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agradecimentos RESUMO
O seguinte documento é um produto do estágio curricular que 

decorreu na esad—ideia, Centro de Investigação em Design 
e Arte, e foi desenvolvido no contexto do Mestrado em 
Design Gráfico e Projetos Editoriais na Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto.

Este relatório de estágio retrata os desenvolvimentos feitos, não 
só na área do Design como no campo da Cultura, e relata 
as experiências e aprendizagens durante os quatro meses 
em questão.

O seu capítulo principal foca-se nas vivências e aptidões adquiridas 
na esad—idea, através dos projetos desenvolvidos. Realça 
também o impacto do mesmo no crescimento pessoal 
e profissional, e a perspetiva sobre a prática do Design 
enquanto impulsionador de sistemas e linguagens. Aborda 
igualmente as dificuldades que seguiram subsequentes 
à pandemia no ambiente profissional: a transição do tra-
balho em equipa no escritório para o teletrabalho, como 
é que isto afetou as relações interpessoais e os níveis de 
produtividade.

Simultaneamente, este documento explora a relação e dicoto-
mia entre Design—Cultura com o intuito de compreender 
melhor a simbiose que produz resultados dinâmicos dentro 
da sua própria contemporaneidade. Para exemplificar usa 
casos dentro da área do Design Gráfico e de Identidade 
aplicados a eventos culturais, tal como o testemunho pes-
soal de João Castro, responsável pelo The Royal Studio e  
parte integrante do Coletivo 1234, criador da identidade 
da Porto Design Biennale ‘21 (evento criado e organizado 
pela esad—idea). 

Em suma, este relatório visa promover e explicar a complexa rela-
ção entre o designer e a cultura, usando a experiência 
do estágio curricular como exemplo e destacando alguns 
casos onde estes trabalham harmoniosamente para criar 
uma identidade coesa e interessante.

— relatório de estágio 
— estágio esad—idea 
— design e cultura
— identidade cultural

PALAVRAS-CHAVE



The following document is a product of the internship that ensued 
at esad—idea, Research Center in Design and Art, and was 
written in the context of the Master’s Degree in Graphic 
Design and Editorial Projects at the Faculty of Fine Arts of 
the University of Porto. 

This internship report depicts the developments made, not only 
in the area of Design, but also in the field of Culture and 
reports on the experiences and learnings that happened 
during those four months. 

Its main chapter focuses on the routine and skills learned while at 
esad—idea, through the developed projects. It also high-
lights its impact on personal and professional growth, and 
on the perception within the field of Design, as a booster 
of systems and languages. It equally addresses the difficul-
ties following the pandemic on a professional setting: the 
transition from working with the team in office to working 
from home, and how that affected the interpersonal rela-
tionships and productivity levels.

Simultaneously, the report expands on the relationship between 
Design—Culture with the purpose to further understand 
the symbiosis that produces dynamic results within its own 
contemporaneity. To exemplify it uses cases within the area 
of Graphic and Identity Design applied to cultural events, 
using the personal testimony of João Castro, responsible 
for the The Royal Studio and as part of Coletivo 1234, cre-
ators of the identity of Porto Design Biennale ‘21 (an event 
that was created and organized by esad—idea). 

To conclude, this document aims to promote and explain the com-
plex relationship between the designer and the culture, 
using the internship as an example, and pointing out some 
cases where they worked harmoniously to create one cohe-
sive identity.

abstract
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INTRODUÇÃO
O relatório “Design e Cultura: Relatório de Estágio Curricular na 

esad—idea” está inserido no Mestrado em Design Gráfico e 
Projetos Editoriais da Faculdade de Belas Artes da Univer- 
sidade do Porto. O mesmo foi redigido na sequência do 
estágio curricular na esad—idea, Centro de Investigação 
em Design e Arte e decorreu entre Outubro de 2020 e 
Fevereiro de 2021. 

Perante as três modalidades pelas quais poderia obter o título de 
Mestre (Dissertação, Projeto e Estágio) a opção recaiu na 
realização de um estágio. Esta escolha foi motivada pela 
falta de experiência profissional e do envolvimento numa 
equipa que trabalha em projetos exteriores a interesses e 
escolhas pessoais, num esforço coletivo e unânime para 
criar algo que melhor represente os objetivos e desejos de 
determinado cliente. Enquanto na academia o trabalho é 
principalmente dedicado ao próprio aluno, respondendo e 
obedecendo à proposta do professor ou auto-sugerida, ao 
transitar para um contexto de empresa, os projetos têm uma 
importância substancial logo desde o início, pois dedica-se 
a um público maior. Este ambiente proporciona um enorme 
crescimento profissional e pessoal. Entre outras competên-
cias, considera-se importante a menção da absorção de 
táticas e regras aplicáveis ao dia-a-dia, como gerência de 
tempo, orçamento e opiniões, no âmbito pessoal procura-se 
desenvolver aptidões relacionadas com a comunicação, 
assertividade e confiança.

A escolha do estabelecimento em questão baseou-se principal-
mente no critério que envolve o trabalho e contribuição para 
a cultura. É relevante mencionar que, devido ao percurso 
académico da aluna (Licenciatura em Artes Plásticas), há 
uma natural gravitação e atração para temas que englobam 
as expressões artísticas. A escolha da esad—idea cum-
pria, assim, todos os requisitos previamente imaginados. A 
esad—idea não só é um Centro de Investigação em Arte e 
Design, como as suas afiliações atribuem-lhe uma ligação 
intrínseca ao setor cultural e à comunidade em que está 
inserida. Este contexto oferece uma melhor perspetiva do 
que acontece por detrás da identidade de uma instituição 
ou de um evento, assim como possibilita o contacto com 
projetos de maior escala. A própria estrutura desta insti-
tuição e a sua relação tanto com a ESAD (Escola Superior 
de Artes e Design) como com a Câmara de Matosinhos, 
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facilita a transição para um contexto exterior à academia, e 
abre possibilidades de participar em projetos de diversas 
características, relacionados com a promoção e dinamiza-
ção da Arte e do Design.

O documento divide-se em três grandes capítulos. O primeiro, 
denominado “Caraterização da Instituição, esad—idea” irá 
apresentar a instituição onde decorreu o estágio e descreve 
as suas caraterísticas mais técnicas e objetivas. O segundo 
capítulo, “Vivências, Experiências e Aprendizagens” é um 
relato dedicado às competências adquiridas durante este 
período, à experiência individual e ao impacto na percep-
ção e conhecimentos dentro da área do Design. Para con-
cluir o relatório, introduz-se o capítulo “Design e Cultura” 
no qual se procura explorar a relação intrínseca entre o 
Design e as restantes áreas culturais através das institui-
ções que as divulgam, analisando a vivência e aprendi-
zagem da aluna e utilizando exemplos para ilustrar esta 
ligação. O interesse de explorar com maior profundidade o 
binómio Design—Cultura foi crescendo durante o estágio. 
Com o intuito de colmatar e consolidar as aprendizagens 
absorvidas, foi explorada a ideia entre os dois mundos 
enquanto intervenção e colaboração no campo do Design, 
mais especificamente Design Gráfico e de Identidade e o 
mundo artístico. O documento analisa a adaptabilidade 
do design no âmbito de um evento cultural e disseca os 
projetos apresentados a partir dos conhecimentos e táticas 
adquiridos durante o estágio, usando também o testemunho 
pessoal de João Castro como fundamento e acrescento a 
todo este processo. 

O relatório termina com as conclusões e considerações finais 
sobre a experiência do estágio curricular, mencionando 
alguns constrangimentos que vieram como consequência 
da situação atípica em que se inseriu e, simultaneamente, 
todas as competências e contributos para a aluna nos seus 
diferentes níveis, refletindo sobre a dinâmica e importância 
do trabalho em equipa e da colaboração entre a mesma.



CARATERIZAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO,
ESAD—IDEA
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A esad—idea foi criada em 2013 como Unidade de I&DT (Investi- 
gação e Desenvolvimento Tecnológico) da ESAD, Escola 
Superior de Artes e Design. É uma associação sem fins 
lucrativos, criada e composta inicialmente por um grupo 
de alumni da ESAD e surgiu com o intuito de satisfazer 
as necessidades de investigação fundamental e aplicada, 
consultoria, gestão de equipamentos culturais, curadoria, 
prestação de serviços e programação.

 
1.1. OBJETIVOS E MISSÃO
 
Um dos objetivos desta instituição é valorizar o design português 

e servir de intermediário para a mostra da sua história  
e multiplicidade. A esad—idea cumpre um significativo 
papel na impulsão da cultura no âmbito da sua comunidade, 
não só em Matosinhos e no Porto como internacionalmente, 
através da gestão e criação de eventos e espaços como a 
Casa do Design, a Incubadora de Design no Mercado de 
Matosinhos e a Porto Design Biennale. 

 

 
A esad—idea pretende oferecer uma abordagem inovadora e 

multidisciplinar aos seus conteúdos seja em trabalhos de 
investigação ou de prestação de serviços, a equipa desen-
volve projetos completos e fundamentados na comunidade 
em que se inserem.

