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_Resumo

Atualmente, a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
(FBAUP) é uma das referências em ensino superior no âmbito artís-
tico em Portugal, desde 1994, ano da sua fundação. Dentro da insti-
tuição, é possível encontrar obras dos seus mais consagrados artis-
tas e, também, ex-alunos, dentre eles os escultores Salvador Barata 
Feyo, José Rodrigues, Soares dos Reis e Álvaro de Brée.

Contudo, apesar de todo o acesso que a FBAUP disponibiliza aos 
seus alunos e ao público em geral, aceder ao histórico das obras 
expostas no seu interior não é assim tão acessível. Deste modo, 
este projeto pretende evidenciar as obras dos jardins pertencen-
tes ao espólio, dando ao público a oportunidade de usufruir do 
património artístico não apenas de modo visual, mas, também, 
através de sua história e motivo de criação.

A priori, o projeto focar-se apenas nas esculturas expostas nos jar-
dins e áreas comuns da FBAUP e será dividido em 3 livros: o primei-
ro é um livro-arquivo, no qual terá a compilação de informações 
de todas as obras – documentos, relatos, fotos –, juntamente com 
as informações dos seus escultores; o segundo tem um levanta-
mento fotográfico atual e pessoal das esculturas, de forma a cons-
tatar a evidente transformação imposta pelo tempo, bem como 
a diferença de localização da obra ao longo dos anos; e o tercei-
ro trabalha como um livro-mapa, permitindo ao público um  fácil 
acesso às informações gerais das esculturas expostas, bem como 
sua localização dentro da FBAUP.
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Em complemento será desenvolvida uma proposta de aplicação 
(app), útil no contexto cultural e académico que permita ao usuá-
rio a oportunidade de conhecer as obras e a sua história. 

O projeto é prático-teórico e terá uma abordagem parcialmente 
experimental, uma vez que o conteúdo do livro-arquivo será reco-
lhido através de arquivos de bibliotecas, sendo uma delas a própria 
biblioteca da FBAUP, no seu website, museus públicos, website de 
terceiros e também, através de entrevistas feitas aos docentes, 
escultores ainda vivos e/ou seus familiares e demais envolvidos no 
desenvolvimento das obras.

Palavras-chave: FBAUP. Esculturas. Fotografia. Arquivo. 
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_Abstract

Currently, the Faculty of Fine Arts of the University of Porto 
(FBAUP) is one of the references in higher education in the artistic 
field in Portugal, since 1994, the year of its foundation. Within the 
institution, it is possible to find works by its most renowned artists 
and also alumni, among them sculptors Salvador Barata Feyo, José 
Rodrigues, Soares dos Reis and Álvaro de Brée.

However, despite all the access that FBAUP provides to its studen-
ts and the general public, accessing the history of the works exhi-
bited inside is not that accessible. In this way, this project aims to 
highlight the works of the gardens belonging to the estate, giving 
the public the opportunity to enjoy the artistic heritage not only 
visually, but also through its history and reason for creation.

A priori, the project will focus only on the sculptures displayed in 
the gardens and common areas of FBAUP and will be divided into 
3 books: the first is a book-archive, in which will have the compila-
tion of information from all the works - documents, reports, pho-
tos - together with information from your sculptors; the second 
has a current and personal photographic survey of the sculptures, 
in order to verify the evident transformation imposed by time, as 
well as the difference in the location of the work over the years; 
and the third works as a map-book, allowing the public easy access 
to general information about the exposed sculptures, as well as 
their location within FBAUP.

In addition, an application proposal (app) will be developed, use-
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ful in the cultural and academic context that allows the user the 
opportunity to get to know the works and their history.

The project is practical-theoretical and will take a partially expe-
rimental approach, since the contents of the book-archive will be 
collected through library files, one of which is the FBAUP library it-
self, on its website, public museums, third party websites and also, 
through interviews with teachers, sculptors still alive and / or their 
families and others involved in the development of the works.

Keywords: FBAUP. Sculptures. Photography. Archive.
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O presente projecto “Museu Aberto: um projeto gráfico editorial 
sobre as esculturas públicas da FBAUP” pretende evidenciar as 
obras encontradas dentro da mesma através da sua história de 
criação. Para tal, é feita uma recolha de informações através de 
entrevistas, fotografias de autoria própria e pesquisa académica 
para que, posteriormente, seja dividido em 3 livros e uma aplica-
ção que juntos, compilarão uma obra sobre as esculturas da Facul-
dade de Belas Artes da Universidade do Porto.

A escolha deste tema se deu devido ao envolvimento da autora 
com as esculturas da faculdade de Belas Artes durante o seu per-
curso na faculdade enquanto aluna e a curiosidade constante so-
bre as narrativas que as mesmas poderiam ter.

Na origem e desenvolvimento do mesmo, foi essencial a escolha 
do que seria abordado no meio de tantas obras e autores existen-
tes na faculdade. A análise da relação entre a fotografia da obra e 
o seu arquivo num contexto gráfico editorial e com o objectivo de 
tornar este projecto acessível ao leitor, faz com que o mesmo te-
nha em foco os motivos que o tornam relevante e pertinente: para 
reflectir sobre um lugar, não apenas através da mera informação 
visual oferecida, mas também através do que nos é proposto a 
partir do conteúdo da obra, que é mais complexo do que explícito. 

O objectivo principal aqui é o de realizar um projecto teórico-prá-
tico onde a teoria se foque na história por trás da obra de cada es-
cultura existente nas áreas comuns e jardins da FBAUP enquanto 
o prático permitirá que os estudantes, docentes e o público em 

_Introdução
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geral tenham fácil acesso a essas histórias. Para tal, o projeto terá 
uma abordagem parcialmente experimental, uma vez que o con-
teúdo do livro arquivo será realizado através de informações re-
colhidas de arquivos bibliotecários, sendo uma delas a própria bi-
blioteca da FBAUP e no seu website, museus públicos e entrevistas 
feitas com docentes e demais integrantes da FBAUP, bem como 
familiares dos escultores ou terceiros, que possam contribuir com 
a realização do projecto.

Ao longo do desenvolvimento deste projecto, são mostrados au-
tores célebres e ex-aluno da FBAUP que tanto contribuíram para 
tornar esta instituição como se conhece actualmente. Também 
são mostrado autores que abordaram o mesmo tema. Para tal, te-
mos, no âmbito informativo, Rosalind Krauss e Susan Sontag, não 
só por abordar o mesmo tema mas, também, por ser uma base 
sólida de conhecimento para a realização deste projeto. Ainda no 
âmbito, José Guilherme de Abreu e Lúcia Almeida Matos, pelas 
suas vastas e densas pesquisas sobre a escultura portuguesa, atra-
vés dos percursos de obras dos artistas. E no âmbito fotográfico, 
Ansel Adams (1902 – 1984) e German Lorca (1922-), exemplos es-
tes com abordagens diferentes da fotografia, mas que influencia-
ram tanto a produção deste projeto.

Esta monografia está organizado em 2 partes:  o estado da arte, 
que abordará o tema, distribuído entre a história da FBAUP e a his-
tória das obras adentro da atmosfera da arte pública; a metodo-
logia que mostrará a construção deste projecto através dos mé-
todos de investigação utilizados, as dificuldades encontradas no 
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percurso e a descrição das diferentes fases da pesquisa. Por fim, 
teremos a conclusão exibida através da análise e interpretação 
dos resultados obtidos e a apresentação em maquete, de um livro-
-arquivo, um livro-fotográfico, um livro-mapa e uma aplicação.

