ilustrações, desenhos). A
observação é um momento decisivo na construção de um trabalho de investigação. É neste
momento que se aprende sobre o contexto cultural da sociedade que se propõe investigar.
A noção de empatia e compreensão através da imersão na observação participante,
tem uma componente física e cognitiva. A utilização das práticas corporais como um
meio de obter esclarecimentos permite explorar a fisicalidade da experiência (Laurel,
2003). De acordo com Laurel (2003) perguntar é entender as opiniões, histórias de vida,
preocupações duradouras, atividades quotidianas e valores essenciais das pessoas.
Observar pessoas reais em contextos reais é um complemento crítico para
perguntar, para ajudar a identificar padrões e extremos de comportamento, necessidades
não articuladas e locais onde as ações e histórias das pessoas sobre o que elas fazem,
diferem de forma importante. Evidencia-se também toda a observação direta realizada
nas conversas e entrevistas, que foram determinantes para se entender a exatidão das
palavras, captar o humor e outras componentes afetivas, que facilitaram a compreensão do
contexto em estudo (Yin, 1994). Usaram-se imagens por poderem ser consideradas como
«onipresentes na sociedade». A representação visual pode ser uma boa ferramenta de
estudo, uma vez que pode ser incluída perante o estudo de uma sociedade. (Banks, 2018).
Esta investigação insere-se no âmbito específico da imagem, em que o registo fotográfico
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e documental realizado possibilitou o desenvolvimento da componente biográfica dos
casos estudo. Entenda-se que a seleção de imagens inseridas nesta investigação, tem
como objetivo contribuir para a visibilidade do percurso individual e profissional do
espólio referente aos casos de estudo selecionados. A consulta realizada no arquivo da
ESBAL, possibilitou a recolha de informação, o estabelecimento de contatos e, ainda, a
observação de materiais técnicos necessários referentes aos casos de estudo.
Por fim, a observação participante realizada no âmbito do projeto Transferências de
Sabedoria, permitiu um maior enriquecimento e aproximação das histórias de vida de
artistas e designers referentes ao mesmo período desta investigação. No qual, observouse e registou-se experiências vividas pelas mulheres, sobretudo no corpo docente da
ESBAP, semelhantes às das entrevistadas, uma vez que no período pré-revolução (1960 e
1970), as Belas Artes mostrava uma prevalência significativa de homens sobre mulheres,
considerada uma área mais voltada para os mesmos (Alvelos, Barreto, & Penedos, 2019).
3.3.2 Entrevistas
A realização de entrevistas foram imprescindíveis para esta investigação e uma estimulante experiência pessoal, pois revelaram perspetivas, conhecimentos necessários para
fomentar e demonstrar um entendimento profundo sobre atitudes, pontos de vista e valores que se tornaram essenciais para a interpretação da informação obtida. As respostas
às questões propostas deram a conhecer como se procedeu o percurso individual de cada
umas das designers, expondo as suas condicionantes como mulheres, bem como a utilização das suas técnicas e referências nos seus trabalhos.
Para cada entrevista foi elaborado um guião semi-estruturado, de formato semiaberto, que permitiu ao entrevistado responder de forma informal e livre às questões
propostas. Desta modo, foram elaborados dois tipos de guião; um primeiro que visava
responder a questões relacionadas com o percurso profissional individual de cada caso
de estudo; e um segundo que apresentava questões direcionadas ao âmbito do design em
portugal, assim como questões referentes aos casos de estudo. Foram selecionadas, para
entrevistas, as próprias designers em estudo, Alda Rosa e Cristina Reis, que conduziram
à realização de outras entrevistas, tal como: a Rita Fior, amiga de Alda Rosa e filha da
designer Madalena Figueiredo, a designer Assunção Cordovil e por fim as professoras
Maria Helena Souto e Bárbara Coutinho. Todas as entrevistas foram previamente iniciadas

48

com o contexto desta investigação e com um pedido de autorização para se tirar notas de
campo, registos fotográficos ou fazer uma gravação audiovisual. O importante era deixar
os entrevistadas confortáveis para se expressarem livremente perante as questões que
estavam a ser colocadas, com o propósito de alcançar esclarecimentos sobre determinados
assuntos ou conseguir detalhes importantes para resultados pretendidos. Seguindo estes
requisitos, as primeiras entrevistas foram propostas de imediato às duas designers em
estudo, que se demonstraram entusiastas e disponíveis para colaborar na problemática da
investigação. A entrevista a Cristina Reis, teve uma duração de duas horas e foi realizada
na casa de férias da própria. A conversa, focou-se sobretudo no seu percurso profissional,
onde a Cristina descreveu cronologicamente toda a sua experiência de vida como
designer, até aos dias de hoje. Com a finalidade de obter mais documentação sobre os
trabalhos realizados pela designer, solicitei à Cristina a hipótese de comprar os livros do
Teatro Cornucópia, realizados por ela e pelo encenador Luís Miguel Cintra, pedido ao qual,
gentilmente, a Cristina declinou, oferecendo-mos. Os livros do Teatro Cornucópia contém
uma panóplia de trabalhos realizados pela designer, ao longo de quarenta anos, são um
registo incrível de toda a sua obra, que se apresenta em cartazes, esboços de figurinos e
cenografia, bem como uma série de fotografias tiradas pela própria.
Por sua vez, a entrevista a Alda Rosa teve a duração de 8 horas e foi realizada
na sua própria casa. Passámos o dia juntas, onde conversámos imenso sobre o seu
percurso profissional, foram contadas histórias engraçadas sobre esses tempos, assim
como pormenores importantes sobre a execução criativa e técnica aplicadas nos seus
trabalhos. A Alda Rosa foi muito atenciosa e prestável, a sua colaboração foi crucial para o
enriquecimento do meu trabalho, fornecendo-me contatos, referências de estudo, textos
e imagens. Ao longo do dia, foi também realizado o registo fotográfico de uma seleção
de trabalhos feitos por ela. Toda a entrevista foi documentada com notas de campo, a
pedido da designer não foi feita a gravação visual nem de áudio, como já foi observado no
contexto do projeto Transferência de Sabedoria, as mulheres sentem-se mais confortáveis em
preservar a sua imagem, o que possibilita outras vantagens, como a partilha de informações
específicas e experiências pessoais vividas, que não seriam possíveis ao sentirem-se
pressionadas por uma câmera ou outro tipo de gravação. Durante a entrevista da Alda
Rosa, surgiu em conversa a oportunidade de investigar mais informações sobre outra
designer mulher de referência ao período de estudo, o que proporcionou a realização de
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novas entrevistas. Foi neste contexto familiar que foi realizada a entrevista a Rita Fior, à
procura de mais informações sobre a sua mãe Madalena Figueiredo, amiga e colega de
Alda Rosa. O objetivo desta entrevista era obter um maior conhecimento sobre a designer
Madalena Figueiredo e, ao mesmo tempo, compreender através de mais histórias de vida,
os papéis ativos que tiveram na disciplina do design em Portugal. Assim, foi combinado
com Rita Fior um almoço informal, que teve aproximadamente uma duração de 2h.
Durante o almoço, foram colocadas questões com base do guião semi-estruturado referido
anteriormente, que permitiram o acesso a informações sobre o percurso profissional de
Madalena Figueiredo, tal como o reforço de noções que já tinham sido discutidas com a
Alda Rosa. Na procura de mais respostas sobre o trabalho realizado por Madalena e de
outras designers em estudo, a Rita Fior forneceu-me uma série de contatos de designers
que poderiam enriquecer a investigação, surgindo assim a oportunidade de conhecer e
entrevistar, a amiga e colega de trabalho das três designers, Assunção Cordovil.
Sendo a Assunção Cordovil, uma designer que se insere na nossa amostra de estudo,
foi muito importante a realização da sua entrevista. Através dela, foi possível comparar
uma série de informações que tinham sido transmitidas por Cristina Reis, Alda Rosa e
Rita Fior, o que permitiu não só enriquecer a investigação, como comprovar e identificar
no tempo acontecimentos importantes a destacar naquela época. Foi, ainda, possível
responder a questões que tinham ficado por responder por Rita Fior, sobre a sua mãe
Madalena Figueiredo, visto serem colegas de trabalho e amigas durante muitos anos. A
entrevista teve uma duração de duas horas e seguiu o mesmo guião que realizei para a Rita
Fior, acrescentando algumas questões pertinentes para o próprio percurso profissional
de Assunção Cordovil. No final da entrevista, foi ainda documentado, em modo registo
fotográfico, trabalhos executados pela Assunção Cordovil, bem como o acesso a textos e
documentação essencial para a investigação. Durante a entrevista, a designer forneceume uma série de contatos pertinentes de outras designers mulheres, que podem ser dados
importantes a implementar no futuro.
Por fim, foram realizadas as últimas entrevistas junto das professoras Maria Helena
Souto e Bárbara Coutinho. A escolha destas duas professoras, envolvidas direto com a
divulgação do design, permitiram recolher mais informação sobre as designers em estudo.
Na entrevista realizada à Professora Maria Helena Souto permitiu também conhecer mais
sobre o desenvolvimento do seu projeto MoMoWo, dedicado às mulheres da arquitetura
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e design. A entrevista teve a duração de 1h40 e a sua colaboração foi determinante para
o esclarecimento de determinados pontos essenciais na investigação, oferecendo-me os
seus livros do projeto MoMoWo, bem como a partilha de fotografias do seu trabalho Ensaio
sobre um Arquivo, que envolve os catálogos realizados por Alda Rosa e Cristina Reis, bem
como uma série de fotografias fulcrais sobre as Exposições do Design Português de 1971 e 1973.
A entrevista à Professora Bárbara Coutinho, tinha como principal objetivo
compreender de uma forma direta, a razão de escolha para a divulgação do trabalho
de Cristina Reis no MUDE, que será apresentado brevemente este ano. Por outro
lado, pretendia-se também compreender sobre a perspectiva da Professora Bárbara
Coutinho, como curadora e diretora de um museu com um papel predominante para
o reconhecimento do design em portugal, qual era a sua opinião sobre determinados
assuntos referentes ao design que se pratica no nosso país. A entrevista teve uma duração
de 1h40 e foi realizada nos escritórios temporários do Museu do Design e da Moda (MUDE).
Nesta entrevista, o guião foi seguido rigorosamente, o que permitiu explanar não só todas
as questões apresentadas, como foi possível esclarecer dúvidas que iam surgindo durante
a conversa. Os resultados obtidos durante esta entrevista, foram bastante satisfatórios
para a inclusão de mais informação sobre a designer em estudo Cristina Reis, assim
como foram capazes de esclarecer e reforçar noções importantes para esta investigação.
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Capítulo IV