Por uma conjugação de fatores e contributos, a instituição tem  
vindo a receber o reconhecimento de fundações e insti-
tuições ligadas à promoção e investigação da cultura. Em 
2020, recebeu financiamento por parte da FCT (Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia) até 2023, depois do processo 
de avaliação que resultou no grau Very Good. Mais recen-
temente a ESAD/esad—idea integraram-se na organização 
BEDA (The Bureau of European Design Associations), o 
qual representa a primeira instituição de nacionalidade 
portuguesa nesta organização.2

 

 

“Na sua Missão destaca-se o papel que deseja assumir na investigação, 
promoção e internacionalização do design português, na valorização  
da sua história e expressões identitárias e no contributo para a inovação 
dos projetos e produtos, bem como no reforço da sua sustentabilidade 
cultural, produtiva e comercial.” 1 

1 José Bártolo, "Relatório de atividades" 2019/20
2 informação retirada do website da ESAD
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1.2. RECURSOS HUMANOS
 
Desde o seu início, em 2013, que a equipa da esad—idea tem 

vindo a crescer. Na altura da elaboração deste relatório, a 
instituição era composta pela seguinte estrutura orgânica: 
Assembleia Geral, Direção, equipa de Gestão, equipa de 
Design e dois outro elementos encarregues, respetiva-
mente, da Coordenação Editorial e da Comunicação e 
Relações Públicas. A Direção da esad—idea é constituída 
pelo Diretor Executivo, Diogo Vilar, o Diretor Científico, 
José Bártolo e quatro vogais: Ana Sofia Cardoso, José 
Simões, Magda Seifert e Pedro Leite. A equipa de Gestão 
divide-se em três secções com respetivos responsáveis:  
a Gestão de Projeto é administrada por Sara Pinheiro,  
a Gestão de Produção por Sofia Meira e a Gestão da Livraria 
por Margarida Antunes. O departamento de Design compõe- 

-se, neste momento, por oito pessoas: Inês Nepomuceno 
(Diretora de Arte), Susana Martins (Designer Gráfica e 
Coordenadora deste setor), João Martino, João Queirós 
e Susana Xavier (Designers Gráficos), Rafael Gonçalves 
(Web Designer), Pedro Meires (Web Designer) e, por último, 
Eleonora Fedi (Designer de Interiores e Exposição). Os 
dois últimos elementos desta instituição são Andreia Faria 
(Coordenadora Editorial de Projetos) e Ana Rita Carvalho 
(Coordenadora da Comunicação e Relações Públicas). 
Paralelamente, a esad—idea—café é composta por dois 
elementos Andreia Campos e Daniela Real. Esta instituição 
faz um esforço e disponibiliza-se a aceitar um diversificado 
número de estagiários, procurando fazer crescer a equipa 
através de jovens talentosos. Na altura do estágio existia 
ainda outra estagiária vinda do curso de arquitetura que 
trabalhava no âmbito da Produção.

 

1.3. RECURSOS FÍSICOS
 

O local de trabalho ocupado atualmente pela esad—idea situa- 
-se no coração de Matosinhos, edifício onde funcionou a 
Caixa Geral de Depósitos e Casa de Crédito e Previdência, 
desenhado em 1937 pelo arquiteto Manuel Fernandes 
de Sá, entre as ruas de Brito Capelo e de França Júnior.  
A obra de requalificação que terminou em 2016 foi proje-
tada por Maria Milano. Pouco depois, a esad—idea inaugu-
rou este espaço reinventado e, apesar da sua configuração 
ter sido remodelada, mantém a distribuição geral, em quatro 
pisos: uma concept store e a cafeteria (esad—idea—café), 
assim como um pátio interior no piso ao nível da Brito 
Capelo, um segundo piso dedicado à investigação e aos 
órgãos de design, o terceiro piso atribuído à Direção e à 
equipa de Gestão e, por último, a residência para os con-
vidados (3 quartos e um pequeno apartamento). Ao longo 
do edifício existem também oportunidades expositivas 
assim como espaços amplos, muitas vezes aproveitados 
para formações e workshops frequentes na dinamização 
da equipa. O pátio interior permite uma abertura tanto 
visual como física da própria arquitetura, revestido por 
altas janelas nos dois primeiros pisos. Apesar do interior ter 
sido remodelado por completo, parte da fachada foi con-
servada, contando com os revestimentos em mármore, os 
portões de ferro e respetivas salas de entrada nos pontos 
de contacto com a rua. 

Esta instituição deu-se como uma natural integração na estratégia 
municipal de impulsionar Matosinhos a tornar-se numa das 
capitais do design. Para além de se localizar numa das mais 
antigas ruas do município, encontra-se junto do Mercado 
de Matosinhos, adjacente ao Porto de Leixões. Este lugar 
confere à instituição um privilégio e responsabilidade de 
representar a sua vasta cultura e tradição. Por conseguinte, 
a esad—idea envolve-se diretamente com o município, pro-
movendo a arte e o design, não só na reinvenção gráfica 
da cidade como nos eventos que perpetua. 

No que se refere a recursos físicos, mais especificamente equi-
pamento e materiais disponíveis neste espaço, havia uma 
boa oferta de equipamento informático (ambiente Apple 
Macintosh) para os colaboradores, incluindo os estagiá-
rios, os quais possuíam os programas Adobe necessá-
rios. Relativamente a equipamentos de impressão havia 
impressoras de médio porte que conseguiam satisfazer 
necessidades de documentos simples e testes de impres-
são até ao tamanho A3. Muitos dos conteúdos criados na 
esad—idea eram impressos na gráfica da ESAD, ou, no 
caso de projetos editoriais mais complexos, recorria-se a 
outros estabelecimentos, por exemplo a Gráfica Maiadouro.
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1.4. ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 
Entre 2017 e 2020 a esad—idea contou com um total de 90 proje-

tos, sendo 50 de caráter de investigação e 35 de prestação 
de serviços, nos quais se envolveram 40 colaboradores. 
Paralelamente, durante a Porto Design Biennale ‘19, criou 
e incentivou um total de 300 projetos e 60 eventos, con-
tando com o contributo de 30 colaboradores. 

Mais especificamente no âmbito da prestação de serviços a esad—
idea é responsável pelas infra-estruturas da esad—idea—
store, esad—idea—café, Casa do Design e Incubadora  
de Design.

O imóvel da Casa do Design, em semelhança à esad—idea, está 
sediado na antiga garagem de automóveis da autarquia, e 
é constituído por 2.400 m2 dedicados à mostra do design 
português e internacional. Este espaço tinha uma programa-
ção regular até 2020, contudo o surgimento da Pandemia e 
o seu projeto de manutenção obrigaram ao encerramento 
provisório do mesmo. Para além das exposições, possui 
uma coleção permanente e um acervo documental que foi 
crescendo no intuito de investigar e partilhar o conheci-
mento em design. As responsabilidades da esad—idea para 
a Casa do Design passam da gestão do acervo à produção 
e organização dos conteúdos gráficos, e comunicação dos 
vários eventos, muitas vezes em parceria com estúdios 
exteriores, por exemplo o estúdio de Lisboa Silvadesigners.

 
1.5. PROJETOS
 

A esad—idea tem um longo portfólio de projetos que criou e em 
que participou, especialmente nos últimos anos, com a 
criação da Porto Design Biennale, paralelamente aos res-
tantes projetos em curso:

2014               Ano do Design Português | Come-In: O Design de Interiores como Meio 
de Arte Contemporânea na Alemanha |PLI Arte & Design #5 | S, M, L, 
XL – Fashion and Design Moment| Abertura da Incubadora Mercado de 
Matosinhos | Encontro de Empresários em Matosinhos | A Liberdade da 
Imagem | Duets/ Beijing Design Week | Art on Chairs.

2015             Pancho Guedes nunca foi ao Japão | Coleção “Design E” | Siza Design 
| Arquitetura Revista | Coleção Design Português | Cólofon | Américo 
Soares, Design de Filumenismo | A Máquina de Contar Histórias | Desejo, 
Tensão, Transição — Percursos do Design Português | Protocolos entre 
a Câmara de Matosinhos e o esad—idea | DThink | O Princípio | Projeto 
FCT | Ecology, Design, Sinergy.

2016          Pli Arte & Design #6 | Porto Before Porto | Design PT | P. – Uma Home- 
nagem a Paulo Cunha e Silva, por extenso | Carlos Queiroz (1907—1949) 

— Retrato de um poeta feito pelos seus amigos | Coleção “Designers 
Portugueses” | AJAguiar | Objects After Objects — Portugal na XXI Trienal 
de Milão | Objects After Objects — Jornal do Pavilhão de Portugal na 
XXI Trienal de Milão | Candidatura de Matosinhos a Cidade do Design 
da Unesco | Matosinhos | Senhor de Matosinhos | Casa do Design de 
Matosinhos | Burilada Arte—Factos Para a Sobrevivência — Jornal da 
Exposição | Coleção Almanaque Português | Grupos de Ação Local 

— Desenvolvimento Local de Base Comunitária (Portugal 2020) | 751 
Dias — Os dias de Paulo Cunha e Silva | Eyes Wide Open — 100 anos 
de fotografia Leica | Exposição Playtime: Design Industrial para a Vida 
Moderna | IX Remade in Portugal ... não apenas lugares de felicidade | 
A coleção A Casa de Quem faz as Casas.