Vale ressaltar que tudo o que aqui for abordado e exposto é intei-
ramente de autoria própria no que se refere a fotografias, imagens 
e editorial, e parcialmente experimental no que se refere a textos, 
sempre seguindo a melhor maneira de abordar o tema em questão, 
tendo como reflexão as obras esculturais como meio visual e foco 
principal para a realização dos livros e da aplicação, a fim de contri-
buir para o património, tanto documental quanto visual, da Facul-
dade de Belas Artes do Porto e da Universidade do Porto, seja atra-
vés da compilação de novas fotografias das obras expostas, e pela 
recolha de informações obtidas para a realização deste projecto.
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FIG. 01
Imagens retiradas do 
documentário “As 
estátuas também 
morrem”, de Chris 
Marker, Alain Resnais 
e Ghislain Cocquet. 
2019.

Chris Marker, reconhecido cineasta, produziu em 1953 o docu-
mentário “As estátuas também morrem”, em colaboração com 
dos cineastas Alain Resnais e Ghislain Cocquet que objetivamente 
retracta o choque que era não ter a arte africana incluída no acer-
vo do Museu do Louvre uma vez que artes não ocidentais já eram 
lá expostas. Somando a isso, estava a representatividade cultural 
africana exposta apenas no Musée de l’Homme com significado 
implícito e subliminar de que a mesma cultura era vista como a 
evolução do Homem – e a sua luta entre brancos e negros - e não 
como algo cultural, racial e social.

O foco para este projecto foi a abordagem que os autores utiliza-
ram quanto ao modo de operação por parte dos Museus aos seus 
objectos, que nada mais é que uma via de satisfação entre o objec-
to e o visitante e não um meio de abordar culturas contadas atra-
vés dos mesmos: 

“Nós olhamos a arte (…) como se ela encontrasse a sua justi-
ficação no prazer que nos proporciona”. (FERNANDES, sem 
data).

Resnais, Marker e Cocquet vêm a morte da função social do ob-
jecto e o esquecimento dos aspectos fundamentais da cultura de 
origem que o produziu, como anunciam na sequência de abertura 
do filme, “quando os homens morrem, entram na História. Quan-
do as estátuas morrem, entram na Arte. Esta botânica da morte é 
aquilo a que chamamos Cultura.”

_Estado da arte
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De acordo com John Berger no seu livro “Ways of Seeing” (1972), 
todas as coisas que foram feitas no passado são, hoje em dia, com-
preendidas de outra forma. As estátuas, antes vistas como obras 
tridimensionais e relacionais ao ambiente em que se encontram 
estão agora ligadas a uma “prática pós-moderna”. Já no seu ensaio 
“Expandend Field” (1979), Rosalind Krauss aborda este ponto de 
vista e indicando que “o novo é feito confortável por ser feito fa-
miliar.” A escultura, que passa a ser um perímetro, começa a incluir 
uma gama ampla de formatos, acabando por ter uma definição 
histórica muito complexa.

Do mesmo modo, a obra de arte é descendente do seu tempo e 
cada período é descendente de uma cultura, que produz uma arte 
que lhe é única e que jamais se verá ressurgir. Lúcia Almeida Matos 
(2007) ressalva que, poucas vezes a estatuária em Portugal do sé-
culo XX - período o qual se concentra a maior parte das obras aqui 
destacadas para o desenvolvimento deste projecto -, tem um local 
de implantação de verdadeira importância: “(...) como às vezes as 
estátuas destinam-se a mobilar projectos mais ou menos vagos 
que acumula uma função ideológica com a decorativa e que, fre-
quentemente, não chegam a ser concretizados, por falta de senti-
do e convicção, quando não por falta de fundos” (MATOS, 2007).

De acordo com Joaquim Matos Chaves (1987), isso acontece, pois, 
o “comportamento e atitude que caracterizou a generalidade dos 
agentes de decisão com responsabilidades no sistema educativo 
do país e que sempre “deformaram” as medidas e as soluções to-
madas pela administração. E se os nomes que a história permitiu 
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memoriar são alguns, e esses alguns foram os que procuraram ob-
viar as carências, impõe-se reconhecer que nunca o conseguiram. 
Mesmo tendo presente os melhoramentos que possibilitaram. No 
seu assinalar não se veja uma acusação, veja-se apenas o constatar 
de limitações” (CHAVES, 1987).

Já no âmbito fotográfico, segundo Philippe Dubois (1992), a fotogra-
fia, ao contrário do que a escultura transmite ser, à partida, uma obra 
desenvolvida para mobilar um espaço, seja ele público ou não, surgi 
como um meio para provar a existência das coisas. Ela e a sua caracte-
rística de documento foram se alterando ao longo dos anos, porém, a 
fotografia nada mais é que uma imagem fidedigna da realidade:

“... A foto não é apenas uma imagem (o produto de uma téc-
nica e de uma acção, o resultado de um fazer e de um saber 
fazer, uma figura de papel que se olha simplesmente em sua 
clausura de objeto finito), é também, antes, um verdadeiro 
ato icônico, uma imagem se quisermos, mas em trabalho, 
algo que não é possível conceber fora de suas circunstân-
cias, do jogo que a anima. É ao mesmo tempo e consubs-
tancialmente uma imagem-ato, compreendendo-se com 
isso que esse ato não se limita apenas ao gesto da produção 
propriamente dita da imagem (o gesto da tomada), mas que 
inclui também o ato de sua recepção (sua contemplação)”. 
(DUBOIS, 1992).

Exemplo disso são as imagens do fotógrafo German Lorca (1922), 
que possuem uma caracterização pela estética em preto e branco, 
estilo esse que dá à fotografia, na sua forma mais pura, um modo 
de representar aquilo que existe e a sua memória.
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Baudelaire defende a teoria de que a fotografia é um instrumento 
que arquiva o passado. Para ele, é um documento real do aconteci-
do que ajuda a memória a relembrar, além de ter um desempenho 
documental. A fotografia surgiu no século XIX e era utilizada para 
fins documentais, sempre com o objetivo de dar a oportunidade 
ao visitante de conhecer aquilo que ela captou, além de fazer cap-
turas daquilo que é o mundo atualmente:

“... a fotografia é a arte que, sobre uma superfície plana, com 
linhas e tons, imita com perfeição e sem nenhuma possibi-
lidade de erro a forma do objeto que deve reproduzir. Sem 
dúvida que a fotografia é um instrumento útil à arte pictural. 
É utilizada, na maior parte das vezes, pelas pessoas inteligen-
tes e cultas, com gosto, mas no final de contas, em nada se 
pode equiparar à pintura”. Taine (1865 apud Arrouye 1978: 74).

A imagem por si só, enquanto meio de comunicação verbal foi 
considerada e utilizada neste projeto uma vez que um dos com-
ponentes do projeto final é um livro fotográfico sem intervenção 
de elementos textuais. É importante uma leitura sequencial uma 
vez que o objetivo deste projeto, como referi anteriormente, é o 
de criar um livro para apresentar as esculturas existentes nas áreas 
comuns e jardins da FBAUP com o intuito de ajudar o visitante a 
identificar cada obra e a sua história de criação ao mesmo tempo 
em que designa uma ligação entre obra e espectador.

Como tal, da junção dessas duas abordagens dar-se-á uma tercei-
ra: o (livro) arquivo. O arquivo tende a organizar e compilar aquilo 
que supostamente é improvável ser arquivado. O prolongamento 
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da existência do que já existiu ou do que ainda existe é iminente. 
Através do arquivo é possível obter um elo entre o espaço/tempo, 
dando-nos um falso sentimento de finitude. De acordo com Antó-
nio Cascais (CASCAIS, 2009):

“Ao contrário do sentido que comumente se lhe atribui, o 
arquivo ou como testemunho da sua identidade perma-
nente, ou o conjunto dos traços que puderam ser salvos de 
desastre e que de algum modo lhe sobreviveram, entesou-
rados pelas instituições que registam e conservam os docu-
mentos cuja memória se quer guardar e disponibilizar livre-
mente às gerações vindouras. E isto não porque o arquivo 
não possa incluir de facto uma massa documental. Simples-
mente, o arquivo é e o arquivo faz, muito mais do que a sua 
simples massa documental parece prometer, enquanto fac-
to bruto, à qual ele nunca realmente se reduz.”