Preservação da Memória
Coletiva: Alda Rosa e Cristina Reis
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Figura 11. Alda Rosa, (sem data), imagem de Alda Rosa.
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4.1 A Vida e Obra de Alda Rosa
Alda Rosa nasceu em Braga em 1936. Dedicada à sua família materna, é influênciada
desde ínicio, por um ambiente familiar de cultura. Principalmente pela sua mãe e tias,
que a inspiraram na pintura e literatura e pelo seu pai, por ser uma pessoa ativa e um
grande impulsionador de um Círculo de Cultura Musical, onde realizou concertos
musicais. Durante a sua infância e adolescência viveu em Viana do Castelo, passando uns
anos no Porto, até ir para Lisboa devido ao percurso profissional do pai (Alda, 2019). Em
1954, inicia o curso de Pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL). Durante
este período, Alda Rosa participa ativamente em cineclubes como o Cineclube Imagem do
José Alberto de Sousa e o Cineclube Católico de João Bénard da Costa. Nestes cineclubes
eram vistos e discutidos filmes, considerados «dignos de apreciação estética e de competências
culturais específicas de interpretação do cinema como arte» (Granja, 2007,p.365), a maioria eram
filmes proibidos pelo Estado Novo (Rosa, 2007)17.
Em 1960, desencantada com as oportunidades reservadas às mulheres em Portugal, decide mudar-se para Londres à procura de novos desafios. Durante a sua estadia,
trabalha na Casa Brasil como recepcionista e em simultâneo, frequenta o primeiro ano
do curso de Design de Moda no Saint Martin’s School of Art and Design.
No regresso a Portugal, decide seguir o ensino e é colocada a lecionar no Barreiro.
Durante a inscrição do concurso, sente novamente as dificuldades que a fizeram sair do
país. Apesar de ter concorrido em igualdade de circunstâncias geográficas com os seus
colegas, o concurso tinha como princípio colocar em primeiro todos os homens, e só no
fim de estarem todos colocados é que se dava lugar às mulheres, independentemente se
tinham ou não, melhores resultados que os homens (Rosa, 2007)18. O concurso dava, ainda
preferência às mulheres casadas sobre as solteiras, uma vez que tinham a seu encargo
o marido e filhos, podiam escolher um horário que permitisse conciliar com as tarefas
domésticas.
No início da década de 1960, o ensino era considerado pelo Estado Novo uma força
de trabalho menos dispendiosa e por esse motivo o pagamento de salários era sempre
baixo. Com o aumento significativo de mulheres no ensino e do sucesso escolar feminino,
muitas mulheres decidiam seguir esta profissão pela ausência de oportunidades de tra17 Em entrevista com Almeida, V. (2009). (Anexo 6.4), pp.89-109.
18 Idem.
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balhos diversificados. Assim, tinham a oportunidade de conseguir vagas no ensino, com
condições inferiores às dos homens ou quando, algum recusava essa vaga, por preferirem
empregos com melhor recompensa financeira (Pimentel & Melo, 2015).
Enquanto lecionava no Barreiro, Alda Rosa é convidada por Paulo Rocha para
colaborar nos cenários e figurinos do filme, Os Verdes Anos (1963). A produção do filme é
inspiradora e marca o início do Novo Cinema Português, tornando-se numa referência
cinematográfica para as gerações seguintes. O filme, apresenta uma relação entre o
espaço rural e urbano, que determinam uma renovação tanto estética como temática.
Oferece um olhar direto sobre Lisboa e aos seus modos de vida, conduzindo o espetador
para uma narrativa de personagens, claramente influenciadas pelo espaço onde vivem. A
beleza pela escolha dos locais de filmagem, são uma representação do ambiente vivido
em Lisboa naquela época, assim como demonstra alguns dos lugares frequentados pelo
próprio grupo de cineastas (Rosa, 2014). A imagem cinematográfica representada a preto
e branco, enfatiza a carga expressiva, poética e dramática do filme. Através das cores, dos
planos fixos e dos enquadramentos «vê-se a beleza e a multiplicidade de efeitos» (Rosa, 2014,
p.1) incorporados no filme, que conciliados com a guitarra portuguesa de Carlos Paredes,
conflui numa visão trágica e melodramática de Lisboa. A escolha das cores de cada peça
de roupa foram fundamentais para o realce da gama de cinzentos no filme. Sendo excluído
instintivamente o preto, uma vez que em contraste com a luz retirava todo o recorte
modelador das personagens do filme (Rosa, 2014).

Figura 12. Imagem do
filme «Os Verdes Anos»
de Paulo Rocha, 1963,
cenários e figurinos de
Alda Rosa. Disponível
em https://www.agendalx.pt/events/event/
filmes-portugueses-legendados/ (consultado a
2 de abril 2020).
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4.1.1 O Atelier Duarte Nuno Simões e José Santa-Rita
A sensibilidade criativa inerente de Alda Rosa, associado à experiência enriquecedora de
Os Verdes Anos, desperta a vontade de explorar novas áreas de conhecimento. Interessada
pelos trabalhos e os temas abordados relativamente ao design no atelier dos arquitetos
Duarte Nuno Simões e José Santa-Rita, propõe-se a trabalhar temporariamente para
aprender mais sobre a disciplina do design. De acordo com Alda Rosa (2014), durante
este período, grande parte dos ateliers de arquitetura estavam interessados em questões
de design, como era o caso dos ateliers de Daciano da Costa, do Conceição Silva, do
Eduardo Anahory, entre outros. Sobretudo, tinham interesse no desenvolvimento de
peças decorativas para o interior de hotéis, igrejas, cafés e restaurantes (Rosa, 2014).
Neste sentido, Alda Rosa aprende a desenvolver no atelier, projetos dedicados ao design
de mobiliário, design industrial e de design gráfico. Importa destacar os seus trabalhos
para a imagem gráfica da firma Ligna, Mobiliário e Equipamento; e as capas de livros para a
Moraes Editores.

Figura 13. Alda Rosa, Ligna,
Mobiliário e Equipamento, (sem
data), imagem de Alda Rosa.
Figura 14. Alda Rosa, capa para
as «Tradução das Conferências
proferidas durante a 1ª Quinzena
de Estética Industrial - INII», 1965,
fotografia da autora.
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A partir da sua colaboração no atelier dos arquitetos Duarte Nuno Simões e José
Santa-Rita, Alda Rosa tem a oportunidade de assistir às conferências sobre design
industrial no âmbito da Iª Quinzena da Estética Industrial (1965), uma ação realizada pelo
Instituto Nacional de Investigação Industrial (INII), que lhe proporciona uma maior motivação
para o estudo da disciplina do design. Estas conferências, foram a primeira manifestação
promovida por uma entidade oficial em território português com foco no design industrial,
promovendo o enriquecimento de novas ideias e conhecimento nesta disciplina (Almeida,
2009). No seguimento das conferências, Alda Rosa manifesta interesse em fazer parte da
equipa responsável pela organização da Iª Quinzena, «que no âmbito da administração pública,
punha em marcha os conceitos e a aplicação dos temas do Design Industrial» (Rosa, 2014, p.210). Na
sua opinião, «a administração pública tinha uma responsabilidade única e envolvia, no caso do INII,
aspetos da partilha do conhecimento, da cultura e da inovação no sentido do desenvolvimento industrial
a que então adesão de Portugal à EFTA nos desafiava» (Rosa, 2014, p.210). Por outro lado, um
cargo de administração pública inspirava-a por ligação à sua família, o trajeto profissional
e admiração pelo pai, aproximava-a de projetos que possibilitassem a divulgação e
promoção da cultura e indústria portuguesa. Para Alda Rosa, trabalhar no INII «era quase
uma universidade, com cursos lecionados pelos melhores especialistas, recrutados no que havia de melhor
a nível internacional, com investigação aplicada, com divulgação de informação técnica e, sobretudo,
com uma ligação privilegiada à indústria» (Rosa, 2014, p.210).
4.1.2 Atividade Profissional na Administração Pública
Em 1965, Alda Rosa a convite do próprio Arq.º Duarte Nuno Simões que já fazia parte
do Núcleo de Arte e Arquitetura Industrial (NAAI), como colaborador temporário começa a
trabalhar em regime parcial no INII. Este Núcleo, tinha como objetivo consolidar o papel
do design a nível institucional. Uma iniciativa realizada pelo diretor do INII, engenheiro
António de Magalhães Ramalho, que com o apoio da Maria Helena Matos, foi distinguido
por promover «uma série de eventos que tiveram, pela primeira vez, alguns resultados visíveis em
território nacional» (Bom, 2015, p.292).
As funções de Alda Rosa na equipa do NAAI eram dedicadas somente no campo
do design gráfico, ficando responsável pela parte de criação e execução de maquetas que
passavam posteriormente para produção, numa oficina gráfica do INII. A maioria dos
trabalhos gráficos eram solicitados pelos Serviços do Instituto, onde era necessário o
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desenvolvimento de diversos materiais como capas de relatórios, convites, organogramas,
catálogos, entre outros. Destaca-se como primeiro trabalho gráfico a capa realizada para
o NAAI, Tradução das Conferências da 1ª Quinzena de Estética Industrial (1965). Maioritariamente
as maquetas eram executadas de forma manual, através do uso da colagem, letraset e tintada-china sobre papel vegetal.
Em 1967, Alda Rosa parte para Londres, como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian
(FCG), concluindo o curso de Arte e Design Gráfico, em 1970, no Ravensbourne College of Art
and Design. Esta formação, surge a partir do grupo de alunos do curso do atelier de Daciano
da Costa, que assim como ela, formaram-se em design gráfico, constituindo a terceira
geração de designers portugueses (Bártolo, 2013). Decidiram ir para Inglaterra, por ser
um país desenvolvido nas questões do design e por apresentar vantagens linguísticas em
relação aos outros países como Alemanha, ou os países nórdicos. O Ravensbourne College of
Art and Design, era uma escola que oferecia cursos de nível superior em design, dividindose em várias áreas como design gráfico, design moda e design produto. E foi uma das
primeiras instituições a ser aprovada pelo então Council for National Academic Awards (CNAA),
para converter os programas tradicionais de diploma em arte e design em graus de honra
durante os anos 1970. Apesar de já estar familiarizada com conceitos design gráfico, a sua
estadia em Londres despertou em Alda Rosa um novo olhar sobre a disciplina. Mediante
uma bolsa sem vencimento do INII, a designer tinha como compromisso, colocar em
prática todo o seu conhecimento adquirido em Londres ao serviço do Instituto. Para
isso, dedica-se a uma investigação intensa de materiais que pudessem ser replicado em
Portugal de modo a servir de apoio na área do design industrial. Tal como explica, «passei
a estar atenta às atividades do Design Centre e ir lá regularmente às exposições, frequentar a biblioteca,
estudar a organização do sistema de informação à indústria, etc., e mandava para a Maria Helena Matos
o resultado dessa investigação» (Rosa, 2014, p.212)19. De acordo com Alda Rosa (2014), a sua
investigação e as visitas frequentes ao Design Centre, serviam como base de informação para
Maria Helena Matos, que tinha como ambição criar em Portugal, um centro português de
design que pudesse expandir e dar continuidade às ações de divulgação já realizadas pelo
o NAAI.
Em 1970, Alda Rosa torna-se funcionária a tempo inteiro no Núcleo, como Técnica
Superior do INII, integrando na comissão organizadora das primeiras Exposições de
Design Português. Ficando responsável pela imagem gráfica do catálogo e da 1ª Exposição
de Design Português em 1971, em colaboração com a designer Cristina Reis, que viria a
19 No texto do capítulo Testemunhos de Ramalho, M.M.(2014), pp.208-212.
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Figura 15. Alda Rosa / Cristina Reis,
capa para catálogo da «1ªExposição de
Design Português», 1971, digitalização
de Maria Helena Souto.
Figura 16. Alda Rosa / Cristina Reis,
convite da «1ªExposição de Design
Português», 1971, fotografia da autora.
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integrar na equipa do núcleo. Segundo Alda Rosa (2019), o catálogo é uma amostra e uma
demonstração do melhor que se fazia de design industrial português naquela época. A
capa do catálogo é particularmente notável, uma verdadeira referência ao universo da
Optical Art (Souto, 2017). A solução gráfica destaca-se pelo uso de elementos geométricos
dispostos num espaço tridimensional, uma vez que rompem com a tradição gráfica dos
catálogos que são dominado pela imagem ou tipografia. Como inspiração, as designers
basearam-se no formato quadrado do catálogo e sobre essa forma delinearam o desenho
base, que fica distribuído ao centro da capa. Para dar mais expressão e dinamismo à
capa, criou-se uma série de formas rectilíneas na diagonal de forma a romper sobre os
elementos geométricos e assim preencher o espaço branco em volta. Para a exposição
dedicaram-se também a atividades complementares fora do âmbito da criação artística,
como o acompanhamento de diferentes fases de produção - fotografia, textos para o
catálogo e preparação das artes finais.
Durante este período, observa-se nos trabalhos de Alda Rosa um estilo gráfico
próprio, inscritos pela sua particular dimensão plástica trabalhada sobre elementos
geométricos ou elementos tipográficos. Destaca-se a capa desenvolvida para o Programa
de Congresso International Road Union (1972), que faz em colaboração com o designer Luís
Carrôlo. O Programa tinha como finalidade promover e divulgar o Turismo em Portugal e
foi na exploração desta ideia que Alda Rosa (2019) inspira-se através das formas circulares
do logotipo criado por Luís Carrôlo, para criar elementos que pudessem retratar o
imaginário de Portugal, sobretudo o Estoril, onde se iria a realizar o evento. Assim, através
da exploração e desconstrução de formas geométricas do círculo, desenha uma série de
elementos referentes à praia de caráter icónico como os peixes, as ondas do mar, areia e o
sol (Rosa, 2019).
Em 1973, na sequência da 1ª Exposição de Design Português, o NAAI volta a organizar
uma 2ª Exposição de Design Português, ficando Alda Rosa, Cristina Reis e Margarida D’Orey
responsáveis pela conceção gráfica da imagem do catálogo e da exposição. Durante este
ano participa ainda, na comissão organizadora do Simpósio OCDE / INII (1973) sobre a
inovação e produção na indústria. Para este Simpósio, concebe a imagem gráfica para
o programa, cartaz, folhetos e sinalética das instalações. Assim, desenvolve um arranjo
tipográfico criativo, usando diferentes tamanhos de tipo de letra, com a frase: Informação e
Inovação na Indústria, em três línguas diferentes, português, inglês e francês; No seguimento
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Figura 17. Alda Rosa, design da capa sobre o logotipo de Luís Carrôlo,
para o programa de «Congresso IRU Estoril72», 1972, fotografia da autora.
Figura 18. Alda Rosa, catálogo «Symposium OCDE-INII», 1973, fotografia da autora.