2017               Conversas sobre o Habitar | Coleção Pádua Ramos | Exposição Peças em 
Peças— do figurar e do trajar; Paulo Cunha e Silva Art Prize | Exposição 
Almanaque — Design português em revista | Discos Orfeu 1956–1983: 
Imagens, Palavras, Sons | Plano de cor | Design Objects Conference 
| A Biorregião Urbana | FACS – Future Automotive Cockpit & Storage 

 
2018               O que faz falta é agitar a malta | 751 Dias Paulo Cunha e Silva | Imprimere 

— arte e processo dos 250 anos da Imprensa Nacional | Motos de Portugal 
| Portugal Imaginário – Turismo, propaganda e poder (1910-1970) | Orfeu 
(1956–1983) – Políticas e estéticas da produção e consumo de música 
popular no Portugal moderno | I SEA - Ambiente virtual imersivo para 
avaliar as atitudes do público acerca de projetos de comunicação de 
ciência: um estudo piloto sobre ecossistemas do mar profundo | Estudo, 
design e desenvolvimento de Sistema de apoio para passageiros para 
o salão b do veículo do aeroporto 

 
2019               Sinal — 100 anos de design dos Correios e das Telecomunicações em 

Portugal | Design Macau XX | Paulo Cunha e Silva Art Prize | Porto Design 
Biennale - 1.ª edição | Coaching em marketing e comunicação no âmbito 
do Projecto CREATEX | Residências Artísticas Criatech — projeto Aveiro 
Steam City | Monografia Pádua Ramos | Debate Imagem no Pós-milénio

2020               Aych — Atlantic Youth Creative Hubs | Tempos Modernos — Cerâmica 
Industrial Portuguesa entre Guerras — Coleção AmJmv | Programa de 
Identidade Visual para a Cidade de Matosinhos | Paulo Cunha e Silva 
Art Prize – 2ª edição | Identidade Gráfica Novo Parque — RAR Imobiliária 
| Site e redes Sociais da Casa do Design |
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4. Cartaz promocional da conferência “Design Objects Conference”, apresentação do  
projeto editorial do mesmo nome, Biblioteca Municipal Almeida Garrett [Edição e Evento] 
5. Cartazes de promoção para a exposição “Paulo Cunha e Silva Art Prize — 2ª Edição” 
2020, Galeria Municipal do Porto [Web e Design Gráfico] 
6. Pormenor do catálogo “Imagem no Pós-Miléno”, conferência e apresentação do projeto 
editorial do mesmo nome, Biblioteca Municipal Almeida Garrett [Edição e Evento]

pág. 32 e 33:   1. “Moda no Mercado” — Desfile de Moda 2019, Incubadora de Design, Mercado Municipal 
de Matosinhos [Eventos] 
2. Banca Porto Design Biennale / esad—idea, Feira do Livro Porto 2020 [Eventos] 
3. Feira de publicações ESAD (Eventos) 
4. Workshop “Design Systems” no contexto da Porto Design Biennale ‘19 [Eventos] 
5. Exposição “A Força da Forma” no contexto da Porto Design Biennale ‘19,  
Fotografia Renato Cruz Santos, Biblioteca Municipal [Eventos] 
6. Exposição “Millennials” no contexto da Porto Design Biennale ‘19, Galeria Municipal  
do Porto, Fotografia de Inês D’Orey [Eventos]

pág. 34 e 35:   1. Salão B do veículo do Aeroporto no contexto do projeto de Estudo, Design e 
Desenvolvimento de Sistema de Apoio para Passageiros [Projeto de I&DT] 
2. Vista geral da exposição “Abitare Italia — Ícones do Design Italiano” no contexto da 
Porto Design Biennale ‘19 [Edição] 
3. Conferência e apresentação do “Projeto Orfeu (1956—2013): Políticas e Estéticas da 
Produção e Consumo de Música Popular no Portugal Moderno” [Projeto de I&DT] 



VIVÊNCIAS,  
EXPERIÊNCIAS E 
APRENDIZAGENS
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Este capítulo pretende relatar as diversas aprendizagens e vivên- 
cias adquiridas enquanto estagiária na esad—idea. O 
mesmo está organizado da seguinte forma: Integração 
e Adaptação; Relações Interpessoais e Comunicação; 
Processo Metodológico; Projetos; e Desafios e Constran- 
gimentos. É relevante apontar que parte dos conhecimentos 
adquiridos não se resumiram aos projetos em que trabalhei, 
na secção denominada Integração e Adaptação abordo 
este estágio enquanto experiência de crescimento pessoal; 
o segundo subcapítulo descreve aspetos mais técnicos e 
apresenta os projetos mais relevantes trabalhados durante 
o estágio; por último, o terceiro subcapítulo enuncia algu-
mas dificuldades, muitas delas devido à pandemia e ao 
formato de teletrabalho. 

 
2.1. INTEGRAÇÃO E ADAPTAÇÃO
 
O meu primeiro dia na esad—idea, 6 de outubro, iniciou-se com 

uma visita guiada realizada pela Diretora de Arte e desig-
ner Inês Nepomuceno, que me apresentou o espaço e os 
colaboradores que compunham a instituição. Desde logo fui 
instalada na sala onde a equipa de design trabalhava, com-
posta inicialmente por três designers, e a Coordenadora 
Editorial de Projetos, Andreia Faria. 

De seguida, reuni com a Inês, a Gestora de Projetos, Sara Pinheiro, 
e a Designer responsável durante a ausência da Inês e 
minha orientadora, Susana Martins. Na reunião começaram 
por me explicar o desenvolvimento do estágio e apresen-
taram-me brevemente os projetos em que iria trabalhar, 
referindo a identidade para a exposição seguinte na Casa 
do Design; as duas versões do Relatório de Atividades 
(documento informativo e ilustrativo da produção de deter-
minado período de tempo); e os materiais de rotina da ESAD. 
Foi discutida a ausência iminente da Inês, assim como as 
minhas responsabilidades enquanto colaboradora esta-
giária na esad—idea, abrindo o diálogo entre os diversos 
elementos da instituição. O meu posto de trabalho estava 
equipado com tudo o que precisaria tendo em conta que 
tinha sido ocupado pela estagiária anterior. 
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O primeiro dia foi ligeiro, não possuindo nenhum trabalho concreto 
para fazer, estava na fase de preparação e de pesquisa 
enquanto esperava por materiais. Para preparar a iden-
tidade da exposição seguinte da Casa do Design foi-me 
sugerida uma pesquisa aprofundada da sua identidade  
e dos diversos conteúdos realizados para esta instituição. 
Enquanto esperava pelas artes finais, ajudei uma colega 
(estagiária de produção) a fotografar antigos cartazes 
em formato de mupis para o novo site da esad—idea.  
Posteriormente estudei-as cuidadosamente, incluindo 
cartazes impressos, materiais para as redes sociais e  
design expositivo, de maneira a familiarizar-me com a  
identidade gráfica. 

Mais tarde participei num dos workshops para a Porto Design 
Biennale ‘21 com Alastair Fuad-Luke, curador da mesma, 
onde discutimos, enquanto equipa, o tema e objetivos para 
esta segunda edição, o que exploro em maior pormenor no 
subcapítulo “Relevância”. Nesta ocasião surgiu o conceito 
de “Alter-realidades”, assim como a urgência de criar uma 
simbiose entre a comunidade de Matosinhos / Porto e o 
campo do Design.

 
A adaptação ao método de trabalho não foi difícil, contudo, devido 

à situação pandémica na qual este estágio se desenvolveu, 
a segunda parte da minha integração, no modelo de tele-
trabalho, foi mais atribulada. Considero que a minha adap-
tação de estudante para profissional enquanto estagiária 
inserida na esad—idea não ofereceu muita resistência, o 
que noto que se deverá à menor duração da minha carreira 
enquanto designer. Tendo em conta que transitei de Artes 
Plásticas para o Design Gráfico, ainda não desenvolvi um 
estilo muito específico, o que, por conseguinte, facilitou 
em parte esta adaptação à mentalidade dentro do coletivo. 
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2.2. RELAÇÕES INTERPESSOAIS E COMUNICAÇÃO
 
A integração na equipa foi natural, todos os colaboradores foram 

bastante acessíveis e calorosos, apesar de não haver muito 
diálogo num dia normal no escritório (exceto almoço) 
enquanto absortos no seu próprio projeto. Desde o início 
houve uma relação próxima entre mim e a Susana, natural-
mente por ela ser a minha orientadora, mas também pela 
ajuda e motivação em determinados conteúdos. Neste 
caso, a partilha iniciava-se com a apresentação das solu-
ções elaboradas por mim, às quais a Susana dava o seu 
feedback, e escolhíamos juntas o caminho mais acertado. 
Durante todo este processo senti que a minha opinião era 
respeitada, a Susana incentivava-me a tomar decisões, por 
exemplo entre cores ou composições. Este aspeto foi algo 
que treinou a minha capacidade decisiva, e a assertividade 
na minha posição profissional. 

A progressão de um projeto dependia da opinião e disponibili-
dade da Susana, ao passar dos meses reparei que não 
necessitava de a consultar tão regularmente, e apenas lhe 
mostrava o resultado final para rever pormenores como 
espaçamentos, manchas de texto e cores. Este diálogo 
dificultava-se quando requeria elementos externos, pela 
demora na disponibilização dos conteúdos, exemplifico 
este fenómeno com os materiais para as ESAD Open Talks. 
Este processo não passava só por mim e pela Susana, mas 
envolvia a Assessora de Comunicação, Mafalda Martins, 
e contava com a opinião do Coordenador desta iniciativa, 
Andrew Howard. Igualmente este encadeamento dependia 
da disponibilidade das restantes pessoas envolvidas, e da 
minha correta interpretação dos briefings, o que era por 
vezes dificultado pela troca de informações via email. Em 
retrospectiva considero que a confiança em mim enquanto 
profissional foi evoluindo: no início de 2021 a Susana já 
me dava mais liberdade, mais poder de decisão, a minha 
relação e comunicação com a Mafalda já era estabelecida 
diretamente e sem qualquer constrangimento.

 

2.3. PROCESSO METODOLÓGICO
 
CLIENTES E PARCERIAS

A carteira de cliente da esad—ideia, pela sua definição, não se 
encaixa num padrão típico de cliente—designer. A sua 
natureza de instituição atribui-lhe uma relação mais perto  
da parceria do que propriamente uma relação bilateral entre 
agência e cliente. Pode-se considerar que a esad—idea  
tem um parceiro principal, para além da sua afiliação direta 
com a ESAD, que é a Câmara Municipal de Matosinhos e, 
por conseguinte, foi-lhe administrada responsabilidades 
pela Incubadora de Design no Mercado de Matosinhos e 
a Casa do Design. Desde 2016 o seu esforço e trabalho 
para com a cultura local foi notável, e, recentemente, esta  
relação fortaleceu-se quando a Câmara recorreu a esta  
instituição para redesenhar e reinventar a identidade do 
Município. Devido a esta relação díspar com o ‘cliente’ o 
processo de trabalho era algo muito partilhado, a apro- 
vação era principalmente interna, resumindo as minhas 
ligações à Susana Martins, na grande maioria dos casos, 
à Sara Pinheiro quando se tratava de informação técnica 
dentro da esad—idea, e à Mafalda Martins, quando a infor-
mação envolvia a ESAD. 