Se levarmos em consideração o arquivo como um método clássi-
co, entenderemos que o mesmo nada mais é que uma junção de 
documentos textuais e visuais remetendo a histórias contadas 
a partir de factos passados. Todavia, o arquivo não é apenas um 
meio para que o indivíduo ou instituição explicite aquilo que fez ou 
articulou, mas, sim, um caminho para abordar novas analogias en-
tre apontamentos e conteúdo disponível para que se façam novas 
pesquisas e se dirijam a novos conhecimentos.

Conhecimentos estes que nos levam para a última abordagem 
deste trabalho: o meio digital. Atualmente, o meio digital, parti-
cularmente os telemóveis, estão a alterar a maneira como as pes-



28



29

soas interagem entre si e com o mundo chegando ao ponto de 
tornar este dispositivo móvel uma dependência no quotidiano da 
sociedade. Isso ocorre não pelo dispositivo em si, mas pelo que o 
mesmo é capaz de fazer através das aplicações disponíveis e, con-
sequentemente, da oferta de resolução instantânea de problemas 
que essas aplicações contêm.

Cíntia de Lima (2017) diz que, “nesse novo cenário que se constrói, 
os smartphones destacam-se pela sua capacidade de customizar 
e contextualizar as experiências de interação. Isso acontece por in-
termédio da instalação de aplicações móveis, softwares desenvol-
vidos para a execução de tarefas específicas num dispositivo. Essas 
tarefas incluem o envio de mensagens, a realização de transações, 
o acesso a redes sociais, a reprodução de músicas e vídeos, poden-
do ir mais longe ao integrar nas aplicações as funcionalidades de 
sensibilidade ao contexto em que os dispositivos se encontram e 
identificar locais próximos, calcular rotas, registar e partilhar ima-
gens e sons, entre outras possibilidades. Assim, a instalação das 
aplicações permite a customização não apenas dos dispositivos às 
preferências dos usuários, mas também as experiências de intera-
ção e suas conveniências e necessidades.”

Portanto, para o projeto em estudo, define-se os autores citados 
acima como parte das referências principais que colaboraram 
através dos seus trabalhos desde o elemento histórico e concep-
tual de uma obra escultórica até à importância do desenvolvimen-
to de uma aplicação, onde dedicam com seriedade os conceitos 
fundamentais dos tópicos que apresentam.

FIG. 02
Imagens retiradas 

do livro objeto 
“Do orgânico e 

do estrutural”, da 
designer Beatriz 
Alcantara. 2015.
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_Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto

De aula a academia, de academia a escola, de escola a escola supe-
rior. A Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP) 
surgiu em 1992, após as várias e significativas mudanças desde a 
época da Aula de Debuxo e Desenho, em 1779, e está intimamen-
te ligada aos últimos duzentos anos da história nacional e, de um 
modo especial, à vida do norte de Portugal, consequentemente, à 
cidade do Porto.

De acordo com o Diário da República (2013), o valor arquitectó-
nico das suas instalações fica patente na qualidade intrínseca dos 
edifícios e jardins, incluindo o edifício original oitocentista (antiga 
Casa de São Lázaro, Casa da Viúva Forbes ou Casa dos Braguinhas), 
palacete de linguagem erudita Neo-clássica / Beaux-Arts, termina-
do em 1873, é então considerado um dos mais belos edifícios habi-
tacionais do Porto.

Os pavilhões foram edificados entre as décadas de cinquenta e 
noventa por alguns dos mais reconhecidos engenheiros e arqui-
tectos da época, entre eles o arquitecto Carlos Ramos, que acabou 
por ser inspiração para um dos nomes dos pavilhões existentes na 
Faculdade de Belas Artes do Porto – o pavilhão Arquitecto Carlos 
Ramos – e foram projectados tendo em consideração as neces-
sidades pedagógicas específicas do ensino artístico, atitude não 
habitual para a altura, mas que a própria instituição sabia fazê-lo:

_Contextualização
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(…) Se a exigência de bem fazer, pintura ou escultura, conti-
nuou a ser um valor de que a Escola não prescindiu e se um 
tal bem fazer pressupunha um dirigismo oficinal, a mesma 
Escola soube admitir, como enriquecimento, que o ênfase 
conceptual trazido pelo modernismo, e configurado na re-
alidade de que o artista ao tempo que construía a sua obra 
definia a sua poética, devia ser integrado nos procedimen-
tos do ensino. Daí a sua radical diferença, com os princípios 
das academias de oitocentos, daí o facto de uma enorme 
maioria de vultos de arte portuguesa contemporânea te-
rem passado pelos bancos das nossas escolas e de, inclusive, 
nela terem ensinado. O clima já não era o de outros tempos. 
A diferença não passou a ser apenas tolerada, passou a ser 
estimulada, incentivada. A consciência de que não há uma 
única solução, técnica ou estética, para resolver bem uma 
obra tornou-se um dado adquirido. A consciência de que 
em arte há setores objetivamente qualificáveis não impedia 
reconhecer que outros, não sendo porque a sua razão é de 
índole existencial e pessoal, eram tão legítimos com os pri-
meiros. É o relativo em lugar do absoluto, o plural em vez do 
único, as ligações e não a ligação.” (CHAVES, 1987) 

No entanto, o que se pretende evidenciar neste projecto não são 
as menções sobre o património que se tornou a FBAUP mas sim, os 
seus jardins, constituídos ao longo de dois séculos, que desfruta de 
um abastado acervo com um conjunto de obras escultóricas deixa-
dos por grandes artistas, muitos deles ex-alunos, de que são exem-
plo Salvador Barata Feyo, Lagoa Henriques e José Rodrigues.
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_As esculturas e a arte pública

Ao falar sobre esculturas, embora refletidas sobre outras pers-
pectivas e narrativas, deve-se iniciar pelo seu método geral. O 
conceito de escultura exprime construir tridimensionalmente 
uma obra recorrendo ao corte de um volume até este tomar for-
ma. É, portanto, compreendida como uma arte do ambiente, por-
que monopoliza ou dá lugar a qualquer outra que a ela fica ligado. 
Conforme explica Cláudio Fernandes (sem data), “a escultura é a 
arte das formas espaciais em terceira dimensão, isto é, o seu sig-
nificado está na transformação da matéria bruta em peças com 
significado”. Ou seja: 

“A escultura, a grosso modo, é a arte de transformar maté-
ria bruta (pedra, metal, madeira etc.) em formas espaciais 
com significado. Quando dizemos “formas espaciais”, que-
remos dizer formas em terceira dimensão, isto é, com volu-
me, altura e profundidade.” (FERNANDES, sem data)

Já as artes públicas podem ser compreendidas pelo “conjunto de ar-
tefactos de características eminentemente estéticas que mobilam 
o espaço público” - A. Remesar in P. Brandão e A. Remesar (2000). 
Ou ainda, conforme dito por Guilherme Freitas (2009: 1946):

 “[…]a Arte Pública aparece como um campo expandido das 
artes, fazendo com que diversas manifestações artísticas 
possam ser a ela relacionadas, de acordo com seu caráter. 
As categorias que a Arte Pública abrange se apresentam de 

FIG. 03
Imagens dos jardins 
da FBAUP captadas 

pela autora. 2019
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acordo com sua atuação, que pode aparecer na forma de in-
tervenções efêmeras, ligadas à ação e à performance; como 
obras tridimensionais, a exemplo de esculturas, monumen-
tos arquitetónicos e mesmo o mobiliário urbano […]”

Ainda hoje, a escultura não possui o propósito de adequar um en-
contro natural entre público e arte, mas tem o intuito, mesmo que 
indiretamente, de revestir o local onde “pertence” com um sen-
timento comunitário, denotando um evento, um indivíduo, uma 
história ou emoção: 