do Simpósio OCDE, Alda Rosa vai em missão para Paris e participa nas Conferências Técnicas e
Jornadas da INOVA 73 que mais tarde deram origem a um filme sobre Inovação e Indústria.
No final da década de 1970, Alda Rosa transita do Núcleo de Design Industrial do INII
para a Direção-Geral da Qualidade (DGQ), ficando responsável pelas mesmas funções. Com
a extinção do INII em 1979, a maioria dos funcionários do Instituto tiveram que se dividir
entre diferentes organismos públicos. No entanto, a DGQ, consegue dar continuidade à
divulgação design como disciplina, mesmo seguindo ideais diferentes do INII, preocupavase em manter o seu foco no desenvolvimento do design industrial (Almeida, 2014). Deste
modo, foi responsável pelo estudo sobre o design industrial em Portugal, realizado pelo
designer alemão Gui Bonsiepe. Através dele, a DGQ manteve contatos internacionais
como uma aposta estratégica, tornando possível dar continuidade à participação em
organizações internacionais como o International Council of Societies of Industrial Design
(ICSID), e de estabelecer novos protocolos de colaboração com instituições como o Centre
de Création Industrielle Georges Pompidou (Quintela, 2019).
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Na década de 1980, Alda Rosa (2019) fica como assessora interna na DGQ, que
em 1991 passa a ser denominada por Instituto Português da Qualidade (IPQ). Neste altura é
integrada na comissão instaladora do Centro Nacional de Design, mais tarde, designado por
Centro Português do Design (CPD), em representação do Ministério de Indústria de Energia,
ficando também como consultora. O CPD foi responsável pela entrega de Prémios
Nacionais de Design e a realização de vários concursos, auditorias, ações de promoção e a
concretização de projetos e parcerias com o objetivo de promover a internacionalização do
design português, em particular, do design industrial e do design de comunicação visual.
Esta instituição teve como sócios fundadores vários organismos públicos, tais como: os
Ministérios da Indústria e Energia, do Equipamento Social e da Cultura, o Centro para
o Desenvolvimento e Inovação Tecnológicos e, ainda, algumas associações industriais e
profissionais privadas (Quintela, 2019).
Entre 1987 a 1989, Alda Rosa muda-se para Macau, em comissão de serviço, para
dirigir o Departamento de Design Gráfico de apoio às atividade do Instituto Cultural de
Macau (ICM). Durante este período, participa nas atividades do Instituto, no qual integra
o secretariado permanente do I Festival de Música de Macau. Colabora, ainda na comissão
técnica de delegação de obras, ficando responsável pela orientação artística das suas
exposições de arte, bem como júri de uma série de concursos.
4.1.3 As Capas de Livros de Alda Rosa
A par desta dimensão, enquanto designer gráfica, Alda Rosa (2019) exerce em simultâneo
à sua atividade na administração pública, diversos trabalhos em regime freelancer. Em
nome individual, concebeu um volume elevado de projetos gráficos, no qual é reconhecida
pela versatilidade criativa e estética na conceção de livros e catálogos - a estrutura e
composição gráfica; jogos tipográficos; exploração de diferentes tipos de acabamento;
tratamento e aplicação das imagens (fotografias, ilustrações, pinturas); e por fim pela
exploração de soluções gráficas a partir de formas geométricas.
Entre 1970 a 1975, evidencia-se na obra de Alda Rosa, as capas de livros desenvolvidas para a Editorial Estampa, a Plátano Editora e para a Cosmos. Neste período,
acentua-se na sua expressividade gráfica a recorrência de um conjunto de técnicas plásticas como, a colagem, o desenho de elementos geométricos, a manipulação de imagens
(fotografias, gravuras históricas, pinturas) e de diferentes soluções tipográficas. Para o
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processo de conceção de um livro, ou até mesmo de um catálogo, normalmente começa
pelo conteúdo, que serve como um ponto de partida para a sua imaginação e criação gráfica. A leitura é tomada como parte integrante neste processo, sendo a sua principal fonte
de inspiração que estabelece o contato com a história e o autor do livro (Rosa, 2019).
«Para um catálogo, começo sempre por ler primeiro os textos, vejo a sequência, escolho as imagens em
relação com os textos, é um trabalho que normalmente pode demorar muito tempo. Para um livro, o
processo é praticamente o mesmo, por exemplo, para desenvolver uma capa, começo primeiro por ler o
conteúdo do livro para desta forma conseguir contextualizar o trabalho e assim inspirar-me. No fim, antes
de qualquer projeto ir para oficina gráfica faço sempre uma maquete como uma arte-final» (Rosa, 2019).

Segundo Alda Rosa (2019), a capa de um livro torna-se determinante enquanto
elemento de persuasão para o público, é o que fica muitas vezes na memória do leitor
tornando-se num fator de decisão na escolha de um livro em relação a outro. Uma boa
capa, deve conseguir criar um ambiente que abrevie visualmente o conteúdo, ou a ideia
chave da história. Deve conter referências essenciais da narrativa ou elementos gráficos
que permitam o leitor chegar a variadas interpretações relativas aos textos do livro. A
capa e a parte interna do livro, devem ser unificadas para existir uma coerência visual na
sua composição, assim, torna-se necessário relacionar-se inteiramente com o miolo do
livro para conseguir torná-lo como um objeto único (Rosa, 2019). Destacam-se as capas
de livros para: A Coleção Livros B (1970) e Obras Completas (1970 - 1972), de José de AlmadaNegreiros.
A Coleção Livros B, são uma série de pequenos livros, em formato de bolso,
reconhecidos facilmente pela sua capa atemporal de letras prateadas impressas sobre
uma cartolina preta. Segundo Alda Rosa (2019), para o design de capa do primeiro
número da coleção, O Arranca Corações (1970) de Boris Vian, tinha como pedido do seu
editor, a criação de uma solução gráfica que aproximasse o leitor imediatamente ao
aspeto visual da capa. Para esse efeito, escolheu usar uma cartolina preta para realçar
o universo misterioso e fantástico das histórias dos livros, e uma série de elementos que
contemplavam esse mistério como a moldura; os elementos ornamentais; a escolha dos
tipo de letra para o título e o autor. Para o acabamento final do livro, Alda Rosa (2019),
ainda pensou acrescentar um detalhe técnico na borda frontal, superior e inferior do
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Figura 19. Alda Rosa, livros «Coleção Livros B», Editorial
Estampa, 1971, fotografia da autora.