 
ORGANIZAÇÃO
 
A organização da informação na esad—idea não tem uma estrutura 

específica, o que tive acesso era enviado diretamente para 
mim, pelo e-mail que criámos dentro da plataforma da ESAD. 
Também existia uma drive com alguns conteúdos, partilhada 
quando necessário. Mas em geral cada colaborador guar-
dava o que realizou no seu computador de trabalho, fator 
que, por vezes, tornava-se um pouco incómodo, devido 
ao elevado volume de projetos existente nos mesmos. 
Tal fator não prejudicou o meu trabalho, mas considero 
que poderia ter sido melhor agilizado, como aconteceu 
quando finalizei o meu estágio e fiz o upload de tudo o 
que produzi para a esad—idea na drive, a qual partilhei 
com a Susana. O mesmo se refletiu na minha organização, 
onde verifiquei uma quantidade desnecessária de fichei-
ros. Quando realizei o upload tive o cuidado de limpar os 
ficheiros fazendo uma seleção e enviando apenas os que 
continham variações próximas das artes finais. 
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A metodologia de trabalho inicia-se pela Gestora de Projetos, Sara 
Pinheiro, que organiza e orienta o projeto para um dos 
designers responsáveis. No caso do design gráfico, e a 
partir daí, a Susana delega o projeto para os restantes 
designers, quatro na altura da minha saída. No caso da 
ESAD é um pouco diferente, desde o início do meu está-
gio fui responsável pelos seus conteúdos gráficos, estes 
regeram-se por um briefing inicial que posteriormente e, 
desde que se justificasse, era aplicado aos restantes pro-
jetos que se geriam pela mesma estética. 

Portanto, a maior parte do trabalho que realizei na esad—idea 
foi seguindo a minha própria metodologia, trabalhando 
maioritariamente neles sozinha, excluindo a parte inicial 
e final de um projeto. Referir a minha própria metodologia 
pode ser enganoso, pois quando iniciei o meu percurso 
enquanto estagiária nesta instituição abordei todos os 
projetos com uma perspectiva adequada mas diferente, 
nunca tendo trabalhado num contexto profissional. Desse 
modo adaptava a metodologia ao necessário e ao mais 
adequado para o caso em questão.

 
2.4. PROJETOS
 
Trabalhei simultaneamente numa diversidade de projetos, todos 

com componentes diferentes, mas vou apenas referir neste 
contexto os de principal relevância. 

 
TOM — TODO O DESENHO POSSÍVEL
 
Thomaz de Mello, nome artístico Tom, nasceu no Rio de Janeiro em 

1906 e veio para Portugal em 1928. O artista gráfico luso- 
-brasileiro explorou uma grande diversidade de matéria e 
médiuns, contudo é conhecido principalmente pelo seu 
contributo à ilustração, banda-desenhada e publicidade. 
É descrito pelo curador Jorge Silva como um “dinâmico 
empresário” e impulsionador das artes gráficas no século 
XX em Portugal. 

Este projeto foi o mais demorado e mais complexo tendo em conta 
que se tratava de uma identidade gráfica para a exposição 

“TOM — Todo o Desenho Possível”. Apesar de ser uma 
identidade nova tinha de manter uma coerência gráfica 
perante os restantes conteúdos produzidos pela Casa do 
Design. A minha primeira abordagem foi analisar os mate-
riais elaborados para antigas exposições e inspirar-me nos 
mesmos, adaptando e aplicando as novas informações. 

Elaborei uma grande diversidade de soluções e, sempre que tinha 
um tempo livre, era neste projeto que pegava, contudo 
tanto eu como a Susana não estávamos totalmente satis-
feitas com o caminho que seguia, e ficou em pausa durante 
alguns meses pois a inauguração foi-se adiando. Quando 
reiniciei este processo pedi à Susana para me ajudar a ela-
borar novas soluções, fazendo uma pequena reunião via 
videochamada para discutir ideias e conceitos principais. 
Desta primeira reunião surgiu a necessidade de criar algo 
mais denso, que simbolizasse a estética do artista. Parte dos 
contratempos era que Thomaz de Mello tinha um portfólio 
extenso e multidisciplinar, pelo que era difícil descrever a 
sua prática apenas com uma imagem. 
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"... tom assume-se, entre os mais jovens, como o mais  
completo designer total da sua geração. dividindo-se  
entre a ilustração e o design gráfico, a fotografia  
e a publicidade, o design expositivo e as tarefas múltiplas  
que se exigiam, então, ao artista-decorador." 1

1 Jorge Silva no catálogo "Tom — Todo o Desenho Possível" 
para a exposição do mesmo nome
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Quando me deparei com um bloqueio criativo procurei uma sim-
plificação do que já tinha produzido e na última reunião 
para este apresentei dois tipos de soluções: uma funda-
mentava-se nos retratos e caricaturas em linha de Tom, 
usando como iconografia o seu auto retrato, com fundo de 
cor e grafismo preto; a outra solução advinha do ícone do 
Sol, presente em muitas das suas ilustrações para revistas. 
Nesta conversa a Susana também mostrou uma solução que 
tinha criado a partir de uma banda-desenhada de Thomaz, 
e sugeriu que continuasse a trabalhar a partir destas três 
opções, manifestando a necessidade de dinamização dos 
conteúdos para as redes sociais. Consecutivamente ela-
borei várias alternativas seguindo as sugestões da Susana, 
e, devido ao meu estágio ter acabado antes do que pre-
visto, apresentei as três soluções como propostas gráficas: 
o Auto-Retrato; o Sol; a Moldura (proposta pela Susana). 
Posteriormente à minha saída seguiram por uma derivação 
do conceito do Sol e da sua iconografia.

A minha percepção inicial deste projeto foi bastante enganosa, 
achei que as possibilidades eram limitadas, atendendo a 
série de requerimentos necessários para os cartazes, limi-
tando a minha liberdade criativa ao diálogo entre texto e 
imagem. No final, ao retomar este projeto passado alguns 
meses, apercebi-me que tinha bastante mais liberdade cria-
tiva do que achava. Todos aqueles meses ensinaram-me 
a contornar as regras e as condicionantes de um projeto 
e quando voltei a pegar nos conteúdos para a exposição 

“TOM — Todo o Desenho Possível” apercebi-me que havia 
muito por onde inovar e na verdade o desafio final foi 
escolher uma única estética.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019—2020 
 
O Relatório de Atividades foi uma tarefa na qual trabalhei durante 

todo o meu estágio curricular. Carateriza-se por ser um 
documento informativo que apresenta os projetos desen-
volvidos pela esad—idea entre 2019—21. O relatório é uma 
consequência da aprovação da candidatura da instituição, 
em fevereiro de 2018, como unidade de I&DT (Investigação 
e Desenvolvimento Tecnológico), perante o processo de 
avaliação da FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) 
em 2019, assim como enaltece o caráter interativo e de 
considerável contributo da Porto Design Biennale para a 
sua comunidade. 

Foi me atribuída a paginação de duas versões deste documento: 
uma versão interna para a equipa, sem imagens e com 
algumas informações extra; e outra versão externa, para o  
público, mais ilustrativo com imagens e com menos informa-
ção técnica. O intuito deste documento era puramente infor-
mativo, pelo que me foi indicado a poupança de materiais 
e de espaço dedicado ao mesmo. Compõe-se como uma 
descrição dos projetos feitos entre 2019 e 2021, divididos 
entre as várias áreas de ação da esad—idea. Seguindo a 
estética dos documentos feitos anteriormente para a ins-
tituição, iniciei uma composição gráfica que procurava ter 
uma estética simples mas que fosse fácil de ler, tendo em 
conta que era muita informação seguida. Neste sentido 
usei alguns elementos gráficos para quebrar a monoto-
nicidade: a indentação à esquerda; o uso de duas varia-
ções de pesos entre títulos, subtítulos e categorias, assim 
como a definição da sua posição em cada página. Para o 
documento interno a ficha técnica ocupa mais espaço, con-
tudo no documento externo a ficha técnica, já com menos 
informações, restringe-se à margem direita enquanto que 
as imagens acompanham a parte inferior da composição 
ocupando todo o comprimento da página. 

Destaco este projeto porque considero que foi uma mais valia para 
os meus conhecimentos técnicos de design principalmente 
no domínio da paginação, entre a mancha de texto e a 
distribuição equilibrada da informação.
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MATERIAIS DE ROTINA ESAD
 
Logo nos primeiros dias, a Susana deu-me as diretrizes pelas 

quais me tinha de seguir sempre que criasse conteúdos 
para a ESAD. Estes conteúdos incluíam dois formatos para 
impressão, mas principalmente conteúdos para as redes 
sociais (instagram post e história e facebook). 