“Digamos, pois, que a reflexão e entendimento que se tem 
feito sobre arte pública no último século, foi sofrendo tan-
tas alterações como aquelas que têm ocorrido ao pensa-
mento conceptual da cidade apesar de na prática essas alte-
rações nem sempre se sentirem. Durante a primeira metade 
do século XX, a escultura de caráter urbano passou a não se 
diferenciar no pensamento das vanguardas, mas raras vezes 
foi pensada para determinado local. Ela era para qualquer 
lugar, um objeto transportável e autônomo do seu meio en-
volvente. Na segunda metade do século, sobretudo a partir 
dos anos 60 e 70, começou a defender essa ideia de que o 
seu sentido só seria alcançado quando relacionada e fundi-
da na paisagem que a rodeava. De acordo com Manzanares, 
“A escultura procurou recuperar o seu lugar no âmbito pú-
blico, estabelecendo novas estratégias de inter-relação com 
o contexto e com um coletivo social aberto, indiferente às 
preocupações da arte.” (CRUZEIRO, 2008).
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As esculturas que existem na FBAUP mostram ao seu público uma 
narrativa que documenta a história através do material utiliza-
do para a sua criação bem como o estilo de como foi feita. Como 
exemplo, temos a obra “Doutrina”, desenvolvida no ano de 1960 
pelo ex-aluno e ex-docente Salvador Barata Feyo, utilizando gra-
nito. A mesma faz parte de um conjunto de cinco esculturas que 
representam simbolicamente as Fontes do Direito: a Doutrina, o 
Direito Natural, a Lei, o Costume e a Jurisprudência. Todas elas es-
tão instaladas entre os pilares que seccionam a fachada do Palácio 
da Justiça. Contudo, de salientar que a obra sofreu mudanças ao 
longo do tempo, uma vez que se encontra sem cabeça.

Outro exemplo é a obra de Fernando Fernandes da Silva (1952) a 
Lógica e o Silogismo, tendo resultado do trabalho para prova de 
fim de curso da licenciatura do autor na antiga ESBAP. De acordo 
com José de Abreu (2005), “Trata-se de uma escultura híbrida 
que conjuga elementos figurativos e abstratos. Sob uma base de 
contornos geométricos que articula formas côncavas e convexas, 
e que explora vazios, recortes e perfurações, nasce uma figura es-
tilizada de braços erguidos e mãos abertas, num gesto de lúdica 
vitalidade e movimentação. Os traços fisionómicos são esquema-
ticamente assinalados, sobressaindo o profundo e longo sulco da 
boca entreaberta, a concavidade dos olhos e as linhas do cabelo, 
sinuosamente riscadas sobre a superfície do cimento. Já em ter-
mos conceptuais, trata-se de uma obra inovadora, constituindo 
uma espécie de manifesto antiacadémico e integrando-se sem 
pretensiosismo no movimento a favor da introdução do abstra-
cionismo na escultura que era, como já vimos, praticado por Arlin-
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do Rocha e por Fernando Lanhas, no contexto da Escola de Belas 
Artes do Porto”.

São muitas as obras que compõem o acervo da FBAUP. A maioria 
pode ser vista dentro dos jardins da faculdade e pátios comuns. 
Contudo, no meio de tantos autores, existem ainda esculturas por 
catalogar. Cláudia Garradas (2008) menciona a categorização des-
tes objectos, que já se verificava ser dificultosa no século XIX, ainda 
no período que a FBAUP era Academia de Belas Artes do Porto.

Vale denotar que foi possível, através da recolha fotográfica e do-
cumental realizada para o desenvolvimento deste projeto, acom-
panhar o início da reformulação que a faculdade de Belas Artes 
está a passar em um dos seus pavilhões, o pavilhão de Esculturas, 
que, consequentemente, mudarão o posicionamento atual das 
esculturas expostas nos jardins, sem que isso prejudique o valor 
intríseco das mesmas.

FIG. 04
Imagens das 
esculturas dos 
jardins da FBAUP 
captadas pela autora. 
2019/2020.
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Para a realização deste projecto, iniciou-se uma investigação 
descritiva, imagética e documental tendo como metodologias 
a pesquisa em arquivo de fonte física e digital, além de trabalho 
de campo com recolha de registos fotográficos de autoria pró-
pria para que fossem integrados no projecto editorial proposto 
anteriormente. 

A conceitualização deste projecto baseia-se no interesse em ex-
plorar um conteúdo com uma vasta riqueza de histórias e infor-
mações não tão acessíveis como demonstram ser. A iniciativa tem 
por objectivo divulgar as obras escultóricas do estabelecimento 
de ensino e permitir que o público em geral usufrua do património 
artístico que lá se encontra.

O objectivo principal sempre foi o de realizar um projecto edito-
rial que permitisse a qualquer usuário obter informações fidedig-
nas e satisfatórias sobre as esculturas da Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto, tudo num único lugar. Sempre foi um 
objectivo transformar este projecto, no mínimo, fotográfico pois 
esta solução se mostrou ser a mais assertiva e mais viável para o 
cuidado do conteúdo visual. Algumas fotografias provocam em 
nós, mesmo sem vivermos o acontecimento na primeira pessoa, 
espanto e empatia, entrando na nossa vivência e relacionando-se 
com aquilo que somos: pós-memória (ROSENGARTEN, 2012).

Partindo deste ponto, o projecto foi ganhando forma a partir do 
momento em que se começou a captura de informações neces-
sárias para a sua realização, bem como através da análise realizada 

_Metodologia
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sobre os conteúdos obtidos. Apesar das dificuldades encontradas 
em obter informações de determinadas obras ou informações do 
próprio autor que a produziu, sustentou-se o desejo de concreti-
zar e, principalmente, finalizar este estudo pela relevância que o 
tema poderá ter para a FBAUP.

_Recolha de material visual

Para a realização deste projeto, para além da investigação dos 
arquivos referente às obras, optou-se por realizar uma recolha 
de material visual de autoria própria, utilizando-a para fins docu-
mentais do projeto, pensando no livro fotográfico. Para tal, fez-se 
necessário a deslocação até a Faculdade de Belas Artes da Univer-
sidade do Porto para recolha das imagens.

Ao todo, foram realizados dois levantamentos à FBAUP com dis-
tanciamento temporal significativo: setembro de 2019 e junho de 
2020. Na primeira visita, recolheu-se imagens de todas as obras 
acessíveis ao público em geral, adotando-se de uma estratégia 
mais documental e de identificação da obra para preparar o re-
gisto fotográfico final, sendo então necessário realizar uma nova 
recolha.

Na segunda visita, foi realizada uma recolha mais precisa e mais 
detalhada ao que se pretendia para este projeto e, uma vez que  
foi realizada em período de confinamento e restrições devido a 
pandemia em que nos encontramos atualmente, a interferência 
de alunos no espaço não foi um obstáculo, porém, as obras e tra-
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balhos em curso na faculdade colocaram condicionantes no regis-
to de algumas imagens, devido ao  reposicionamento de algumas 
obras e até mesmo ao seu restauro, situação ocorrida com a obra 
“O Repouso de Gustavo Bastos” que, em 2019, não estava comple-
ta, possuindo apenas metade do seu pé esquerdo. 

As visitas realizadas para a recolha de material à FBAUP, principal-
mente a sua biblioteca e espaços comuns, possibilitaram a perce-
ção do seu ambiente escultórico e seus contextos, além de efetuar 
os registos fotográficos de todas as obras identificadas para este 
projeto apropriando-se, consequentemente, de cada uma delas: 

“A fotografia é, de várias maneiras, uma aquisição. Em sua 
forma mais simples, temos numa foto uma posse vicária de 
uma pessoa ou de uma coisa querida, uma posse que dá às 
fotos um pouco do caráter próprio dos objetos únicos. Por 
meio das fotos, temos também uma relação de consumido-
res com os eventos, tanto com os eventos que fazem parte 
de nossa experiência como com aqueles que dela não fazem 
parte — uma distinção de tipos de experiência que tal con-
sumo de efeito viciante vem turvar. Uma terceira forma de 
aquisição é que, mediante máquinas que criam imagens e du-
plicam imagens, podemos adquirir algo como informação (e 
não como experiência). De fato, a importância das imagens 
fotográficas como o meio pelo qual cada vez mais eventos 
entram em nossa experiência é, por fim, apenas um resulta-
do de sua eficiência para fornecer conhecimento dissociado 
da experiência e dela independente.” (SONTAG, 1977).