Figura 20. Alda Rosa, livro «Poesia Toda 2» de Herberto
Helder, 1973, fotografia da autora.
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livro, que funcionaria como um pequeno apontamento a vermelho para enfatizar mais o
mistério dos livros, inspirado nos antigos missais.
Para a finalização de um livro Alda Rosa (2019) preparava sempre uma maquete já
com a ideia pré-concebida do resultado final que pretendia. Em colaboração com oficina
gráfica, fazia posteriormente, os testes finais, onde acertava as cores ou decidia uma série
de soluções possíveis junto dos tipógrafos, uma vez que estava muitas vezes condicionada
à disponibilidade de tipos de letra presentes no catálogo do fornecedor.
De acordo com Alda Rosa (2019), para se retratar um livro de poesia é fundamental
a leitura integral do livro, para se conseguir extrair o máximo de inspiração nas palavras
e converter metaforicamente em elementos figurativos o seu conteúdo. As capas dos
livros para os dois volumes de Poesia Toda (1973), são um bom exemplo da sua grande
capacidade de interpretação como designer gráfica. Como inspiração e referência, usa
o poema «Tríptico» de Herberto Helder para representar o imaginário da capa. A partir
desse poema, cria uma série de elementos de carácter iconográfico, como o céu estrelado,
em representação de uma noite brilhante e escura; as formas onduladas com duas
interpretações possíveis: as ondas frias do mar, ou o cabelo sobre a cara de uma mulher,
que se descobre entre o contraste das formas. No qual, torna-se interessante observar
toda esta ilustração enquadrada dentro de uma moldura, como se fosse um recorte de
uma «janela», uma entrada direta para o interior do livro.
4.1.4 Design Gráfico para os Museus
A partir de 1979, a atividade de Alda Rosa, associa-se a uma intensa colaboração com
Museus de Portugal e a projetos desenvolvidos, sobretudo na área do design editorial
para clientes como o Instituto Português do Património Cultural (IPPC) e a FCG. Neste período,
reconhece-se uma extensa e diversificada obra gráfica de catálogos de arte, convites,
cartazes, livros, desdobráveis para o Museu Nacional do Teatro; Museu Nacional do Azulejo;
Museu José Malhoa; Museu Nogueira da Silva, entre outros. Para Alda Rosa (2019), os trabalhos
de design gráfico realizados para os Museus, seguem uma abordagem de projeto, que
implica encontrar uma série de regras e medidas práticas para garantir um bom design.
Uma boa forma de o fazer, é visualizar projeto gráfico na sua totalidade, para que possa ter
uma noção mais realista do que é importante realçar. Uma das boas práticas de trabalho
que, por vezes, costuma aplicar antes de iniciar um projeto é distribuir o conteúdo em cima
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de uma mesa para conseguir observar e ter uma percepção geral de toda a informação que
pretende organizar. A partir dessa base, estabelece uma série de parâmetros para a sua
composição gráfica como: análise e seleção de textos e imagens, decisão de grelhas para
o layout, detalhes tipográficos que pode aplicar, tamanho e posicionamento de imagens,
a escolha de cores, e por fim a seleção do papel e acabamento final que pretende dar ao
objeto. Um exemplo desse trabalho, é o livro O Regresso dos Cantoneiros (1990), realizado para
IPPC, sobre um curso dedicado à cantaria.

Figuras 21-22. Alda Rosa, livro «O Regresso dos Canteiros», 1990, fotografias da autora.

Entre os seus primeiros trabalhos realizado para Museus, destaca-se o cartaz e
catálogo para a exposição de teatro A Companhia Rosas & Brazão 1880-1898 (1979). Para o
cartaz, Alda Rosa faz uma composição harmoniosa entre o texto e a imagem, selecionando
como plano de fundo as imagens de Rafael Bordallo Pinheiro, por ser uma habitual
presença na Companhia Rosas & Brasão. A parte interna do catálogo, é composta por
imagens de peças de espetáculo de teatro e de Rafael Bordallo Pinheiro. Contém ainda,
textos sobre a Companhia de teatro escritos por Vítor Pavão dos Santos e uma cronologia
com os principais espetáculos e o roteiro da exposição com pequenas biografias de
personalidades que se destacaram. Esta exposição, foi a primeira organizada pelo Museu
Nacional do Teatro assinalando-se um marco importante para a História do Teatro. Pela
primeira vez, o Museu tem a possibilidade, entre várias tentativas desde o início do século
XX, em criar um Museu do Teatro, com o sentido em preservar a efêmera memória das
Artes e Espetáculo. Contudo, ainda sem sede própria, a sua primeira exposição realiza-
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se nas instalações do Museu Nacional do Traje. Durante este ano, o Museu também cria a
sua identidade visual, um trabalho dedicado também a Alda Rosa que procura através da
criação do logotipo, promover a personalidade e os valores que o Museu se inscreve.
A inauguração do Museu Nacional do Teatro, acontece apenas em 1985, nas instalações
do antigo Palácio do Monteiro Mor, organizando a sua primeira exposição aberta ao
público Gente de Palco (1985). Entre outros trabalhos realizados por Alda Rosa para o
Museu Nacional de Teatro, está o catálogo da exposição O Escaparate de todas as artes ou Gil
Vicente visto por Almada Negreiros (1993), uma exposição que comemorava os 100 anos do
nascimento de Almada Negreiros.
Em 1993, Alda Rosa (2019) reforma-se da administração pública e dedica-se
somente à atividade de design gráfico como freelancer, já que anteriormente só o podia fazer
apenas em horário pós-laboral. A partir desta altura, pode dedicar-se exclusivamente
aos projetos que «tinha mais interesse, nomeadamente aos museus, aos concursos de design e ainda,
apoiar diversas intervenções na área do design industrial propostas pelo o quadro de atividades do
Centro Português de Design, entre outras coisas.» (Rosa, 2019).
Este período marca a ativa colaboração de Alda Rosa com os diretores João Castel-

Figura 23. Alda Rosa, cartaz «A
Companhia Rosas & Brazão 1880-1898»,
1979, imagem de Alda Rosa.
Figura 24. Alda Rosa, cartaz «Gente de
Palco», 1985, imagem de Alda Rosa.
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Branco e Paulo Henriques. Como designer gráfica, desenvolve um volume enorme de
catálogos de arte, livros, desdobráveis, entre outros suportes de comunicação, para
diversas exposições de arte, comissariadas pelos diretores. Destacam-se entre os seus
trabalhos para o Museu de José Malhoa: António Montês: Museu José Malhoa (1996) e Hein
Semke: Esculturas 1899-1995 (1997). Para o Museu Nacional do Azulejo: A Influência Oriental na
Cerâmica Portuguesa do Século XVII (1994); Júlio Resende Obra Cerâmica (1998) e o Roteiro para
o Museu Nacional do Azulejo (2003). E por fim para o Museu Calouste Gulbenkian: A Arte do
Retrato: Quotidiano e Circunstância (1999) e 365 Obras de Arte (2004).
Simultaneamente à sua colaboração com os Museus de Lisboa, Alda Rosa é, ainda,
membro do Conselho Consultivo do Museu Nogueira da Silva em Braga. Em colaboração
com membros da sua família, foi responsável por diversas peças gráficas para o Museu,
como por exemplo, os materiais gráficos (cadernos, marcadores de livros, convite e
o catálogo), desenvolvidos para o espaço Maria Ondina Braga, local onde se encontra o
espólio da escritora.
O espírito de serviço e o gosto de trabalhar na área como designer gráfica, faz Alda
Rosa a sua forma natural de estar e de ser. Agora com menos intensidade continua a
trabalhar e a contribuir decisivamente para a disciplina do design gráfico em Portugal.
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Figuras 25-28. Alda Rosa, livro «365 Obras de Arte», 2004, museu
Calouste Gulbenkian, fotografias da autora.

Figuras 29-30. Alda Rosa, livro «Júlio Resende Obra Cerâmica»,
1998, museu Nacional do Azulejo, imagens de Alda Rosa.
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Figura 31. Cristina Reis, (sem data), fotografia de Eduardo Afonso Dias.
Disponível em Souto, M.H., Brízio, F. (co-eds.). (2014). Dos caminhos do
design em Portugal: à conversa com Cristina Reis e Eduardo Afonso Dias.
Territórios do design em Portugal. Revista de Letras e Culturas Lusófonas,
(23), p.10.
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4.2 A Vida e Obra de Cristina Reis
Cristina Reis nasceu em Lisboa em 1945. Cresceu num ambiente familiar cultural e
eclético, com pessoas influentes no mundo das artes que a inspiraram na sua forma de
viver. Viveu com os seus pais em casa do seu avô que era pintor, professor e tinha um
atelier que serviu durante muito tempo, para instalação do atelier do seu tio Frederico
George. Para Cristina Reis (2019), esse atelier tornou-se um espaço de convivência para
todos aqueles que trabalharam com Frederico George como «o Jorge Vieira, o Sá Nogueira,
o Conduto. Tudo aquilo confluía, e eu lembro-me bem disso. (...) Era, digamos, um mundo atraente e
simpático, um mundo com graça e movimento» (Reis, 2019).
Em 1960, frequenta o curso de Pintura na ESBAL e inicia em simultâneo a sua
formação em design no atelier Daciano da Costa no curso de Design Básico.
Segundo Cristina Reis (2014)20, o curso de Daciano da Costa, foi uma experiência
pioneira no qual uma «dúzia de privilegiados» tiveram a oportunidade de participar, tinha
como objetivo ensinar e sensibilizar os alunos à resolução de problemas do Design,
através do ensino Bauhausiano e das influências provenientes da Escola de Design de Ulm
(Reis, 2014). O curso tinha uma componente teórico-prática, baseado nos princípios de
desenho, que servia de instrumento para avaliação dos alunos, bem como uma ferramenta
educacional com vista a ajudar a construir raciocínios e métodos de projetar, registar e
aprofundar, o desenvolvimento de soluções para determinados desafios. «Lembro-me de
exercícios de desenho de observação: a folha, as plantas, o alicate, a outra margem do Tejo. Sobretudo o
desenvolvimento de uma capacidade de observação das coisas e do que as rodeia de modo a percebê-las,
a entendê-las. (...) Ver, olhar, entender para mais tarde fazer» (Reis, 2014, p.198)21.
Quando termina o curso de Design Básico, Cristina Reis fica a trabalhar à
experiência durante as tardes no atelier, conciliando paralelamente com a continuação
do curso de Pintura na ESBAL.
Em 1964, destaca-se como primeira experiência de trabalho o projeto do Teatro
Villaret (1964). Uma encomenda feita pelo ator e empresário Raul Solnado e os irmãos
Rui e Hernâni Martins, que tinham como pedido o desenvolvimento da arquitetura de
interiores e equipamento para o Teatro (Martins, 2001).

20 Em Entrevista com Souto, M.H., Brízio, F. (co-eds.) (2014). pp-9-15.
21 No texto de Silva, A. (2014).
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Figuras 32-34. Cristina Reis / Daciano da Costa / Eduardo Afonso dias / José Brandão, plateia,
plantas e tecto do Teatro Villaret, 1964-1965. Disponível em Martins, J. P. (coord) (2001) Daciano da
Costa, Designer. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Serviços de Belas-Artes. pp.116-117.