Os eventos para os quais criei conteúdos foram: ESAD Open Talks, 
MasterClass, Criador@THE e entre outros. Inicialmente os 
conteúdos que criei para a Masterclass Cinanima manti-
nham-se num formato e disposição muito específico da 
ESAD e apenas explorei cores e configurações de imagens. 
Ao iniciar o trabalho para as Open Talks, a Assessora de 
Comunicação, Mafalda, incentivou-me a criar algo díspar 
dos conteúdos anteriores, mantendo a estrutura e gre-
lha de informação básica mas introduzindo ilustrações 
simples e animações de modo a dinamizar o material 
digital. Procurei criar uma ilustração que representasse 
a conferência em questão e acabou por ser uma ilustra-
ção simplificada de uma pilha de livros. Para este ciclo 
de conferências pretendia-se a criação de uma estética 
coerente entre si e, apesar da ilustração que criei não 
se aplicar às conferências seguintes, procurei criar uma 
fórmula por onde orientar todos os conteúdos futuros  
no âmbito deste evento. Os materiais impressos e os car-
tazes para o facebook tentavam distinguir-se e ser mais 
personalizados ao conferencista, enquanto que os posts e 
histórias do instagram criavam uma linguagem semelhante 
entre eles, e usavam apenas fotografias em duotone na 
paleta escolhida para essa conversa, e uma animação em  
scroll simples. Esta estética permitiu-me personalizar o que  
precisava de ser personalizado mas manter um template 
que fosse fácil de trocar visto que muitos vinham para ser 
entregues no dia. 

Foi através destes projetos que a minha perceção sobre a impor- 
tância da cor foi sedimentando. Na minha prática até aí, 
usava principalmente o branco e o preto, por vezes cores 
primárias para pormenores (azul ou vermelho). Esta ten-
dência foi algo que tive de contrariar, já que para aquele 
contexto seriam necessárias cores vibrantes e combinações 
diferentes. Não só tinha de criar novas combinações de 
cores vibrantes como tinha de ter atenção às cores que 
tinham melhor desempenho quando impressas na grá-
fica da ESAD. A escolha das cores é bastante significativa 
para materiais deste tipo, é aquilo que mais vai chamar a 
atenção, principalmente no mundo digital em constante 
movimento, em que a informação assume uma efemeri-
dade nunca antes vista. 

 

COERÊNCIA GRÁFICA/COMUNICAÇÃO DA MARCA
 
Pelo que experienciei, quando inserido numa empresa ou institui-

ção o designer tem de se ambientar à metodologia e iden-
tidade gráfica adotada pelo estúdio. No desenvolvimento 
de uma marca é importante manter uma coerência grá-
fica nos conteúdos que produz, paralelamente, no mundo 
académico, é-nos incutida a aplicação do gosto pessoal 
e motivada a criação de um estilo específico ao nosso 
trabalho, de modo a destacarmo-nos no mundo da arte. 
Contudo, o poder de adaptação é fulcral quando se entra 
no mundo profissional e esta troca de aprendizagens e 
influências era algo que me entusiasmava na perspetiva 
de realizar um estágio. 

Alguns dos aspetos mais difíceis de contrariar foi a priorização 
dos elementos gráficos, enquanto que no meu trabalho 
existe uma clara atenção e foco no uso de tipografia como 
elemento visual e não apenas informativo, a esad—idea já 
tinha formulado uma grelha de informação básica a apli-
car em todos os conteúdos, assim como tipografias defi-
nidas para cada contexto. No caso da Casa do Design, 
a tipografia usada foi a Haas Groot, e foi aplicada numa 
formatação simples limitada às periferias da composição, 
sem grande discrepância de corpo de letra; no que toca à 
ESAD usávamos a Proxima, e a sua formatação foi menos 
rígida, oferecendo uma maior escolha de templates; por 
último a esad—idea usava a Graphik, e para o que traba-
lhei, maioritariamente documentos informativos, não havia 
muito por onde diferenciar. 

As composições mantêm uma linha constante de raciocínio, a  
grelha de informação mantinha-se na maioria dos casos,  
quando me introduzi num ambiente profissional aprendi a 
dissolver-me na identidade do sítio. No entanto isto não é 
negativo, ensinou-me a ser mais versátil e a procurar ino-
var usando outros elementos gráficos, através da imagem, 
ilustração ou animação. O meu trabalho ganhou sempre 
pela colaboração com outros artistas, quer seja física ou 
conceitual, por isso esta adaptação, apesar de desafiante, 
não foi um constrangimento e permitiu-me uma maior elas-
ticidade em abordagens futuras.
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2.5. DESAFIOS E CONSTRANGIMENTOS
 
ESTÁGIO EM PANDEMIA

Já foi referido levemente ao longo deste documento o impacto 
que a situação pandémica provocou no normal funciona-
mento do estágio. A ideia de teletrabalho funciona extre-
mamente bem, especialmente no tipo de projetos em que 
um designer trabalha. No entanto, é certo que muitas das 
valências que um estágio traz é o contexto em que o indi-
víduo se insere, e o contacto com diferentes colaboradores 
ou clientes. Este âmbito ganha na sua contextualização 
em grupo, pelas vivências, convívio e colaboração, for-
mula-se uma simbiose entre estudante e empresa, como 
um todo. A falta deste contacto e a quebra no trabalho 
presencial provocou uma certa carência relativamente à 
experiência em si, na relação interpessoal, e mesmo no 
meu relacionamento com os conteúdos. Houve uma falta 
de contacto e de colaboração principalmente no processo 
criativo. Contudo, é compreensível, pois os projetos em 
que trabalhei foram mais individuais e não requeriam muita 
discussão. Especialmente para um estagiário recém-che-
gado o trabalho à distância é bastante desafiante, em casa 
não consegui desenvolver uma rotina de trabalho que é 
tradicionalmente das 09-17h, logo a produtividade teve um 
défice. Deixou de haver também a separação entre local 
de trabalho e local de descanso/descompressão, visto que 
se limitava tudo ao meu quarto e dificultou a estruturação 
de um horário de trabalho consistente.

 
RELEVÂNCIA
 
Durante o meu tempo na esad—idea tive a oportunidade de parti-

cipar e, igualmente importante, observar grandes projetos 
a desenvolverem-se, principalmente durante o período de 
trabalho presencial. Acompanhei de perto os primeiros 
passos da conceptualização da Porto Design Biennale ‘21, 
incluindo o primeiro workshop e sessão de brainstorm com 
Alastair Fuad-Luke na criação do que atualmente é “Alter 
Realidades: Desenhar o Presente”. Para a minha experiên-
cia foi especialmente relevante observar o início deste 
projeto, apesar de não ter trabalhado e/ou acompanhado 
diretamente na sua progressão, a fase inicial de um projeto 
deste calibre é diferente de tudo o que conhecia no con-
texto académico. Existiu uma verdadeira discussão sobre 
os objetivos e conceitos desta Biennale, em que todos 
contribuíram com as suas ideias e, deste modo, cresce um 
projeto complexo e repleto de influências e contributos.

O projeto para a exposição “Tom — Todo o Desenho Possível” foi 
o mais complexo para mim, um pouco pela falta do brains-
torming, tornou-se demorado. Este projeto acabou por ser 
aquele ao qual mais me afeiçoei, apesar de, no término do 
meu estágio, estar insatisfeita com o trabalho inconclusivo 
que deixei na esad—idea. Contudo, considero que contri-
buí verdadeiramente para a criação deste conceito, e não 
desvalorizo o trabalho árduo por essa mesma razão. 

O Relatório de Atividades e os materiais da ESAD também contri-
buíram bastante para a minha aprendizagem: por um lado 
o relatório deu-me uma noção das regras que me faltava, e 
deu-me uma renovada mestria perante o ritmo do texto e 
a paginação de um documento, obrigando-me a procurar 
formas de quebrar a monotonia de um documento extenso 
e puramente informativo. Os materiais da ESAD, pelo lado 
contrário, demonstraram-me uma necessidade de inovar 
e sair da minha zona de conforto, procurando misturas e 
recursos que até então não tinha aplicado. Incentivou-me 
a usar o movimento e a dinamizar os meus conteúdos de 
modo a cativar um público desatento e em constante scroll.

O estágio foi fundamental para a culminação do meu percurso 
académico, aprendi a adaptar o meu gosto pessoal, ou 
as minhas tendências estilísticas, a um template e uma 
identidade. Considero que não só a minha prática ganhou 
por esta contaminação, como imagino que os conteúdos 
ganharam uma outra abordagem com a minha colaboração. 
Para além disso foi interessante compreender o lugar  
do estagiário como profissional e como parte respon-
sável desta continuidade dentro da instituição, no sen-
tido de não quebrar a linha visual que até lá foi criada,  
mas sim adicionar. 
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3.1. INTRODUÇÃO
 

Na sociedade contemporânea o termo cultura é algo abstrato, 
segundo Edward Burnett Tylor, Cultura é um todo que inclui 
conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e todas as 
outras capacidades e hábitos adquiridos pelo ser humano 
enquanto membro da sociedade2. 

No século XXI, cultura e sociedade estão intimamente interligadas, 
ao que Andrew Milner observa “…é apenas nas democracias 
modernas industriais que ‘cultura’ e ‘sociedade’ tornam-se 
excluídas da política e economia (…) a sociedade moderna 
é compreendida como distintamente e invulgarmente aso-
cial, a sua vida política e económica caracteristicamente 
sem normas e valores, resumidamente, inculta.”3

Com a globalização e o boom das redes sociais existe um des-
prendimento da realidade e do seu contexto cultural, o 
que provoca uma disseminação dos costumes mainstream 
à volta do mundo, numa perpétua procura pela validação 
dos restantes. 