FIG. 05
Exemplo de imagens 

captadas pela 
autora da mesma 

escultura em 
épocas diferentes. 

2019/2020.
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_Recolha de material informativo

Para além da recolha de material visual de autoria própria, foi re-
alizado uma coleta de material documental relevante para o de-
senvolvimento do livro arquivo. Para isso, foi desenvolvida uma 
investigação bibliográfica, com o objetivo de considerar o quadro 
teórico onde se enquadraria o projeto bem como uma investiga-
ção documental, onde o foco foi obter uma coletânea de informa-
ções das obras escultóricas escolhidas para a realização deste pro-
jeto – documentos, relatos, fotos, entrevistas –, juntamente com 
as informações do seus escultores.

Através desta investigação encontraram-se publicações feitas 
por vários autores no âmbito da divulgação e registro do patri-
mónio de esculturas em Portugal nos séculos XIX, XX e XXI bem 
como registros de alguns célebres escultores (ex-alunos e ex-do-
centes) como Soares dos Reis, Eduardo Tavares e Gustavo Bastos. 
Em complemento, obteve-se informações relevantes dentro do 
acervo documental disponível no Arquivo da FBAUP, seja sobre as 
obras que compõem o acervo da FBAUP, seja sobre seus ex-alunos 
e ex-docentes, para além do que já havia sido encontrado nos re-
gistros de seus autores, quando possível ou, nos registros da facul-
dade através de trabalhos académicos de temas semelhantes mas 
a pesquisa em tais locais foi fundamental sobretudo para certificar 
que as informações obtidas por outras vias eram fidedignas. 

Por isso, a investigação foi feita tanto de maneira formal, como 
parte dos arquivos históricos de câmaras municipais, museus e 

FIG. 06
Fotografias do 
acervo da Casa da 
Imagem – Arquivo 
Teófilo Rego. 1953
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centros culturais, quanto de maneira informal, através de artigos 
em revistas, imprensa, mapas e repositórios online. Contudo, para 
o desenvolvimento deste projeto, foi de extrema valia o material 
recolhido nos seguintes locais visitados e/ou contactados: 

1. Casa da Imagem - Arquivo Teófilo Rego: pelo contributo com 
material visual das esculturas e da FBAUP enquanto ESBAP;
2. Fábrica Social – Fundação José Rodrigues: pelo contributo 
com o material visual e documental das obras A Menina (cópia 
de modelo vivo) e Guardador de Sol e, também, sobre seu au-
tor, José Rodrigues;
3. Quinta Vila Rachel: pelo contributo com material visual e do-
cumental sobre os escultores António Teixeira Lopes e Carlos 
Morais Meireles;
4. Museu do Chiado: pelo contributo com material visual de es-
cultores e esculturas diversos, dentre eles o escultor Salvador 
Barata Feyo.
5.Faculdade de Belas Artes: pelo contributo com material do-
cumental das esculturas pertencentes a sua Coleção e pelas in-
formações de seus ex-alunos e ex-docentes que desenvolveram 
tais esculturas, dentre eles o escultor António Soares dos Reis.

No percurso,  houve também a necessidade de visitar a Biblioteca 
Pública Municipal do Porto e Biblioteca Municipal Almeida Gar-
rett, localizada nos jardins do Palácio de Cristal no Porto a fim de 
obter mais informações sobre as obras e seus autores. Contudo, 
o que se obteve foram informações mais completas e sucintas do 
que já havia sido recolhido em locais anteriormente visitados e 
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que não seria importante utilizar neste projeto, sendo o material 
recolhido guardado para posterior necessidade.

A investigação nos espaços citados acima permitiu reunir um re-
positório de registros fotográficos e documentais importantes 
para este trabalho. Todavia, através dos registros fotográficos re-
alizados pela autora, foi possível fazer um levantamento atual das 
obras escultóricas existentes na FBAUP, antes encontrados ape-
nas nos registros recolhidos em arquivos de terceiros.
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Até à sua conclusão, este projeto esteve em constante evolução, 
seja pelo estudo dos objetos a serem desenvolvidos, seja pela re-
colha de elementos fotográficos e bibliográficos realizados em di-
versos espaços e sua posterior edição e paginação para o que seria 
o projeto final. 

Por existir uma quantidade considerável de obras escultóricas 
sem informações de autor, data ou local de produção, definiu-se 
que para a realização do projeto gráfico-editorial, utilizar-se-á 
apenas as informações das obras que possuírem ao menos uma 
informação dos seguintes conteúdos: nome, data de produção, 
local de produção, identificação do autor que a produziu e moti-
vo de produção. Acresce também que a catalogação será apenas 
para as obras que estão atualmente expostas nos jardins e áreas 
comuns da faculdade, uma vez que o público tem acesso apenas a 
estas, excluindo as demais obras localizadas nas salas de aulas, sala 
da direção, sala da administração, entre outros espaços privados.

Portanto, ao longo deste capítulo, serão abordados os tópicos que 
compõem o desenvolvimento e montagem do projeto final: identi-
dade visual, livro-arquivo, livro-fotográfico, livro-mapa e aplicação.

_Identidade Visual

Para este projeto, viu-se a necessidade de criar uma identidade vi-
sual que fizesse a ligação entre todos as peças criadas e, para além 
disso, que exemplificasse de maneira simplificada aquilo que é e 
sempre foi o objetivo deste projeto: tornar acessível as informa-

_Projeto Editorial

FIG. 07
Esboços 
desenvolvidos para 
a identidade visual 
deste projeto. 2020
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ções sobre as esculturas expostas nos jardins e pátios comuns da 
Faculdade de Belas Artes do Porto. 

Por isso, deu-se início a realização de um estudo e posteriormente, 
ao desenvolvimento da identidade visual para este projeto e, após a 
realização de tais estudos de campo, chegou-se à escolha que abran-
geria a acessibilidade documental e imagética ao acervo escultórico 
que a FBAUP possui atualmente, chamando-se Museu Aberto.

O nome “Museu Aberto” foi escolhido no intuito de passar a ima-
gem de um local acessível a todos, uma vez que o projeto é refe-
rente às esculturas expostas na Faculdade de Belas Artes e que, 
atualmente, é aberta ao público em geral.

Após o desenvolvimento dos esboços, viu-se que a opção 6 era a 
mais próxima do objetivo para este projeto pois, através do sím-
bolo - a porta, concretiza-se uma simbolização de passagem entre 
duas situações: o conhecido e o desconhecido, bem como o cará-
ter de revelar algo que neste caso, são as esculturas abordadas no 
projeto.

O logotipo Museu Aberto foi desenvolvido com a fonte tipográ-
fica Montserrat Alternates Regular, em minúsculas e tracking 5 
e optou-se pela distribuição de cores mostrada na opção 1 por a 
mesma transmitir mais harmonia ao conjunto total.