Deste modo, Cristina Reis colabora com Daciano da Costa, Eduardo Afonso Dias e
José Brandão, ficando responsável pelo os cortes e as plantas dos camarins. A pedido de
Raul Solnado tinham de criar um teatro que fosse azul e vermelho, como aspiração aos
espaços tradicionais de espetáculos teatrais (Carvalho, 2006). A cadeira da plateia do
teatro, concebida especialmente para o Villaret, foi uma produção da Metalúrgica da Longra,
que viria mais tarde a ser produzida em série e usada em outros locais, como no auditório
da Biblioteca Nacional, os pequenos auditórios do edifício sede da FCG e no Teatro Maria
Matos (Santos, 2001). Segundo as palavras de Cristina Reis (2013), a dedicação para este
projeto é de tal forma determinante, que leva a equipa a trabalhar diretamente no teatro,
em vez do atelier.
«Vimos então o Daciano a pintar maquetes para os cenários, roupas, a desenhar adereços. E para estar
mais perto... mudámo-nos para o teatro. Um mês ou mais. Era o trabalho diário de acompanhamento
da obra, ali, no lugar onde também vimos fazer-se a montagem do espectáculo. E à noite assistimos
aos ensaios (estou segura de que não perdi nem um). O mestre Ribeiro a trabalhar, atores, músicos,
bailarinas, tudo até à estreia. Não se podia querer melhor escola!» (Reis, 2013, p.89).
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Durante este projeto, Daciano da Costa ainda desenha o logotipo do Teatro Villaret
bem como maquetas para os cenários e figurinos da peça de inauguração - O Impostor
Geral (1965). A inauguração do teatro acontece em 1965 e foi pioneiro numa nova geração
de salas de espectáculo em Portugal, os chamados «teatros de bolso».
Em 1965, Cristina Reis colabora ainda com Frederico George no projeto do Pavilhão
de Portugal na Exposição Comemorativa do IV Centenário da Fundação da Cidade do Rio de
Janeiro. Desde o início do atelier de Daciano da Costa, que Frederico George, António
Lagoa Henriques e Roberto Araújo colaboravam no desenvolvimento de projetos
encomendados, tal como a Metalúrgica da Longra que apoiava o atelier financeiramente,
contribuindo fortemente para o desenvolvimento de variadas linhas de mobiliário de
escritório em série.
No ano seguinte procura novos desafios em outras áreas, Cristina Reis (2019)
obtém uma bolsa da FCG e muda-se para Londres para seguir o sonho do que realmente
a motivava, o cinema. Assim como explica: «O cinema para mim era aquilo que eu queria, para
mim era a arte, o tipo de pensamento que me identificava» (Reis, 2019). Quando chega a Londres,
perde automaticamente o entusiasmo quando percebe que o único lugar reservado para
uma mulher na indústria cinematográfica é de «script girl», sendo aconselhada a desistir
da área por ser uma profissão muito difícil para as mulheres. A partir da convivência e
presença de outros membros da família que estudavam também em Inglaterra, Cristina
Reis decide estudar outro curso noutra escola. Nesse sentido, organiza um conjunto de
trabalhos realizados no atelier de Daciano da Costa e entra no curso de Arte e Design
Gráfico na Ravensbourne College of Art and Design.
4.2.1 Núcleo de Design Industrial
Em 1970, a convite da Alda Rosa, regressa a Portugal para colaborar na organização da 1ª
Exposição de Design Português. Cristina Reis fica a trabalhar em regime parcial no Núcleo
de Design Industrial do INII. Além da imagem gráfica desenvolvida para o catálogo da
exposição em parceria com Alda Rosa, destaca-se no interior do catálogo os trabalhos
de Cristina Reis realizados na área do Design Gráfico para a Marca Sonatil (1970), em
colaboração com José Brandão; o Manual de Normas Gráficas para a ALTIS (1971), em
colaboração com Luís Carrôlo e Alda Rosa; e a Linha Gráfica do Modelo D’Fi (1971) para a
Metalúrgica da Longra, em colaboração com Daciano da Costa e Luís Carrôlo.
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Figuras 35-37. Marcas gráficas do catálogo da 1ªExposição de Design
Português, 1971, marca Sonatil- Sociedade Nacional de Tintas, Lda, (1970),
design de Cristina Reis e José Brandão; manual de normas gráficas ALTIS
(1971), design de Cristina Reis, Luís Carrôlo e Alda Rosa; linha gráfica
Modelo D'Fi (1971), design de Daciano Costa, Cristina Reis e Luís Carrôlo;
digitalizações de Maria Helena Souto.

Figura 38. Cristina
Reis / Alda Rosa,
capa do catálogo da
2ªExposição de Design
Português, 1973.
Digitalizações de Maria
Helena Souto.
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Em 1973, realiza-se uma 2ª Exposição de Design Português, ficando Cristina Reis novamente responsável pelas mesmas funções da primeira exposição. Importa destacar, o
seu trabalho para a imagem gráfica do catálogo, para as marcas e linhas gráficas visíveis
no interior do catálogo e ainda, as suas ilustrações relativas à proposta ecológica que o
catálogo apresenta.
No interior do catálogo da 2ª Exposição de Design Português pode-se encontrar uma
maior diversidade de projetos em relação ao primeiro, assim como uma exploração de
conceitos e ideias sobre questões do design, que sugerem por meio da proposta ecológica
sobre «landscape design», do arquiteto paisagista Júlio Moreira. Esta proposta centra-se
numa seleção de textos de Júlio Moreira, sobre a importância de se cuidar do mundo, é
uma reflexão dedicada ao meio ambiente, que conciliado às ilustrações desenhadas por
Cristina Reis e Margarida d’Orey reforçam o desejo da sua comunicação.
No seguimento da mesma temática ambiental «Design na Paisagem», realizou-se
uma inovadora exposição «marginal», realizada por Sena da Silva, com a colaboração
de Madalena Figueiredo e Gastão da Cunha Ferreira (Santos, 2009). No âmbito destas
exposições, Júlio Moreira escreve o livro O Mundo é a nossa Casa (1975), onde volta a explorar
as relações do indivíduo com o seu meio, mas desta vez, assente numa componente
pedagógica e educacional. O livro foi editado pela Comissão Nacional do Ambiente (CNA)
com a intenção de ser distribuído gratuitamente pelas escolas, de forma a enfatizar a
consciencialização para o meio ambiente junto do público infantil. O livro conta a estória
de um menino que via o mundo como a nossa casa, é uma das primeiras obras infantojuvenis sobre a defesa do meio ambiente escritas em Portugal. A estória tem ilustrações
de Cristina Reis e Margarida D’Orey que respeitam o mesmo estilo gráfico do catálogo da
2ª Exposição de Design Português. O universo ilustrativo do livro, alerta para a necessidade
de existir uma maior consciência ambiental e de mudança de atitudes comportamentais,
estimulando o leitor a questionar como se vê perante o mundo. Quando o livro é publicado,
é imediatamente censurado por provocar uma série de interpretações incandescentes,
que leva à sua apreensão e destruição pelo o regime do Estado Novo. Para as autoridades
a obra era considerada «subversiva», alegando para a capacidade de poder contaminar
a mente dos mais novos. No período pós 25 de Abril o livro, é novamente editado pela
CNA, e por sua vez devolvido às escolas.
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Figuras 39-40. Cristina Reis / Margarida D'Orey, ilustrações
para o livro «O Mundo é a Nossa Casa» de Júlio Moreira.
Fotografias da autora.

Em 1974, Cristina Reis (2019) aproxima-se de Sena da Silva e é desafiada para
formar em conjunto uma cooperativa - DEZ. Para a criação da cooperativa DEZ, foi
decidido que o dez, era o número mínimo de sócios necessários para se promover e
divulgar materiais industriais portugueses em feiras internacionais. Assim, Cristina
Reis, Sena da Silva, Francisco Mapril, Armindo Robalo, Rita Castro e Martins Barata,
entre outros, tinham como objetivo conquistar através da imagem nova da cooperativa
um maior impacto na participação das feiras. A maioria dos trabalhos realizados pela
DEZ, destinavam-se a representações portuguesas através do Fundo de Fomento de
Exportação que era o seu principal cliente. A criação do sistema modular Sistema DeltaDez, permitiu à cooperativa levar apresentação deste projeto a quatro stands em feiras
internacionais, nomeadamente, as feiras de Vestuário em Colónia; do calçado em
Dusseldorf; da Cerâmica em Estocolmo e de Materiais de Construção em Paris. De acordo
com Cristina Reis, a experiência na cooperativa foram tempos bastantes produtivos,
onde se fazia «a recolha de vários materiais, o contacto com as pessoas que iam expor, estivémos por
Portugal inteiro a perceber como se devia organizar todos os produtos e encontrar uma forma justa e
certa de os poder expor e fazer apresentação do nosso país através dos seus produtos» (Reis, 2019).