 
“O design gráfico contemporâneo é coerente com a cultura con-

temporânea e é, portanto, dependente do contexto. Para 
considerar design fora da sua cultura é considerá-lo como 
um ofício independente ou forma de arte, não como um 
meio de comunicação. (...) Quando o contexto é ignorado, 
o design gráfico é apenas um artefacto de especulação.”4

  

“...cultura, falando etimologicamente, é um conceito derivado da natureza.  
Um dos seus significados originais é ‘agricultura’, ou o cuidado pelo crescimento 
natural. (...) provavelmente não foi até Matthew Arnold que a palavra 
abandonou tais adjetivos como ‘moral’ e ‘intelectual’ e veio a ser apenas 
‘cultura’, uma abstração em si mesma.” 1

1 “The Ideia of Culture” de Terry Eagleton
2 Tradução livre “Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes 
knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of 
society.” | “Primitive Culture” de Edward B. Tylor
3 Tradução livre de “it is only in modern industrial democracies that “culture” and “society” become excluded 
from both politics and economics (…) modern society is understood as distinctively and unusually asocial, its 
economic and political life characteristically “normless” and “value-free”, in short, uncultured” | “The idea of culture”  
de Terry Eagleton
4 “Contemporary graphic design is consistent with contemporary culture and is therefore context dependent. 
To consider design outside its culture is to consider it as an independent craft or art form, not as a means of 
communication. (…) When context is ignored, graphic design is just an artefact of speculation.” | “Graphic Design 
(is) Now” de Jeffery Keedy (“Design Culture: An Anthology of writing from the Aiga Journal of Graphic Design” 
originally published in Volume 12, Number 2, 1994)
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O título Design e Cultura remete para a intervenção ou colaboração 
entre os vários campos do Design (com especial interesse 
no Design Gráfico e de Identidade) e o campo artístico e 
cultural. A própria área do Design Gráfico é considerado 
como cultura visual, segundo Malcom Barnard, design 
gráfico devia ser considerado como uma das maneiras em 
qual significado é socialmente e culturalmente construído 
e negociado.1 

 
No contexto do relatório de estágio em questão foi entrevistado 

João Castro, designer e responsável do Royal Studio. Este 
estúdio começou como resposta a uma necessidade de 
João, em 2011, de explorar a prática freelance, este pro-
jeto, como refere, é “100% cultural e autoral” focando-se 
nas áreas da Cultura. Este capítulo explora paralelamente 
a conversa com João Castro sobre temas que envolvem 
a Cultura assim como a sua prática enquanto designer e 
parte integrante do Coletivo 1234, responsável pela iden-
tidade da Porto Design Biennale ‘21. Para o seu trabalho 
o designer retira inspiração do quotidiano, descreve-a 
como uma “perspetiva voyerística de olhar para o mundo” 
explicando o seu interesse pela arquitetura e pela maneira 
como o indivíduo se relaciona com o espaço e a civilização. 
Refere também uma certa curiosidade pelas conversas 
alheias e a sua atenção aos pormenores: “É uma forma 
muito deambulatória de passear, muitos deles acontecem 
de forma introspectiva...”. Enumera ainda alguns exemplos 
de inspiração específicos, neste triângulo cultural: literatura, 
arquitetura e design. Dentro do campo da literatura refere 
Mário Cesariny, Ana Hatherly e todo o movimento surrea-
lista português; na arquitetura Paulo Mendes da Rocha, Aldo 
Rossi, etc.; e no que toca ao design mais diretamente fala 
dos Experimental Jetset, os Met de Haven ou, num sentido 
mais de crítica, Rick Poynor, entre outros. 

 
 

1 Tradução livre “The account of semiology begun here suggests 
that the emphasis should be on graphic design as one of the ways in 
which meaning is socially and culturally constructed and negotiated, 
that is, like a language.” | “Graphic Design as Communication” de 
Malcom Barnard

3.2. COMUNICAÇÃO
 

 

 
Um dos principais problemas que se encontra na sociedade con-

temporânea, como Malcom Barnard afirma, é a tendência 
de comunicar ‘para’ em vez de comunicar ‘com’. A ideia de 
comunicação deveria ser formulada como uma colaboração 
entre sociedade, e todas as suas especificidades, e não 
para um vulto neutro e estandardizado. Parte da função 
do designer é a análise e compreensão do contexto em 
que determinado conteúdo se vai inserir, usando este meio 
e este poder, não só pelo caráter comercial, mas como 
impulsionador e agente ativo na comunidade.

Podemos confirmar que as identidades visuais para instituições 
ou eventos culturais destacam-se pela sua criatividade, 
saindo da caixa que a sociedade criou para o design grá-
fico. Contudo, em muitos casos, esta configuração padrão 
perdura no campo das identidades culturais. Este assunto é 
explorado em maior detalhe por Michael Johnson na confe-
rência “The Branding Exercise: Brave, Bold or Anonymous; 
You decide”. O designer fala das diversas estratégias para 
fugir ao anonimato, especificamente ao contexto museoló-
gico. Criar uma identidade não se resume à criação de um 
logotipo, para a marca ser reconhecível é importante criar 
uma linguagem única e simples, mas com ideias centrais 
fortes. Ao identificar a ideia central (o que a organização 
pretende comunicar com o público) torna-se mais fácil criar 
claridade, através de uma identidade elástica com espaço 
para crescer e para se desmultiplicar. Considerando todos 
estes fatores, a conceptualização da marca ganha forma 
e vida, e inerentemente ganha dimensão num contexto 
saturado de informação. 

1 “Communication has been established in the previous chapters as communicating with, not communicating to; it is a 
negotiation, not sending and receiving. Consequently, it is a more accurate description of what happens in communication 
and of what graphic designers actually do, to say that they learn, or reconstruct, the beliefs and values of their markets in 
order to communicate with them.” | “Graphic Design as Communication” de Malcom Barnard

“Comunicação tem sido estabelecida nos capítulos anteriores como 
comunicar com, não comunicar para; é uma negociação, (...) é uma 

mais precisa descrição do que acontece na comunicação e do que os 
designers gráficos realmente fazem, para dizer que eles aprendem, 
ou reconstroem, as crenças e valores dos seus mercados no sentido 

de se comunicar com eles.” 1
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O conceito de tempo é de extrema importância na criação de 
uma identidade. Quando questionado sobre a duração 
da relevância de uma marca, Michael Johnson admitiu 
que outrora poderia ter respondido 6 a 10 anos, contudo 
o maior fator na sociedade de hoje é a efemeridade que 
perpetua qualquer conteúdo, e admite que hoje em dia 
a reformulação é necessária com uma maior frequência. 
Este conceito pode parecer um bocado duro, a ideia de 
declarar um prazo de validade para uma identidade, mas, 
realisticamente, a sociedade segue tendências, as quais se 
estendem a todas as categorias do design. Segundo João 
Castro e refletindo sobre identidade e a sua aplicação no 
campo artístico/cultural, "há marcas que são marcas, mas 
uma identidade ultrapassa em largo o logo, assim como 
a nossa identidade ultrapassa em largo a nossa máscara.“ 
Em semelhança a outros autores aqui referidos o designer 
exprime a importância de criar e estabelecer um ‘tom de 
voz’ não só através da coerência ao longo do tempo do 
que é dito mas também através da maneira como o diz. A 
entoação de uma identidade irá definir a sua relevância 
ao longo dos anos antes de qualquer imagem ou forma 
gráfica. Sempre que uma empresa ou instituição mudar o 
seu discurso ou a maneira como o quer expressar deve 
mudar a sua expressão gráfica.

Em meados do século XX o Estilo Suiço surgiu no design gráfico, 
classificado pela sua atração pelo minimalismo, onde rei-
navam as formas geométricas simples, as tipografias sem 
serifa e a grelha modular. Até ao século XXI muitos desig-
ners portugueses regiam-se por esta estética, procurando 
simplificar e, de certa forma, agradar a um vasto número 
de pessoas, à procura da puridade global tão apetecível. 
Mais recentemente, e acompanhando o desenvolvimento 
no design, sentiu-se uma quebra nesta corrente minimalista 
e começou a borbulhar um ideal parecido com a ideia de 
‘more is more’. O conceito de ‘more is more’, introduzido 
por Rem Koolhaas no início do século XXI, foi uma con-
sequência direta da tendência ‘less is more’, e uma crítica 
a esta tendência minimalista que reinava não só a arqui-
tetura como o design da sua altura. Como verificamos, as 
tendências são cíclicas e atualmente nota-se que existe 
uma tentativa de preencher o branco, com ilustração, foto-
grafia ou formas abstratas, acompanhado muitas vezes 
de tipografias extravagantes. Durante a conversa com  
João Castro, questionei-o sobre qual destas estéticas ou 
filosofias se identificava mais, e refletimos sobre este para-
doxo. Dentro da ideologia de ‘more is more’ existe a pers-
petiva de aproveitar todos os meios a que temos acesso, 
e à efervescência da sociedade, esta abordagem permite 
a criação de fluxos em vez da estagnação visual e gráfica. 

Contudo, após uma segunda reflexão sobre esta dicotomia, com-
preendemos que o ´less is more´ também tem um lugar  
no trabalho de um designer, no sentido que deve exis- 
tir um conceito simples e direto, e a sua configuração 
poderá desmultiplicar-se em diversas maneiras, mas é 
importante que o produto final expresse claramente o  
conceito principal.

 
“O designer de hoje deve ser um “generalista cultural”; manter-se 

atualizado da cultura contemporânea é um trabalho em si. 
(…) Cada vez mais, a maior influência no novo design reside 
em identificar o contexto cultural de um projeto particular, 
e não na perpetuação das variações da comunidade do 
design gráfico. (…) Vários designers gráficos pensam em si 
mesmos como produtores de um corpo de trabalho con-
sistente mas evolutivo, que expressa o seu sítio na cultura 
contemporânea.”1

Ainda no contexto da entrevista com João Castro sobre Design 
e Cultura, falou-se da relação íntima que o designer tem 
com a mesma, e realçou que o seu trabalho é entre o 
‘para’, ‘com’ e ‘na’ Cultura. Afirma que o que o seduz no 
trabalho cultural é a sua capacidade mobilizadora e gera-
dora, a criação de novos universos e a reflexão que este 
contexto nos permite. Para João o ‘porquê?’ relaciona-se 
com a sua inquietação e ansiedade de criar algo novo, ao 
qual a Cultura se aproxima e trabalha em paralelo com os 
designers no Porto.