FIG. 08
Identidade visual 
do projeto Museu 
Aberto em suas 
opções de cores. 
2020
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_Livro arquivo

Se levarmos em consideração o livro arquivo como um método 
clássico, entenderemos que o mesmo nada mais é que uma junção 
de documentos textuais e visuais, remetendo as histórias conta-
das a partir de factos ocorridos. Todavia, o livro arquivo não é ape-
nas um meio para que o indivíduo ou instituição explicite aquilo 
que fez ou articulou, mas, sim, um caminho para abordar novas 
analogias entre apontamentos de conteúdo disponível para que 
se façam novas pesquisas e se dirigiam a novos conhecimentos: 

“Para compreender um arquivo existe uma seleção de con-
teúdos com o fim de perceber a relação do nosso presente 
com aquele passado ali exposto e que sustenta a existência 
de um outro ausente.”  (PIRES DO VALE, 2014: p. 7)

Esta edição apresenta as fotografias recolhidas das obras expostas 
nos jardins e áreas comuns da FBAUP (autoral e de arquivos públi-
cos) bem como dos autores e o que está relacionado aos mesmos, 
com suas respectivas narrativas, para refletirmos sobre o que cada 
obra tem a oferecer ao leitor, não apenas no âmbito visual, mas, tam-
bém, através de seu conteúdo textual além de reconhecer as trans-
formações que as esculturas da FBAUP sofreram pelo tempo, seja 
estrutural seja pelo seu reposicionamento.

Para a realização do mesmo, foi necessário realizar uma recolha 
fotográfica de campo ao longo de um ano paralelamente à reco-
lha de fotografia e uma extensa investigação em arquivos públicos, 

FIG. 09
Imagens retiradas 
do livro “Imagens do 
real imaginado - 10 
anos”, de Olívia da 
Silva e vários. Design 
de Vítor Quelhas. 
2013
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museus e acervo de familiares dos autores das obras, criando, as-
sim, duas compilações onde uma será usado neste elemento e a 
outra para o livro fotográfico, que veremos a seguir.

Separado o conteúdo que seria utilizado para este elemento, foi ini-
ciado, então a escolha das fontes, cores e formatos a serem aplica-
dos, a fim de transmitir, através da linguagem gráfica proposta para 
este projeto, uma conexão das esculturas e as narrativas com o leitor.

Para o desenvolvimento do livro, foi traçada uma sequência por 
ordem alfabética das obras e seus respectivos autores. Em segui-
da, pretendeu-se valorizar as fotografias, que mostrou-se ser a 
melhor opção para enfatizar aquilo que seria mostrado, sem dis-
persão pela análise das cores e as suas combinações.

Este livro arquivo tem a dimensão de 180mm × 230mm (fechado) 
e 180mm × 460mm (aberto), onde apresenta informações sobre 
as esculturas dos jardins e áreas comuns da FBAUP bem como 
seus autores e da própria faculdade e universidade. O mesmo 
segue uma solução gráfica que valoriza e cria ligação com o con-
teúdo, impresso em papel Munken Pure, gramagem de 120g, com 
capa em Munken Linx, lâminado, gramagem de 120g e Pantone 
2965 C para o fundo, Pantone 7562 C pra os detalhes e logos. Op-
tou-se por este papel , pois valoriza a mancha textual bem como as 
fotografias e grafismos.  

Já no seu interior, prevaleceu o uso do branco, salvo os casos de 
abertura de capítulos em que se utiliza do Pantone 7562 C para o 

FIG. 10
Esboços do livro 

arquivo. 2020
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fundo com aplicação do texto em branco, para que, tanto as ima-
gens como o texto, tivessem destaque. Para a fonte, foi utilizada a 
fonte tipográfica Freight Sans com o estilo bold a ser utilizado para 
títulos, números e legendas e o estilo book para o texto corrido.

FIG. 11
Maquete livro 
arquivo. 2020
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_Livro fotográfico

A partir do momento em que o projeto final foi ganhando forma, 
foi possível ver a magnitude que os registos fotográficos apresen-
tam, dando materialização ao objetivo desta parte do projeto: o de 
realizar um levantamento fotográfico de autor a fim de reconhe-
cer e valorizar as esculturas da FBAUP.

Uma vez realizada a recolha de registos fotográficos, também usa-
dos no livro arquivo, foi proposto a materialização de um livro foto-
gráfico, inteiramente fotografado e editado pela autora, de acordo 
com as noções que melhor se consideraram adequadas após a pes-
quisa no terreno realizada e à pesquisa de referências bibliográficas.

Com o livro fotográfico, o leitor tem a oportunidade de observar 
os registos fotográficos atuais das esculturas, observando as di-
versas narrativas ditadas por cada época de cada obra, seja pelo 
seu estilo artístico, seja pelo material utilizado, dando, desta for-
ma, o entendimento individual sobre a fotografia enquanto regis-
to histórico, num cenário permanente, que se torna pano de fun-
do de formas imutáveis porém com narrativas diferenciadoras. 
Assim explica Elizabeth Shannon (2010):

“Um livro de fotografia é uma forma autónoma de arte, 
comparável a uma obra de escultura, uma peça ou um filme. 
As fotografias perdem o seu próprio caráter enquanto coi-
sas ‘em si próprias’ e tornam-se parte, traduzidas para tinta 
de impressão, de um evento dramático chamado livro.”

FIG. 12
Imagens retiradas 
do livro “Beyond 
the Mirror”, de Leif 
Sandberg. Design da 
editora Void. 2018
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As caraterísticas do livro-fotográfico enquanto uma unidade inter-
na, seja pelo seu tema fotográfico, seja pela ordenação das imagens 
ou de toda a construção narrativa do livro foram o fator de decisão 
para definir o seu estilo. Por isso, para este projeto, como referido 
anteriormente, optou-se por recolher as fotos com uma câmara 
semi-profissional Canon e, posteriormente, tratá-las para preto 
e branco, a fim de manter a coerência e estilo já utilizado no livro 
arquivo e por ser uma opção que facilita na leitura sequencial pro-
posta neste projeto, fazendo, assim, uma ligação entre obra e leitor.

Para a montagem do livro, foi delineada uma sequência de ima-
gens, sem intervenção de elementos textuais, que respeita a or-
dem de percurso determinado pela autora, iniciando a leitura com 
a obra Escravo Moribundo, desenvolvida em 1513 pelo escultor Mi-
chelangelo e terminando com a obra mais antiga da coleção feita 
para este projeto, sendo ela a obra Figura Feminina, de António 
Soares dos Reis, desenvolvida em 1865.

O livro fotográfico tem a mesma dimensão do livro arquivo uma 
vez que ambos fazem parte da mesma peça gráfica. O mesmo se 
verifica na utilização da fonte tipográfica (a fim de manter a coe-
rência visual e textual) e o layout da capa.  O livro foi impresso em 
papel Munken Linx, gramagem de 120g, com capa em Munken Linx, 
lâminado, gramagem de 120g e Pantone 7562 C para o fundo, Pan-
tone 2965 C pra os detalhes e logos (o inverso utilizado no livro 
arquivo). Optou-se por este papel em particular, pois valoriza as 
imagens utilizadas e não gera alto contraste. 

FIG. 13
Esboços do livro 
fotográfico. 2020
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FIG. 14
Maquete livro 

fotográfico. 2020
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_Livro mapa

Após a construção do livro arquivo e do livro fotográfico, consi-
derou-se necessário evidenciar as esculturas de modo diferencia-
dor. Foi então que surgiu o 3º elemento: o livro mapa, com o intui-
to de documentar, de forma mais maleável e interativa, o material 
recolhido para este projeto e, também, para proporcionar uma 
agregação de valor às esculturas aqui referidas.

Para elaborar este mapa, recorreu-se a uma investigação prévia 
sobre as esculturas da FBAUP a fim e construir um dispositivo de 
storytelling uma vez que qualquer mapa ou roteiro é um objeto 
que seleciona e estrutura conceitos sobre uma determinada área 
de maneira objetiva:

“Mapas e roteiros são objetos interdependentes. Michel de 
Certau (1984) explica que enquanto os roteiros tratam das 
narrativas sobre um ou vários espaços, os mapas são obje-
tos que racionalizam – e simplificam – estes espaços, totali-
zando-os em uma projeção plana. São ferramentas nos que 
nos ajudam a compreender e organizar amplos conceitos 
que constituem um espaço – como dimensões, temporali-
dade, memórias, atividades, entre outros. Já um roteiro, de 
acordo com Certau (1984), é uma narrativa – história – que 
se refere a uma série de ações no espaço e compõe uma rota 
ou um itinerário. Ao construir um roteiro, não estamos so-
mente criando uma história, mas também espacializando 
um percurso que pode ser tanto percorrido fisicamente, a 
pé, por exemplo, como mentalmente, antecipando a cami-

FIG. 15
Frente e verso do 
Mapa de Arte Pública 
do Porto (MAPP), da 
Câmara Municipal 
do Porto e design da 
agência Colonia. 2017
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nhada. Como se constitui de um elemento imbuído de ação, 
um roteiro manipula o espaço à medida que o narra, sendo 
capaz de transformar os vínculos existentes entre lugares e 
espaços.” (MORAIS, 2019).