76

4.2.2 O Teatro Cornucópia
O Teatro Cornucópia surge em 1973 por iniciativa de Jorge Silva Melo e Luís Miguel Cintra,
numa altura em que o teatro e outras expressões artísticas eram marcados pela censura
do regime do Estado Novo.
Após a revolução de abril de 1974, o Teatro Português tem a possibilidade de se
exprimir livremente e de recuperar a sua identidade, começando por atualizar a sua
linguagem na divulgação de dramaturgias, que até então, eram estritamente proibidas
ou ignoradas. Durante este período, assiste-se à congregação de novos grupos de
teatro e ao fortalecimento de grupos de teatro já existentes, designados por «teatros
independentes». De um modo geral, estes grupos de teatro eram criados por cooperativas
de atores que tinham como principal objetivo a vontade «em conceber e pôr em prática projetos
autónomos, sob o ponto de vista estético, ideológico e institucional, que se confrontavam com a prática
do teatro comercial e estatal de então, e, ao mesmo tempo, com o poder salazar-caetanista» (Machado,
1999, p.60). Importa demonstrar a relação que estes grupos de teatro independentes
tinham entre o artista gráfico e o teatro, na medida que era comum encontrar-se como
parte integrante da equipa, a colaboração de artistas plásticos, escultores, pintores e
designers gráficos (Faria, 1995). Normalmente, devido à sua formação artística ficavam
responsáveis pela cenografia, assim como a imagem promocional dos espetáculos,
propiciando substancialmente a componente estética e icónica das peças teatrais. Neste
caso, distingue-se o Teatro Cornucópia com a designer Cristina Reis; o Teatro Experimental do
Porto (TEP) com o pintor Júlio Resende; a Companhia de Teatro de Lisboa com o pintor Júlio
Pomar; o Teatro Nacional com arquiteto Garizo do Carmo, entre outros (Faria, 1995).
Em 1975, Cristina Reis é desafiada por Luís Miguel Cintra para colaborar no Teatro
Cornucópia, começando, desta forma uma longa parceria artística com o encenador.
Estreia-se como parte integrante da equipa do Teatro Cornucópia nas peças de espectáculo
Ah Q (1976), de Jean Jourdheuil e Bernard Chartreux e na peça infantil As Músicas Mágicas
(1976), de Catherine Dasté, desenhando os cenários e figurinos para cada espetáculo.
No início da sua atividade na Cornucópia, Cristina Reis (2019) participou, ainda no
desenvolvimento de encenações, dramaturgias e na fotografia de diversos espetáculos. A
fotografia sempre esteve presente no seu quotidiano, servia também como instrumento
de trabalho e de inspiração, que no caso do teatro apoiava na criação dos figurinos e de
cenários do espetáculo. Destacam-se como primeiros trabalhos: Tambores da Noite (1976)
de Georg; Alta Áustria (1976) e Casimiro e Carolina (1977).
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Figuras 41-43. Cristina Reis, cenários e figurinos da peça de espetáculo «Ah Q» de Jean Jourdheuil
e Bernard Chartreux, 1976. Fotografia: Cristina Reis e Paulo Cintra Gomes. Digitalizações da autora.
Disponível em Teatro Cornucópia. Espetáculos de 1973-2001. pp.30-33.
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Ao longo do seu percurso no Teatro da Cornucópia, é de evidenciar todo o rigor,
eficácia e originalidade investida na criação dos espaços cénicos para cada espectáculo,
normalmente produzidos sempre em grande escala e de forma artesanal, demonstrando
uma elevada aptidão motora e criativa de Cristina Reis. Para a construção dos
cenários, começava por idealizar uma maquete que servia como «um prolongamento ou
uma demonstração» (Reis, 2019) do projeto. Para Cristina Reis (2019) a maquete é um
instrumento de trabalho que possibilita não só a demonstração do projeto em vários
tamanhos diferentes, como serve de ponto de apoio para outras pessoas desenvolverem
algo a partir dela. São maquetes verdadeiramente artesanais, que demonstram
exatamente as ideias que se pretendiam alcançar e demonstrar durante um espetáculo,
«às vezes, até nem estavam totalmente acabadas, mas estava lá o espírito e o caminho possível, e se não
estava, era porque eu ainda não sabia como ia terminar» (Reis, 2019).
Em 1978, a equipa do Cornucópia, nomeadamente Luís Miguel Cintra e Jorge Silva
Melo é convidada a participar no elenco do filme A Ilha dos Amores (1978) de Paulo Rocha,
ficando Cristina Reis encarregue pela realização dos cenários e figurinos do filme, em
colaboração com Beatriz Gentil Batarda, Batica e Takahuro Sakaguchi. O filme é inspirado
na vida e obra do escritor Venceslau de Moraes, que foge de Portugal nos fins do século
XIX para o Japão, em busca de uma «arte de viver» que conciliasse a harmonia entre o
material e o espiritual.
No ano seguinte, com a vontade de aprender mais sobre o teatro e cenografia,
Cristina Reis muda-se para Berlim para realizar um estágio de cenografia na Schaubühne
Am Halleschen Ufer. Mesmo à distância, fica a trabalhar continuamente para a Cornucópia,
desenvolvendo diversos projetos de cenografia. Em 1982, no regresso a Lisboa, Cristina
Reis começa uma nova fase no Teatro Cornucópia, ao assumir a direção do teatro junto
de Luís Miguel Cintra. Destaca-se nesta nova fase o trabalho realizado para o cartaz,
figurinos e cenografia do espectáculo O Labirinto de Creta (1982), de António José da Silva
(o Judeu).
No cartaz de O Labirinto de Creta, encontra-se uma composição gráfica que estabelece
de imediato uma ligação direta com o ambiente da peça. Desde as cores em tons de rosa,
provenientes das cores dos figurinos das personagens, ao desenho de um conjunto de
elementos alusivos aos cenários - o palco, os pilares, a nuvem, as cadeiras e o pano.
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Figuras 44-48. Cristina Reis, cartaz, esboços e
maquetes dos cenários para a peça de espetáculo
«Labirinto de Creta» de António José da Silva (o
Judeu), 1982, fotografias de espétaculo: Paulo
Cintra e Laura Castro Caldas, digitalizações
da autora. Disponível em Teatro Cornucópia.
Espetáculos de 1973-2001. pp.106-113.
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Para os cenários e figurinos dos espetáculos da Cornucópia, existe sempre que
possível a reutilização e preservação dos materiais utilizados, sendo aproveitados
e reinventados para o uso de novos espetáculos. Segundo Cristina Reis (2012)22, é
necessário existir respeito e prazer nos materiais de trabalho utilizados, por isso devem
ser bem tratados. Dessa forma, a maioria dos figurinos, adereços, mobiliário ou outros
objetos utilizados em palco, são guardados de forma a esperarem pela sua reutilização.
Esta atitude, é tomada não somente pelos orçamentos reduzidos, mas também pelo gosto
e afeto aos materiais que permitem através da sua reutilização uma constante criação
artística na procura de novas soluções.
Na década de 1980, destaca-se os figurinos, cenografias e cartazes de Cristina Reis
para as peças de espetáculo, Oratória (1983); Missão, Recordações de uma Revolução (1983) de
Heiner Müller; Auto da Feira (1988); O Público (1989); e Céu de Papel (1989).
A atividade plástica de Cristina Reis é exemplo da sua versatilidade e criatividade
nas idealizações das encenações de Luís Miguel Cintra, o que torna esta parceria numa
sintonia perfeita. Além da Cornucópia, colaboraram em conjunto para outras instituições
do país, como o Teatro Nacional de São Carlos, o Teatro Nacional D. Maria II, a Culturgest, o Teatro
São Luiz, o Teatro Rivoli. Destaca-se ainda a participação de ambos, no Festival de Avignon
(1988) e no Festival de Outono de Paris (1989) com o espectáculo A Morte do Príncipe e Outros
Fragmentos (1988) de Fernando Pessoa.

Figuras 49-50. Cristina Reis, estudos e esboços para cenários da peça de espetáculo «A Missão»,
1983, digitalizações da autora. Disponível em Teatro Cornucópia. Espetáculos de 1973-2001.
pp.138-139.
22 Em entrevista com Mata, A. M. (2012), Anexo V - 3. Entrevista com Cristina Reis. pp.155-162.
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4.2.3 Os Cartazes de Cristina Reis
Na década de 1990, observa-se no trabalho de Cristina Reis para a Cornucópia, uma maior
produção gráfica, essencialmente em cartazes, catálogos, programas de teatro e outros
materiais de comunicação.
Os cartazes de Cristina Reis caracterizam-se sobretudo, pelas suas composições,
pela individualidade da sua linguagem gráfica, que se distingue em cada elemento
desenhado, tornando-se um contributo à construção da identidade do Teatro Cornucópia.
A maioria dos seus cartazes, mostram a ilustração como meio de expressão, associada
a outras vertentes como, a pintura, a técnica de colagem e por vezes a fotografia. Para
os cartazes, Cristina Reis utiliza a fotografia como instrumento secundário, como um
suporte gráfico para execução de uma ideia mais realista, como por exemplo a imagem de

Figuras 51-53. Cristina Reis, cartazes para as peças de espetáculo: «Muito Barulho por Nada», 1990;
«Conto de Inverno», 1994 e «Triunfo de Inverno», 1994, digitalizações da autora. Disponível em Teatro
Cornucópia. Espetáculos de 1973-2001, pp.577-578.
Figuras 54-56. Cristina Reis, cenários e figurinos, fotografias de espetáculos: Paulo Cintra,
Laura Castro Caldas e Pedro Soares, digitalizações da autora. Disponível em Teatro Cornucópia.
Espetáculos de 1973-2001, p.249; p.327; p.343.
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Figuras 57-59. Cristina Reis, cartazes para as peças de espetáculo: «Os Sete Infantes», 1997,
«Esopaida ou Vida de Esopo», 2004, «Ifigénia na Táurida», 2009, digitalizações da autora. Disponível
em Teatro Cornucópia. Espetáculos de 1973-2001, p.579 e Teatro Cornucópia. Espetáculos de 20022016, p.510, p.512.
Figuras 60-62. Cristina Reis, cenários e figurinos, fotografias de espetáculos: Paulo Cintra,
Laura Castro Caldas e Luís Santos, digitalizações da autora. Disponível em Teatro Cornucópia.
Espetáculos de 1973-2001, p.419 e Teatro Cornucópia. Espetáculos de 2002-2016, p.81; p.209.

uma personagem ou de um elemento do ambiente cénico. Encontra-se na sua expressão
gráfica, uma combinação de estilos entre as artes plásticas e a arte tipográfica, além das
técnicas plásticas habituais da designer, percebe-se em cada cartaz um cuidado especial
em desenhar manualmente um lettering dedicado a cada peça espetáculo. A forma como
Cristina Reis posiciona e compõe os elementos gráficos num cartaz, apresentam-se por
norma com um alinhamento ao meio, envolvidos posteriormente pela tipografia que
procura ocupar o espaço vazio. A cor de fundo, é o reflexo de uma cor predominante nos
cenários e os elementos gráficos, normalmente, estão associados aos cenários, figurinos
e adereços das peças de espetáculo. Podendo ser um objeto, uma personagem, ou uma
metáfora à peça de espetáculo, como o caso do papagaio na peça de Muito Barulho por Nada
(1990) de William Shakespeare; a caricatura do Esopo, em Esopaida ou Vida de Esopo (2004)
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de António José da Silva; os troncos unidos das cabeças cortadas dos sete infantes em
Os Sete Infantes (1997); a nuvem presente no cenário de Ifigénia na Táurida (2009); o globo
de neve que conta a história do conto do Rei Leontes em o Conto de Inverno (1994), que
faz a ligação para os textos e para os elementos do cartaz em o Triunfo de Inverno (1994),
alegóricos ao nascer da natureza e da vida, um verdadeiro Triunfo da Primavera.
Entre 1990 e 2015, Cristina Reis marca um período afluente no design gráfico
no Teatro Cornucópia, na criação da maioria dos seus cartazes e de outros suportes de
comunicação, como catálogos, folhetos ou programas de teatro. Os programas de teatro,
criados e associados à imagem gráfica estabelecida inicialmente para os cartazes,
são considerados peças únicas de valor histórico-documental. Caracterizam-se
sobretudo, por serem um objeto fundamental para o acompanhamento do espetáculo,
transformando-se, por vezes em materiais de estudo e de reflexão para o espetador.
Neste intervalo de tempo, Cristina Reis é distinguida com uma série de prémios
como, o Prémio ACARTE / Maria Madalena de Azeredo Perdigão com os cenários e
figurinos de Os Sete Infantes (1997); o Prémio Almada/Teatro (1999) pelo conjunto da sua obra,
atribuído pelo Ministério da Cultura; o Prémio Nacional de Design/Carreira (2000), atribuído
pelo Centro Português de Design; o prémio Gulbenkian Artes (2010); O Prémio Autores (2012),
com o cenário de A Varanda (2011) de Jean Genet no Teatro da Cornucópia, atribuído pela
Sociedade Portuguesa de Autores e o Prémio da Crítica de Teatro (2015), com os cenários
de Hamlet (2015) de William Shakespeare, uma coprodução do Teatro da Cornucópia e da
Companhia de Teatro de Almada, sobre a tradução de Sophia de Mello Breyner Andresen
atribuído pela Associação Portuguesa de Críticos de Teatro.
4.2.4 Os Livros do Teatro Cornucópia
Em 2016, o Teatro Cornucópia chega ao fim. A decisão tomada por Luís Miguel Cintra e
Cristina Reis acontece por motivos de saúde do encenador anunciados em 2015, mas
também pela redução do financiamento do Estado. Perante, esta situação chega ao fim
43 anos de trabalho de uma companhia que soma 126 criações, três estreias mundiais, 25
textos dramáticos portugueses e uma escola de dezenas de atores de todas as gerações.
A maioria do acervo do Teatro Cornucópia foi doado na altura ao Centro de Estudos de Teatro,
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL). E mais tarde ao Museu do Design e da
Moda (MUDE), que recebeu, em 2017/2018 o espólio de acessórios e adereços de palco,
maquetes originais dos espetáculos, e ainda uma coleção gráfica dos cartazes, programas
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e outros suportes comunicacionais concebidos por Cristina Reis, que fizeram parte da
história da Cornucópia (Coutinho, 2020).
Os livros idealizados e concebidos pela própria Cornucópia, são representações
reais não só da história de vida da companhia, mas de todas as pessoas que lá passaram.
São peças icónicas, de puro grafismo que marcam a identidade desta companhia de teatro,
onde se pode rever minuciosamente os espetáculos e memórias passadas distribuídas
em dois volumes: Teatro Cornucópia (1973-2001) e Teatro Cornucópia (2002-2016). Estes livros
assinalam a herança construída pela Cornucópia, são um verdadeiro reflexo da «alma»
da equipa desta Companhia, que demonstra minuciosamente textos explicativos de cada
peça de espetáculo, o elenco, a equipa técnica, os seus procedimentos, organizações e
desenvolvimento gráfico dos seus espetáculos. Aqui, pode ser encontrado praticamente
todos os registos fotográficos recolhidos provenientes dos espectáculos, de memórias
assim como, grande parte da obra gráfica de Cristina Reis. Destaca-se os seus desenhos
e maquetes para os cenários e figurinos, os seus cartazes e o registo de fotografias. As
fotografias representadas nos catálogos dão «a possibilidade das pessoas olharem e verem quais
os espetáculos completos e verem os aspetos que os compuseram, e olharem com atenção para o que está
ali registado» (Reis, 2019).
«São livros que nada têm a ver com luxo. São muito bem feitos, foi o melhor que se pode fazer de
impressão. Tudo com muito cuidado que, fui eu que tratei disso na medida do possível, fiz com as pessoas
com quem trabalho. O melhor que se podia, dadas as condições e têm, sobretudo, um aspeto que se parece
mais a meu ver. (...) Como um catálogo, é um registo da história» (Reis, 2019).