 
Desenhar uma identidade visual para um público conhecedor de 

arte não é fácil, já existe um repertório visual, com um olhar 
treinado para o que é esteticamente apelativo. O público 
deixa de ser apenas “um lugar na cadeira de um auditório”2 
como Francisco Laranjo afirma quando se refere à estan-
dardização da cultura, e a sua esmagadora uniformidade. 

1 Tradução livre de “Today’s designer must be a “cultural generalist”; keeping abreast of contemporary 
culture is a job in itself. (…) Increasingly, the biggest influence on new design lies in identifying the cultural 
context of a particular project, not in perpetuating the vicissitudes of the graphic design community. (…) 
Many graphic designers today think of themselves as producing a consistent yet evolving body of work, 
work that expresses their place in contemporary culture.” | “Graphic Design (is) Now” de Jeffery Keedy; 
“Design Culture: An Anthology of writing from the Aiga Journal of Graphic Design”
2 “Teatro Visual” de Francisco Laranjo
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Criar para um evento cultural tem os seus desafios. Como 
Emily Gosling explica no seu artigo, “How to Design for 
Art Fairs: Longevity, Experimentation + Railing Against the 
Logo”, existem quatro públicos distintos: os produtores 
e organizadores do evento; as galerias e mercados de 
arte; curadores e colecionadores de arte; e por último os 
visitantes. Neste artigo a autora também procura exempli-
ficar usando casos reais, começando pela identidade do 
evento “Art Brussels” e o design da sua 35ª edição pelo 
Base Design. A sua abordagem recaiu no intemporal, e na 
flexibilidade necessária para criar uma identidade relevante 
para o agora e para o amanhã. Conclui dizendo que o fun-
damental para eventos culturais é uma marca visual forte, 
baseada em longevidade, mas com espaço para crescer 
e evoluir ao longo dos anos, adaptando-se ao contexto da 
sua contemporaneidade.

 
 

“A dinâmica dos centros históricos passa, deste modo e em grande parte, 
pela capacidade de usufruir das preexistências infra-estruturais  
e culturais, sejam físicas ou imateriais, de forma a estas contribuírem 
para o fluxo de criatividade.” 1

1 “O Centro Histórico do Porto: Redescoberta da Cultura, 
Turismo e Indústrias Criativas” de Joana Meneses Fernandes 
(“Manobras no Porto” de Heitor Alvelos)

3.3. CONTEXTO GEOGRÁFICO: PORTO
 
O Porto é uma cidade repleta de cultura e tradição. Todavia, no iní-

cio do século XXI o setor cultural encontrava-se deprimido, 
o Centro Histórico caía em decadência física e humana, 
devido à preferência da população pelas periferias da 
cidade. Mais recentemente nota-se uma maior dinamiza-
ção e reabilitação deste núcleo urbano através da restau-
ração da baixa do Porto e da consolidação de espaços e 
atividades que promovem a criatividade. Um grande fator 
que podemos considerar é que nas últimas duas décadas 
o Porto sentiu uma inflação no setor turístico e, por con-
seguinte, sentiu-se uma necessidade de criar oportuni-
dades e atrações para esta crescente demografia, desde 
restaurantes, cafés, lojas, a eventos culturais, exposições 
e instalações artísticas. Naturalmente esta impulsão da 
área criativa não se destina somente ao turista, pretende 
também convidar o residente a revalorizar a sua cidade. 

 

Ultimamente viu-se a criação exponencial de eventos culturais 
(por exemplo: “DDD”, Anuário, Porto Design Biennale, 
Fórum do Futuro, Cultura em Expansão, etc.) iniciativas 
inteligentes e interessantes, com o principal intuito de 
tornar a cultura mais acessível, apresentar jovens criati-
vos e debater ideias relevantes para a nossa contempo- 
raneidade. Contudo, em 2020/21 tais espaços artísticos 
passaram por momentos desafiantes e, entre as incertezas, 
criaram-se novas soluções, e a comunidade juntou-se para 
revitalizar estas plataformas e impulsionar eventos. Mais do 
que nunca a cultura é necessária para uma sociedade que 
viveu deprimida e confinada durante um longo período de 
tempo, e na qual existe uma ânsia pela normalidade. Esta 
reafirma-se e reinventa-se como um instrumento catali- 
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sador de experiências e partilha, como estímulo multi-sen-
sorial e aglutinador, simultaneamente adaptando-se a uma 
nova realidade. É deste modo que os eventos anterior-
mente mencionados descrevem a sua missão: viram-se 
agora mais para a sua sociedade, procurando englobar 
os diferentes órgãos e servindo de dinamizadores para 
uma comunicação rica e útil num setor constrangido. Mais 
concretamente, o exemplo do formato de cartaz em Mupi 
é ainda extremamente usado em Portugal para promover 
eventos, mas contrariamente ao que acontecia há uns 
anos atrás, este formato reafirma-se como elemento sim-
bólico e estético. Chegámos a um ponto em que não há 
luta entre o espaço digital e o espaço físico da via pública, 
por essa razão e muitas outras o poster tornou-se apela-
tivo por ser um espaço de auto expressão para o designer, 
que ganha uma maior importância pela sua fisicalidade.  
 
 
 
 
 

 
João Castro aborda a questão da aleatoriedade que ainda 
conseguimos alcançar com este formato, enquanto que 
as redes sociais e os conteúdos que consumimos digital- 
mente já estão formatados algoritmicamente para o consu-
midor específico. Assim como o cartaz na via pública perde 
a necessidade de relatar toda a informação, tornando-se 
numa marca gráfica, é um gesto que nos avisa da existência 
de um evento, que se calhar noutras circunstâncias não o 
iríamos descobrir. O designer parabeniza, neste contexto, 
a Câmara Municipal do Porto pois procura contrariar esta 
tendência para o digital, e aposta na aplicação de carta-
zes e no investimento neste formato para divulgação de 
eventos artísticos na cidade. 

 

“...E nesse aspeto o formato de cartaz 
físico, print, acho que serve uma função  
muito específica (...) que é essa capacidade  
de tu tropeçares de facto numa coisa nova, 
sem uma leitura curatorial,  
é só um evento.” 1

3.4. PROCESSO CRIATIVO 
 
A ideia de conceito no contexto cultural toma uma dimensão sig-

nificativamente maior. A dinamização e acessibilidade da 
cultura, como já foi referido, são os principais objetivos. A 
sua missão, semelhante à esad—idea, é apresentar expo-
sições e eventos que promovam o debate e disseminação 
de novas ideias no mundo da arte. O objetivo é puro, por 
este e outros fatores o designer encarregue da identidade 
ou do design gráfico tem uma maior liberdade criativa, 
muitas vezes aplicando o seu estilo pessoal (o mesmo 
conseguimos verificar na identidade do Teatro Nacional 
São João ao longo da sua evolução). 

Referentemente ao método de trabalho e ao processo criativo, 
João Castro enumera duas modalidades: o trabalho auto- 
-iniciado e o trabalho que responde ao pedido. O segundo 
é mais direto, porque este tem objetivos e requerimentos 
específicos, surgindo naturalmente através de uma análise 
inicial do briefing e das intenções do projeto, e começando 
por entender as ideias que o circundam e escrevendo 
estratégias e abordagens, realça a importância da palavra 
no seu processo pessoal. O trabalho auto-iniciado constitui-

-se como impulso, contudo o designer não o define como 
um processo no sentido tradicional de ‘processo criativo’ 

“...é uma inquietação, uma singularidade...” não seguindo 
necessariamente o modelo descrito a cima.

 

1 Excerto retirado da entrevista com João Castro
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3.5. EXEMPLOS
 
PORTO DESIGN BIENNALE ‘21
 

 

O título “Alter-Realidades: Desenhar o Presente” procura representar 
‘outras realidades’ mas também otherness: aplicando este 
termo para criticar a visão antropocêntrica do homem, e o 
constrangimento do mesmo em entender-se como parte 
integrante do mundo e não parte fulcral. Alastair explica 
que um dos principais objetivos desta Biennale foi criar 
novas relações através do design, que nos sustentarão a 
longo prazo e que serão significativas para a nova geração. 

Para a Biennale foram feitas duas Open Calls, uma relativamente 
a ‘Atividades Satélite’, incluindo propostas de exposições, 
intervenções, eventos, etc.; e uma segunda Open Call 
referente ao Design Gráfico, e ao desenvolvimento da iden-
tidade e conceito visual para a Porto Design Biennale ‘21. 

A identidade gráfica da Biennale está a cargo do Coletivo 1234, 
composto por João Castro, Serafim Mendes, Irina Pereira 
e Miguel Almeida.