Os mapas possuem instruções, sejam elas textuais ou ilustrativas, 
que ajudam os usuários a se deslocarem por determinada área ou 
região. Estes mapas possuem diversos tamanhos, mas por se tra-
tar de algo que deve funcionar como um objeto acessível, as suas 
dimensões não fogem daquilo que se pode transportar num bolso 
ou numa carteira, por exemplo, sendo na sua maioria, desdobrá-
veis devido à quantidade de informação que podem ter.

Pensando nisso, o livro mapa foi desenhado sem seguir a mesma 
sequência definida no livro fotográfico para que o leitor tenha li-
vre arbítrio para seguir o trajeto do. Neste mapa estão presentes 
elementos como a data da escultura bem como o seu autor, mate-
rial de desenvolvimento, tendo este sido resultado da investigação 
bibliográfica.

Este livro mapa funciona como um desdobrável, tendo a dimen-
são de uma folha tamanho A3 (297mm × 420mm) e é dobrado fi-
cando com o tamanho de uma folha A6 (105mm × 148mm), onde 
apresenta informações sobre as esculturas e a FBAUP. O mesmo 
segue a mesma solução proposta para o livro arquivo e livro foto-
gráfico, sendo, assim, impresso em papel Munken Linx, gramagem 
100g, usando a mesma fonte tipográfica, a Freight Sans.

FIG. 16
Esboços do guia 
mapa. 2020
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Quanto ao conteúdo, de um lado um mapa ilustrativo da área dos 
jardins da faculdade bem como os seus pavilhões, com as indica-
ções das obras existentes nas áreas comuns. No outro lado, in-
formações das esculturas (nome, data, escultor e material) bem 
como o logo deste projeto e a logo da FBAUP. 

FIG. 17
Maquete mapa guia. 
2020



67



68

_Aplicação

Apesar de todo o material já desenvolvido, sentiu-se ainda a carên-
cia de um elemento que tornasse toda a informação obtida para o 
projeto acessível para ser vista em qualquer ponto. Por isso, deci-
diu-se desenvolver uma aplicação contendo todas as informações 
das esculturas a fim de funcionar como uma versão online de tudo 
aquilo que foi recolhido para o desenvolvimento deste projeto.

Uma das abordagens mais relevantes foi a redução do conteúdo 
obtido sem perder a sua essência, pois decidir o que é essencial é 
uma questão com que muitos developers não estão habituados a 
lidar devido ao fato de sempre desenvolverem em interfaces vas-
tos em termos de quantidade de informação. 

Portanto, a autora, para além de assumir um papel de developer, 
assume, também, um papel de design de interface, onde teve de 
escolher criteriosamente qual o conteúdo a disponibilizar para 
esta aplicação, qual a disposição visual mais adequada e que fun-
cionalidades se deve colocar na interface.

Nessa reflexão, a aplicação foi construída em duas partes: a pri-
meira foi desenvolver seu esboço para posteriormente, definir 
o seu layout. Assim, foram utilizados os softwares Illustrator e 
Sketch. Já a segunda parte foi dedicada ao seu funcionamento e, 
por isso, foi utilizado o software Android Studio para o Front End 
(o que o usuário vê ao utilizar a aplicação), o software PHP Storm 
para o Back Office (aquilo que faz a aplicação funcionar mas que o 

FIG. 18
Imagens retiradas da 
aplicação do “United 
States Holocaust 
Memorial Museum”. 
1993
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usuário não acede) e uma plataforma de API (local onde as infor-
mações da aplicação são armazenadas).

O objetivo em construir a aplicação tem origem nas limitações 
que as outras partes do projeto demonstram, pois através da apli-
cação, o usuário não está preso ao local para ter acesso as escul-
turas. O utilizador pode obter este conhecimento através do seu 
dispositivo móvel, sem sair do seu local ou, propondo um cenário 
para este caso, o usuário não precisaria adquirir o livro objeto ou 
o guia mapa para obter informações das esculturas, pois bastaria 
aceder a aplicação para ter acesso às informações. Outro motivo 
foi o de conectar essa colectânea que a FBAUP possui, bem como 
essa investigação no ambiente digital, permitindo à autora progra-
mar uma “janela” mais flexível e agregadora sobre arte pública, em 
permanente transformação, na área digital.

O digital permite uma maior inclusão da informação e por isso uma 
maior conectividade com o público. Torna  ainda possível uma futu-
ra interação entre usuários em diferentes partes do mundo, motivo 
este pelo qual a aplicação possui idiomas em 4 línguas, para além do 
idioma português - PT: inglês, francês, espanhol e italiano, idiomas 
este traduzidos de forma genérica (website do Google tradutor), 
uma vez que a autora não possui domínio em todas as línguas pro-
postas e por  este ser um projeto parcialmente experimental.

Para a aplicação, manteve-se a utilização das fotos em preto e 
branco a fim de manter a coerência na linha gráfica proposta para 
este projeto. O mesmo ocorreu com as cores escolhidas para as 

FIG. 19
Desenvolvimento da 
aplicação no Android 
Studio e Postman. 
2020
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peças físicas tendo apenas alterado a fonte utilizada para uma que 
se adequasse melhor a uma leitura digital. Assim, foi utilizada a 
fonte tipográfica PT Sans com o estilo bold utilizado para títulos e 
legendas e o estilo regular para o texto corrido. 

A aplicação, na sua versão final, contém os seguintes conteúdos: 
1. Página Esculturas: onde o usuário encontra uma lista com as 
esculturas descritas em todo o projeto, e, ao selecionar a escultu-
ra em questão, apresentará um slider (banner rotativo) com 3 fo-
tografias e com nome da obra, nome do/a autor/a, data de desen-
volvimento, os materiais utilizados na escultura e a sua narrativa.
2. Página Autores: onde o usuário encontra uma lista com os 
autores ligados a listagem das esculturas, e, ao selecionar, o 
autor em questão apresentará uma ilustração com nome do/a 
autor/a, data de nascimento, data de falecimento, a sua narrati-
va e nome das obras desenvolvidas.
3. Página Descubra: onde o usuário encontra o livro mapa no 
seu formato digital a fim de obter a localização de cada obra.
4. Página Contacto: onde o usuário encontra informações ge-
rais de contacto e localização da FBAUP.
5. Página Idiomas: onde o usuário encontra as opções de idio-
ma quer através da tela inicial, quer através do ícone no menu 
superior da aplicação.

FIG. 20
Maquete aplicação. 
2020
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Este projeto foi fundamental para a autora enquanto designer 
gráfico, designer de user interface e fotógrafa pois foi através dele 
que a mesma pode expandir todos os seus níveis de exemplos te-
óricos e práticos, especificamente no domínio do design editorial, 
fotografia e UI/UX design.

Concluído este projeto, observar-se que foi viável obter uma re-
trospetiva sobre o trajeto do projeto pois através dele, pôde-se 
identificar algumas dificuldades quanto à recolha de informações 
das obras escultóricas uma vez que a FBAUP não possui muitos ar-
quivos informativos e de grande relevância, tendo-se, deste modo, 
que recorrer a arquivos dos seus respectivos autores ou de tercei-
ros mas que, mesmo assim, foi possível adquirir um resultado po-
sitivo não esperado no início deste projeto.