Figuras 63-64. Cristina Reis, livros Teatro Cornucópia. Espetáculos de 1973-2001 e 2002-2016,
fotografias da autora.
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O primeiro volume Teatro Cornucópia (1973-2001), foi publicado em 2001, na
comemoração de 25 anos de espetáculos. A criação do livro, é feito na medida que era
importante arquivar o material que nunca tinha sido arrumado (Cintra, 2001). Por questões
pessoais e também financeiras, a edição do livro foi criada pela própria Companhia,
é uma matéria-prima artesanal, de capa dura com revestimento a tecido vermelho em
homenagem à cor da identidade da Cornucópia. Para Cristina Reis (2019), este livro
foi criado numa altura que fazia sentido assinalar uma certa idade e experiência da
companhia, como um marco. Contudo, a conceção dos livros, passaram por um processo
longo, ambos concebidos e coordenados por Cristina Reis em colaboração com Cristina
Santos, que intervinha na parte digital, responsável pela paginação e as artes-finais. À
semelhança do primeiro livro, resolveu-se criar um segundo volume Teatro Cornucópia
(2002-2016) quando se ditou o fim do Teatro Cornucópia em 2016. Este livro, é uma inscrição
que dá continuidade ao trabalho registado no primeiro livro, desde o conteúdo ao aspeto
gráfico, contém todas as realizações entre 2002 a 2016. São registos de mais de 14 anos
de experiência dos espetáculos do Cornucópia, um volume dedicado à documentação de
todo o trabalho realizado pela Companhia, onde explica também as razões do fecho da
atividade. Para Cristina Reis (2012) o livro não é apenas um objeto de memória mas uma
forma de explicar o que se fez no passado. Considerando o livro um objeto esteticamente
bonito e rico, uma combinação de textos com fotografias dos atores, como um catálogo
que regista os momentos mais memoráveis. «O livro é útil às pessoas, é uma memória e nós
gostamos de memórias, vivemos disso porque apesar de tudo não se pode fazer teatro sem memória»
(Reis, 2012, p.44)23.
Com o fim do Teatro Cornucópia, Cristina Reis dá por terminado o seu percurso
profissional. A Cornucópia para Cristina Reis «era um teatro, um lugar onde as pessoas
desenvolveram uma atividade muito completa e, no fundo, era um estaleiro» (Reis, 2019). Para além
de todas as pessoas que colaboraram consigo no teatro, o primordial desta atividade é
a relação estabelecida com Luís Miguel Cintra, com quem partilhava e combinava este
projeto. O entendimento mútuo, o gosto de fazer o que se fazia com alguém que se acredita
e confia determina o fim do seu percurso, pois não faria sentido fazer o que já se fez com
outras pessoas (Reis, 2019).

23 No texto de Mata, A. M. (2012).
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Capítulo V

Conclusão
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5.1 Conclusões Gerais
A presente dissertação consiste numa análise de dados resultantes de diferentes fontes
e textos entre a revisão de literatura, as entrevistas, as imagens e informações da vida e
obra de Alda Rosa e Cristina Reis, que permitiram dar resposta ao desenvolvimento e
pertinência deste trabalho.
Esta investigação permitiu compreender que a invisibilidade das mulheres na
História do Design Gráfico, em Portugal, é resultado da História do Design e do fato
da disciplina estar igualmente em desenvolvimento. Constata-se que esta realidade
existe tanto em Portugal como além-fronteira onde o destaque vai na maioria dos casos
para figuras masculinas. O regime do Estado Novo contribuiu para o lento ritmo que a
disciplina do design teve, até ser institucionalizada em Portugal, limitando a maioria
dos artistas gráficos a um trabalho direcionado para a construção da própria imagem do
regime. As mulheres tiveram um papel menos ativo na sociedade, devido à imposição
do conservadorismo do regime, nomeadamente a dificuldade de acesso ao ensino, e por
sua vez, à conquista de melhores profissões. O Estado Novo condicionava a expansão
criativa relacionada ao design. Um bom exemplo consiste na dificuldade da divulgação
do livro O Mundo é a Nossa Casa, com ilustrações de Cristina Reis e Margarida D’Orey,
por ser considerado «subversivo» para as crianças. Alda Rosa, personifica a situação
social do país, quando manifesta descontentamento pela falta de oportunidades no
campo profissional, levando-a a emigrar para o estrangeiro. Mesmo quando concorre
para lecionar, em igualdade de circunstâncias, com os seus colegas masculinos, fica
colocada na escola do Barreiro em detrimento dos colegas homens que são colocados
nas primeiras preferências, em Lisboa. Percebe-se, ainda, que esta realidade era vivida
também no estrangeiro, através do testemunho de Cristina Reis. Quando Cristina Reis
decide estudar cinema em Londres, existiam cargos profissionais atribuídos somente
aos homens, limitando a mulher a determinadas áreas de estudo.
A invisibilidade das mulheres na História do Design Gráfico em Portugal fica clara
nas seguintes reflexões de Falcão (2015) - a história foi construída a partir de um grupo
de pessoas que conseguiram permanecer e perpetuar na profissão durante um período
de tempo significativo, tornando-se testemunhos singulares; e de Moura (2018) - o ensino permitiu a construção de um cânone para a profissão e ir ao encontro de personagens,
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que se destacaram e contribuíram para a disciplina do design, permitindo a reconstrução
de um conjunto de biografias retrospectivas de designers, ilustradores e arquitetos.
Este estudo permite concluir que a História do Design foca-se essencialmente
na obra produzida por um grupo de designers que se destacou individualmente
durante o seu percurso profissional. O que torna a História do Design reduzida apenas
a uma história do designer, uma vez que o design é visto pela representação do que o
próprio designer se identifica. No panorama português, pode-se ainda, associar as
consequências desta invisibilidade, aos problemas expostos por Meer (2012), quando se
considera que existe uma falta de uniformidade básica na recolha de materiais de origem
que possam contribuir para a construção de biografias femininas; as mulheres foram
menos produtivas em relação aos seus colegas homens; e pelo fato de existir menos
mulheres designers, em relação aos homens. Como resposta a estes problemas pode ser
considerado o estudo realizado por Scotford (1994), no sentido, que se deve fazer uma
reorganização do estudo histórico numa perspectiva diferente, tornando-se relevante
estudar também as condições que as mulheres designers tiveram durante o seu percurso
profissional, para se perceber como se adaptaram e sentiram perante os mesmos papéis
que os homens e desta forma relacioná-los.
A História do Design Gráfico em Portugal, está assente na prioridade em colecionarse e recolher-se o trabalho realizado por homens designers, por considerarem que existe
mais registos para se fazer uma recolha de dados que possa conduzir ao sucesso da
disciplina. Importa ainda realçar que as mulheres foram menos encorajadas em expôr as
suas vidas e obra como dignos de atenção histórica, comparativamente aos seus colegas
homens. Com os testemunhos de Assunção Cordovil (2020) e Rita Fior (2020), podese também afirmar que as mulheres tiveram um papel ativo na profissão do design,
inclusive, tiveram que conciliar o seu trabalho com a família e filhos, optando por vezes,
por oportunidades profissionais que pudessem oferecer uma maior estabilidade familiar.
Esta realidade, é também observada no projeto Transferência de Sabedoria, uma vez que as
mulheres relatam que a maternidade, tornava-se uma condicionante para se conseguir
dar continuidade à profissão.
O estudo corrobora as conclusões de Costa (2019), até ao início do século XX não
existem praticamente evidências em Portugal que demonstrem a participação da mulher
no trabalho das práticas gráficas ou do design, que se prolonga até ao surgimento da
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disciplina do design nos anos 1960. Durante este estudo, essa dificuldade também foi
sentida, principalmente em diferenciar quais as mulheres que participaram nos campos
do design industrial e design gráfico, pela razão de muitas estarem associadas às duas
áreas. A recolha e análise dos materiais presente neste trabalho só foi possível graças
ao apoio e disponibilidade das entrevistadas e à minha inserção no projeto Transferências
de Sabedoria, que permitiram a descoberta de novos nomes a serem considerados nesta
investigação, que poderão ser oportunidades futuras na construção de novas narrativas
biográficas.
Alda Rosa e Cristina Reis tiveram um papel e um reconhecimento diferente. Alda
Rosa distingue-se pela sua dedicação ao serviço das ações do INII, às Exposições de Design
Português da década 1970, entre outros trabalhos realizados ao serviço do Estado, aliado
a toda a sua obra gráfica realizada em regime freelancer, que continua invisível. Apesar de
ser referenciada em diversos livros dedicados ao design gráfico, artigos e publicação, o
espólio de Alda Rosa, merece uma adequada publicitação de forma a ser distinguido e
divulgado pela sua valorização dentro da História do Design em Portugal. Neste sentido,
evidencia-se a iminência de se realizar um maior levantamento da sua obra para efetivar
a sua respetiva análise no ponto de vista do design. Já Cristina Reis, distingue-se pela sua
versatilidade e dedicação na disciplina do design, construindo o seu próprio caminho,
quando entra no Teatro Cornucópia. É também uma prestigiada designer, que tal como
Alda Rosa, participa ativamente nas Exposições de Design Português, assim como continua
a divulgação do design mais tarde, através da Cooperativa DEZ, junto de Sena da Silva
e de outros nomes importantes na História do Design português. Importa realçar que
a sua contribuição no Teatro Cornucópia, aumenta a consciência da interação de um
designer gráfico num grupo de teatro, demonstrando através do seu trabalho um maior
enriquecimento imagético à identidade da própria Companhia.
O reconhecimento de Cristina Reis começa a ser lentamente visível, através dos
prémios distinguidos pelas suas cenografias e pelo o MUDE. Desde de 2017, o MUDE,
têm vindo a fazer um levantamento rigoroso de todos os artefatos que fizeram parte da
história do Teatro Cornucópia. Foi a partir da iniciativa de Bárbara Coutinho, diretora
do Museu, que a obra de Cristina Reis começou a ser reconhecida. De acordo com
Bárbara Coutinho (2020), apesar de Cristina Reis ter sido várias vezes distinguida, a sua
vastíssima obra nunca foi devidamente estudada, analisada e divulgada de forma coesa
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e integral, pela perspetiva da sua disciplina de formação, o design. É necessário fazerse um levantamento dos seus «desenhos, maquetas e outros registos existentes para
depois se proceder a uma leitura comparativa e cuidadosa das suas arquiteturas de cena,
dos seus figurinos e dos seus cartazes, procurando caracterizar a sua linguagem, estilo e
gramática.» (Coutinho, 2020). No MUDE já é possível aceder a uma parte do espólio de
Cristina Reis, a restante obra está em processo de doação, à espera de ser cuidadosamente
levantada e reconhecida em conjunto com a própria.
Assim como no estudo de Costa (2019), importa evidenciar que a falta de inscrição
de mulheres como Alda Rosa e Cristina Reis são uma marca da invisibilidade nos
estudos históricos do design em Portugal, uma verdadeira ausência na representação das
mulheres designers e do seu trabalho na história. Tanto Alda Rosa como Cristina Reis,
foram designers gráficas ativas na participação do movimento de afirmação disciplinar e
institucional do design. É fundamental distinguir e valorizar a sua vasta obra gráfica pela
competência e integridade intelectual que o trabalho de ambas representa na disciplina
e por representarem as primeiras mulheres designers da terceira geração de designers
portugueses com formação superior de design gráfico em Portugal.
A presente investigação permite afirmar que atualmente, ainda existem poucas
referências sobre mulheres na História do Design Gráfico, tornando-se fundamental
recolher mais dados para se reconstruir uma história que esteja assente em igualdade de
género. Esta dissertação contribui para a visibilidade das mulheres na História do Design
Gráfico em Portugal, com especial ênfase para as designers Alda Rosa e Cristina Reis, no
contexto de fornecer conteúdos relevantes no âmbito da academia. Posteriormente, dá
ainda, outro contributo para um público em geral, com o intuito de tornar as mulheres
mais visíveis, criou-se o Projeto Women in Graphic Design, Portugal. Este Projeto traduz se
na construção de um website, que permite visualizar e aceder facilmente a uma lista de
mulheres designers. Com a finalidade de tornar visível o percurso individual do trabalho
realizado por elas, assim como, disponibilizar o acesso livre à comunidade educativa,
para que possa editar e adicionar novas referências femininas, abrindo perspetivas de
investigação futura e aproximar a comunidade geral com a academia.
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5.2 Aplicação do Projeto
O projeto prático resulta como consequência da investigação e da produção teórica
desenvolvida através dos casos de estudo. Este projeto é um primeiro contributo para a
visibilidade do trabalho realizado por mulheres designers gráficas em Portugal, de forma
a trazer uma maior empatia e aproximação à investigação e permitir a continuidade deste
trabalho.
Para a divulgação e preservação da memória de Alda Rosa e Cristina Reis, e de
outras mulheres designers inscritas na História do Design Gráfico do período em estudo, desenvolveu-se o website Women in Graphic Design, Portugal com o domínio, www.
wgd-pt.com, que será apresentado no dia das provas públicas da presente dissertação.
Por essa razão, decidiu-se colocar na homepage, um acesso direto à biografia dedicada a
cada uma das designers em estudo, com destaque para os trabalhos que não puderam ser
demonstrados na presente investigação. E ainda, um acesso à lista de outras mulheres
designers gráficas, com o intuito de realçar biografias que ainda estão por ser escritas,
motivando outros interessados a dar continuidade a esta investigação. As páginas relativas aos casos de estudo são compostas por uma breve biografia, pelos trabalhos gráficos
e por uma cronologia. As biografias e as cronologias foram elaboradas a partir de dados partilhados por Alda Rosa e Cristina Reis, assim como por referências bibliográficas
pertinentes para este efeito. A seção da cronologia profissional, são registos efetuados
durante o desenvolvimento da dissertação que serve principalmente para perpetuar e
demonstrar a importância das designers na disciplina do design. A partir do projeto
prático, conseguiu-se assim, cumprir com os objetivos propostos na investigação e contribuir para reforço de conteúdos relevantes para o conhecimento académico e cultura
nacional no design gráfico português, demonstrando através das experiências dos casos
de estudo, que as mulheres também tiveram um papel ativo na disciplina.
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Figura 65. Website Women in Graphic Design, Portugal, design e websdesign
da autora, imagem da autora.