O mesmo possibilitou a reflexão sobre as narrativas nas obras 
escultóricas na arte pública: o caráter perdurável da arte pública 
eterniza as figuras e as narrativas de uma determinada sociedade 
ao longo das décadas pois qualquer objeto de representação (es-
culturas, por exemplo) carregam importância e incorporam-se 
em narrativas que têm a capacidade de influenciar o meio em que 
está inserido e na absorção de um local.

Como todos os projetos, enquanto projeto gráfico editorial, este 
tentou assumir uma ligação com as esculturas abordadas e res-
pectivos conteúdos através do sentimento de ligação com o tema 
abordado transmitidos pelo grafismo, materiais e formatos pro-
postos. Para além disso, ver materializado este projeto foi uma ex-

_Conclusão
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periência extremamente positiva pois através dele, a autora teve a 
possibilidade de criar e desenvolver um objeto que anteriormente 
não existia, nem semelhantes. 

Enquanto projeto de desenvolvimento de aplicações para smar-
tphones, surgiram várias questões a partir da preocupação em per-
ceber como poderia ser distribuída a atenção do utilizador perante 
as informações apresentadas, através do design de User Interface, 
mas que foram sendo resolvidas conforme a aplicação ia sendo 
desenvolvida. O próprio desenvolvimento foi, em si, um desafio 
devido à necessidade de manipular novos programas não tão fami-
liares. Foi um processo de aprendizagem, no qual se manteve o ob-
jetivo de otimizar a visualização da informação recolhida para este 
projeto através do importante desenvolvimento de uma aplicação.

Considera-se que esta investigação tem extrema relevância para 
investigações futuras devido à importância do repositório de 
imagens e arquivos conseguidos, quer seja no repositório FBAUP, 
quer seja no repositório dos autores, familiares e terceiros, assim 
como pelo desenvolvimento da aplicação, que permite o acesso 
as informações das esculturas e da própria faculdade (contactos 
e localização) de qualquer local.
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_Anexo I
Tabela das esculturas mencionadas neste projeto ordenadas por data de 
criação:

ANO OBRA AUTOR MATERIAL TAMANHO MOTIVO

20 a.C.
Marcus 

Claudius 
Marcellus

Cleómenes
Gesso e 

Espigões de 
Ferro

195cm Réplica.

1513
Escravo 

Moribundo
Michelangelo Gesso 228cm Réplica.

1513
Escravo 
Rebelde

Michelangelo Gesso 210cm Réplica.

1865
Figura 

Feminina

António 
Manuel Soares 

dos Reis
Bronze 144x36x24cm

Esboceto desenvolvido 
para trabalho acadêmico.

Mas há quem diga que 
este mesmo esboceto 

ajudou na execução
da escultura “Saudade”, 

encomendada para o 
canteiro portuense  
Laurentino da Silva.

1884

Catão 
preparando-

se para o 
suicídio

Tomaz 
Figueiredo de 
Araújo Costa

Bronze 105cm

Obra desenvolvida para 
o concurso ao lugar de 
pensionário do Estado 

da classe de Escultura da 
APBA.

1897
Premier 
Regret

Francisco da 
Silva Gouveia 

Pereira
Gesso 160cm -

1898
Beatriz de 
Portugal

Francisco da 
Silva Gouveia 

Pereira
Bronze 175x73x104cm Homenagem.

1901
Soares dos 

Reis
António 

Teixeira Lopes
Bronze 156x105x102cm Rememorativa.
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1906
Menina com 

Cão
Carlos Morais 

Meireles
Bronze 107x60x70cm -

1910
Gulosa 

(alegoria à 
vindima)

José de 
Oliveira 
Ferreira

Gesso 97x83x198cm

Obra desenvolvida para 
trabalho final do terceiro 

ano da pensão do 
escultor.

1945

Figura 
Inteira de 

Modelo Vivo 
(Academia)

Maria 
Graciosa 

Mendes de 
Carvalho

Gesso 140cm

Obra desenvolvida para 
prova de conclusão do 
curso de escultura da 

ESBAP.

1947 Arquitectura
Álvaro João 

Vella de Brée
Granito 300x100x90cm

Obra encomendada para 
figurar na Exposição 

Quinze Anos de Obras 
Públicas do Congresso 

Nacional de Engenharia e 
Arquitectura de 1948.

1948 O Pescador
Salvador 

Carvão D´Eça 
Barata Feyo

Bronze 180x66x100cm

Obra desenvolvida para 
prova de agregação para 

professor de escultura da 
ESBAP.

1951

Estátua 
Pedestre do 

Jurisconsulto 
João Mendes

Salvador 
Carvão D´Eça 

Barata Feyo
Granito 200x78x50,5cm Rememorativa.

1952
A Lógica e o 

Silogismo

Fernando 
Fernandes da 

Silva
Bronze 185x120x120cm

Obra desenvolvida para 
prova de fim do curso de 
licenciatura em escultura 

da ESBAP.
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1953
Figura de 

Mulher 
Reclinada

Alfredo 
Vaz Pinto 

de Queiroz 
Ribeiro

Argamassa 
de Cimento

200x60cm

Obra desenvolvida para 
trabalho. A mesma fez 
parte das Exposições 

Magnas da mesma
instituição e de mesmo 

ano.

1953 Lírica

António 
Augusto 

Lagoa 
Henriques

Argamassa 
de Cimento 

Policromado
170x100x70cm

Obra desenvolvida 
para prova de fim de 

curso complementar de 
escultura da ESBAP.

1953 O Repouso
Gustavo 

Telles de Faria 
Correia Bastos

Argamassa 
de Cimento

100x152x63cm

Obra desenvolvida 
para prova do curso 

complementar de 
escultura da ESBAP.

1960 Doutrina
Salvador 

Carvão D´Eça 
Barata Feyo

Granito 190x42x37cm
Esboceto desenvolvido 
para projeto no palácio 

da justiça do Porto.

1962
Prova de 

Modelo Vivo

Gustavo 
Telles de Faria 

Correia Bastos
Bronze 128x28x32cm

Obra desenvolvida para 
prova de agregação para 

professor de escultura da 
ESBAP.

1962
Modelo 

Feminino

Eduardo 
Augusto 
Tavares

Bronze 128x26x31cm

Obra desenvolvida para 
prova de agregação para 

professor de Escultura 
da ESBAP.

1963 Guardador
José Joaquim 

Rodrigues
Bronze 320x110x80cm

Obra desenvolvida para 
prova final de curso de 

licenciatura em escultura 
da ESBAP.
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1968
Figura 

Feminina

Maria Irene 
Marques da 

Silva
Mármore 158x58x43cm

Obra desenvolvida 
para prova de fim do 

curso complementar de 
escultura a ESBAP.

1972
A Menina 
(cópia de 

modelo vivo)

José Joaquim 
Rodrigues

Bronze 155x45x49cm

Obra desenvolvida para 
prova de agregação para 

professor de escultura da 
ESBAP.

1994 Movimento

Augusto 
Jorge Pessoa 

Almeida 
Ulisses

Mármore 186x110x34cm

Obra desenvolvida para 
prova de agregação

(prova de grande 
composição) para 

professor de Escultura 
da FBAUP.

Metade 
do 

século 
XX 

Sem Título 
Atribuído

Autor 
Desconhecido

Gesso 130cm -

2004 Ancor I
Cláudia 

Manuela 
Gomes Ulisses

Ferro e Tinta 
Composta

124x290x290cm

Obra desenvolvida 
para concurso nacional 

promovido pelo 
Ministério da Cultura 

(DGArtes) sendo doada à 
FBAUP em 2011.

Sem 
Data

O 
Arrependido

Bernardino da 
Silva Reaes

Bronze 100x50x72cm -
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_Anexo II
Gráfico com quantidade de escultura por cada época:

Quantidade por ano
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