5.3 Limitações e Recomendações Futuras
Esta investigação apresenta um conjunto de limitações. A primeira é resultado da
escassez de conteúdos sobre as mulheres designer gráficas em Portugal, durante a década
1960 e 1970. Os poucos conteúdos estão nos catálogos das Exposições de Design Português
e na APD. Outra limitação resulta de apenas se terem realizado dois casos de estudo o
que limita a capacidade de generalização das conclusões. Era importante realizar mais
casos de estudo com outras mulheres designers do período em análise. Seria também
interessante entrevistar mulheres designers de outros países para compreender se as
dificuldade de visibilidade são as mesmas. Apenas se analisou mulheres designers que
frequentaram o curso de pintura na ESBAL e o curso de Formação Artística na SNBA,
como o exemplo de Assunção Cordovil, Madalena Figueiredo, Ana Filipa Amaral Neto,
Isabel Pyrrait, entre outras. É importante investigar outras mulheres designers formadas
em outras instituições como o IADE, ArCo e ESBAP. Seria também interessante definirse claramente os campos da disciplina do design uma vez que se confunde ainda o design
gráfico e o design industrial quando se procura por obras de mulheres, o que torna mais
complexo este estudo.
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Nesta investigação, deu-se início a um levantamento da obra das designers
Madalena Figueiredo e Assunção Cordovil do mesmo período em estudo, pertinente para
dar continuidade à investigação. Madalena Figueiredo, por ser uma figura essencial e
central dentro da APD e do Instituto do Comércio Externo de Portugal (ICEP), que contribuiu para
o concurso jovem designer, ajudando muitos jovens a internacionalizarem-se no design
de produto, bem como levou o design português a ser reconhecido no estrangeiro. Apesar
de Madalena Figueiredo, se destacar na área do design de produto também participou em
trabalhos de design gráfico quando iniciou o seu trabalho no ICEP. Assunção Cordovil,
por ser uma designer gráfica de referência, evidencia-se sobretudo a sua colaboração
na cooperativa PRAXIS, para as Exposições de Design Português 1971 e 1973 e o seu percurso
profissional na grande empresa de design - Risco, onde trabalhou como designer durante
toda a sua vida, sendo também sócia.
Conclui-se com esta investigação que existem poucas referências sobre mulheres
na História do Design Gráfico em Portugal durante o período em estudo, mesmo existindo um grupo considerável de mulheres com papel ativo enquanto designers gráficas. No
entanto, até ao presente, não foi possível encontrar documentação suficiente que identifique a obra das designers e a sua contribuição para História do Design Gráfico português.
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Apêndice I
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Guião de Entrevista I
Casos de Estudo

No âmbito do mestrado em Design de Imagem da Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto, estou a fazer uma investigação sobre as primeiras mulheres
designers portuguesas e o seu espólio, sobretudo na área do design gráfico. A finalidade
do estudo é contribuir para a preservação da memória coletiva dessas mulheres, cujas
referências e experiência influenciaram o domínio e profundidade da disciplina do
design nas décadas 1960 e 1970.

1. Como foi o seu percurso académico, quais são as memórias que guarda do seu tempo
de estudante?
2. Quando é que começou o seu interesse na disciplina do Design?
3. Como surgiu a oportunidade de estudar Design em Inglaterra? Como foi essa
experiência para si?
4. Qual foi o seu primeiro trabalho como designer gráfica, em que ano o realizou? E que
materiais usava na altura? Quais os trabalhos mais significativos para si nessa altura?
5. Como surgiu a possibilidade de trabalhar no Instituto Nacional de Investigação
Industrial (INII)? E nas Exposição do Design Português em 1971 e 1973?
6. Alguma vez sentiu algum condicionamento por ser mulher?
7. O que pensa sobre a invisibilidade das mulheres na História do Design Gráfico em
Portugal?
8. Quais eram as suas referências artísticas quando começou a trabalhar? E quais são as
atuais? Abraçou algumas das tecnologias no seu trabalho? Se sim como?
9. Qual a sua opinião do design que se pratica em Portugal?
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Guião de Entrevista II

No âmbito do mestrado em Design de Imagem da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, estou a fazer uma investigação sobre as primeiras mulheres designers
portuguesas e o seu espólio, sobretudo na área do design gráfico. A finalidade do estudo
é contribuir para a preservação da memória coletiva dessas mulheres, cujas referências e
experiência influenciaram o domínio e profundidade da disciplina do design nas décadas 1960 e 1970. Desta forma, pretendo através dos casos de estudo Alda Rosa e Cristina
Reis, ir ao encontro de mais respostas e compreender como as mulheres tiveram um papel
ativo no design gráfico, mediante a partilha das suas histórias de vida e conhecimento
individual do período em estudo.
1. Quando e como surgiu o seu interesse em divulgar o design português?
2. Qual a sua opinião do design que se pratica em Portugal?
3. Como vê a evolução do design português ao longo do tempo?
4. Qual é a sua opinião sobre a disciplina de design em Portugal, quando comparada com
os restantes países europeus?

Conseguimos encontrar grandes referências masculinas durante as décadas de 1960
e 1970, na arquitetura e no design, no entanto, no que respeita às referências femininas
constata-se uma falta de inscrição significativa.
5. Qual a sua opinião sobre o trabalho realizado pelas mulheres designers,
neste período?
6. Qual a sua opinião sobre a visibilidade feminina no design em Portugal?
7. Considerando que existe uma falta de inscrição significativa destas mulheres durante
este periodo, qual o motivo para este défice não ter sido ainda ultrapassado nos dias de
hoje?
8. Considera que nos dias de hoje, existe uma maior divulgação do trabalho de mulheres
designers portuguesas? Isto é, existe um equilíbrio maior em relação ao trabalhos dos
designers portugueses homens?
9. Consegue enumerar alguns exemplos de trabalhos feitos pelas designers mulheres
que mais surpreenderam e tenham contribuído decisivamente para a evolução do design
português?
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