 

1 Lançamento de imprensa Porto Design 
Biennale '21 

“Tendo como tema central Alter-Realidades: Desenhar o Presente, a 
PDB pretende estimular o debate em torno da capacidade do design 

para delinear novas soluções para problemas coletivos, numa altura 
em que o mundo enfrenta novos desafios e incertezas quanto ao uso, 
planeamento e sustentabilidade dos centros urbanos, da mobilidade 

dos cidadãos e da forma como o espaço público pode manter-se como 
catalisador de experiências.” 1
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Durante a entrevista a João Castro, tive a oportunidade de reali-
zar algumas questões sobre o processo para a Biennale 
e o Coletivo 1234. Começando pela criação e motivação 
do Coletivo, que surgiu de uma maneira muito simples e 
natural como resposta direta à Open Call, depois de uma 
conversa entre o Miguel Almeida e o João Castro na qual 
se aperceberam que havia falta de vontade de ambos os 
lados de trabalhar para a Biennale em regime individual, e 
decidiram juntar-se e convidar também o Serafim e a Irina 
para formularem uma proposta para este contexto. O entre-
vistado afirma que o sentimento foi mútuo, para trabalhar 
numa Biennale de Design, tem mais interesse o processo 
ser colaborativo, concedendo uma certa imprevisibilidade 
ao projeto. Quando montavam o portfólio para submeter 
à Open Call aperceberam-se que, apesar de terem todos 
linguagens diferentes, sentia-se uma visão coerente, uma 
garra e um arrojo persistente no trabalho e na atitude de 
todos. A ambição é manter esta dinâmica que criaram 
de partilha e discussão de projetos de uma forma muito 
descomprometida “...Cada um tem o seu projeto e cada 
um já tem os seus problemas nos seus projetos por isso 
sempre que nos juntamos tem de ser para ser algo muito 
mais leve e divertido.” 

A Biennale tem sempre uma íntima relação com o seu contexto 
geográfico e social, tanto Matosinhos como Porto, e Alastair 
explica que, através do design, podemos encontrar e iden-
tificar os problemas da sociedade, incentivando esta disso-
lução dos limites entre público e produtores da Biennale, 
e envolvendo a comunidade, mostrando que o design é 
mais que uma resposta aos nossos problemas.

A partir desta ideia, e do conceito base de ‘Alter-Realidades’ o 
Coletivo 1234 assumiu, desde logo, uma inspiração direta 
das respostas ao modernismo na década de 60 através da 
exposição “Super Studio and the Continuous Monument” 
dos Superstudio1. Consecutivamente começaram a adotar 
uma perspetiva de ‘anti-design’ que, como explica João, 
consiste em pegar numa sociedade estabilizada, regida 
por regras, que nesta edição é ainda mais programática, 
e desconstruí-la, no sentido de criar uma nova utopia e 
de envolver a comunidade, “...não como ela é, mas mais 
como ela pode ser…”. Graficamente isto traduziu-se numa 
tipografia redonda combinada com outras meias serifadas 
que representam não só o trabalho dos Superstudio, mas 
dos Archigram e também com referências ao “Whole Earth 
Catalogue”2. Formalizou-se como um remix de tecnolo-
gias, usando uma inteligência artificial para gerar novas 
realidades, através do upload de imagens da cidade do 
Porto e de Matosinhos obtiveram variações que criam uma 
nova interpretação mais abstrata, e que desafia o público 
a reconstruir a cidade a partir destas imagens. 

Apesar de não existir uma intenção prévia de criar uma animação 
sempre houve um interesse pelas imagens em movimento, 
e com a ferramenta GAN, que gera imagens através de 
frames, surgiram estas pequenas animações. Mais expres-
samente existia a necessidade de criar as ferramentas que 
tivessem autonomia para o fazer e o desmultiplicar, que 
pudessem ser usadas pela restante equipa da Biennale, 
tornando-se mais acessível.

 

1 Grupo arquitetónico radical constituído inicialmente por Adolfo Natalini 
e Cristiano Toraldo di Francia, fundado em 1966, fez parte do movimento 
vanguardista na arquitetura e no design dos anos 60. Usava médiuns como 
a colagem, fotomontagem, filmes, de modo a promover o ‘anti-design’
2 Catálogo americano de contracultura desenvolvido entre 1968 e 1972
3 Generative Adversarial Network — plataforma que gera novos dados a 
partir da aprendizagem de estatísticas
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HAUS DER KUNST
 
A abertura e criação do edifício outrora chamado Haus der Deutschen 

Kunst (Casa da Arte Alemã) em 1937 tinha como principal 
objetivo demonstrar o regime Nacional-Socialista, e durante 
bastante tempo foi considerado o principal instituto artís-
tico do partido Nazi. Através de uma longa metamorfose 
posterior à Segunda Guerra Mundial o Museu desligou-se 
da ideia nacionalista, e procurou encher o seu interior com 
arte modernista, afastando-se da pesada história imposta 
a este espaço. Este edifício permanece um ícone de poder 
ideológico, contudo aliado a um pensamento progressivo 
de dois diretores artísticos, primeiro Okwui Enwezor, e 
posteriormente Andrea Lissoni, Haus der Kunst é atual-
mente considerado o principal museu não colecionador  
de arte contemporânea. 

 

 
Em 2011 o Museu sentiu a necessidade de reinventar a sua identi-

dade, e esta responsabilidade foi do estúdio Base Design. 
Base é uma rede internacional com espaços em Bruxelas, 
Nova Iorque, Geneva e Melbourne, que cria identidades, 
muitas vezes ligadas à cultura. O seu manifesto afirma 

“Cada trabalho tem um contexto. Nós estudamo-lo antes 
de começar."2, e o trabalho que fizeram para o museu ale-
mão não é exceção. As principais ideias que regem esta 
nova identidade são: a multiplicidade dos trabalhos apre-
sentados e um ambiente inclusivo para toda a audiência; 
o slogan “Stretch your view”, um convite para a expansão 
da nossa percepção e conceito representativo da sua filo-
sofia; e por último o conceito de ‘recipiente’, reforçando a 
ideia de variedade cultural, estimulando novas ligações.3 

 

"O retorno do modernismo  
ao próprio lugar onde a difamação 
de artistas começou, serviu  
como parte de uma contemplação 
histórica mais ampla." 1

1 Tradução livre de “The return of modernism to the very place 
where the denigration of artists had begun served as part of a 
larger historical contemplation.” (www.hausderkunst.de/en/history)
2 Tradução livre de "Each job has a context. We study it before 
we start.” (www.basedesign.com/about)
3 https://identitydesigned.com/haus-der-kunst/

“A relação entre forma e conteúdo, entre um exterior sólido e infle-
xível e a maior elasticidade por dentro, é o que deve carac-
terizar as obras de Haus der Kunst."

 
O objetivo por detrás desta identidade foi criar uma marca elástica, 

que assume uma diversidade de configurações mas que 
mantém o seu impacto visual, reforçando a mutabilidade 
que o logotipo possui à semelhança do museu. 

Como Michael Johnson afirma, a identidade da Haus der Kunst é um 
exemplo de uma organização cultural moderna e corajosa, 
distinguindo-se por envolver os componentes complexos 
e dinâmicos, como o movimento que o logo adota.

 
O estudo complementar no âmbito do capítulo Design—Cultura tor-

nou mais claro o esforço unânime da comunidade no Porto 
para dinamizar e impulsionar a cultura, depois do período 
de carência que passou durante a pandemia. Houve uma 
enorme ascensão de temas sobre a comunidade e sobre 
a utilidade da Arte e do Design como agentes de mudança 
e de consciencialização. Simultaneamente a análise dos 
casos apresentados ilustram a expressividade no design 
principalmente no contexto cultural e a entrevista com 
João Castro desvendou parte do processo e envolvimento 
nesta área.

1 Tradução livre de “The relationship between form and content, 
between a solid, unyielding shell outside and the greatest elasticity 
inside, is what should characterize the work of Haus der Kunst.” 
Okwui Enwezor, antigo diretor artístico (https://www.basedesign.
com/work/haus-der-kunst-a-new-signature-for-germanys-leading-
contemporary-art-institution)
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notas
pág. 72:              Identidade do evento “Art Brussels” e 35ª edição — Base Design
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Em retrospetiva o estágio foi fundamentalmente uma experiência 
positiva, permitindo alcançar uma grande parte dos objeti-
vos a que me propus, proporcionando um crescimento tanto 
pessoal como profissional que não teria sido possível se 
tivesse optado por outra modalidade. Esta experiência foi, 
desde o início, intelectualmente estimulante, e enriqueceu 
não só a minha prática enquanto designer, como a forma 
de me relacionar e comunicar com outros num contexto 
profissional. O estágio contribuiu de maneira significativa 
para o desenvolvimento de natureza ocupacional e pes-
soal através de competências como o poder de decisão 
e de adaptabilidade; a solidificação da auto-confiança no 
meu trabalho e nos meus contributos; a criatividade e a 
desenvoltura para ultrapassar obstáculos com os recursos 
disponíveis. No âmbito do negócio e no caráter funcional 
da disciplina do Design a experiência permitiu: produção 
de material para projetos exteriores às minhas ambições; 
elevação e desenvolvimento da comunicação a um nível 
mais profissional; fortalecimento do domínio sobre as regras 
e táticas no design gráfico; aprendizagem sobre negociação 
e transação de ideias que um projeto envolve; auto-gestão 
de prioridades e horários. Todos estes fatores contribuíram 
para o desenvolvimento das minhas capacidades enquanto 
designer e futura colaboradora. Paralelamente facilitou a 
transição entre mundo académico e mundo profissional, 
desde o processo de entrevista, da partilha e discussão 
de ideias, até à gestão das artes finais.

 
Igualmente importante foi a escolha da esad—idea, e as oportu-

nidades que esta me trouxe. A instituição permitiu-me ter 
contacto com uma diversidade enorme de projetos, desde 
prestação de serviços, design gráfico, curadoria e projetos 
de investigação. A complexidade de tais projetos não é algo 
que pudesse ter sido reproduzido e desenvolvido enquanto 
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inserida na academia por conta própria. Permitiu-me ser um 
agente de produção cultural e de contribuição e promoção 
da Arte e do Design, na qual criei importantes ligações a 
indivíduos e instituições como a ESAD e todos os colabo-
radores da esad—idea.

 
Perante o contexto sanitário do país algumas das expectativas 

não foram alcançadas, e o maior impacto sentido foi nas 
competências comunicacionais e interpessoais que foram 
forçosamente adaptadas a um espaço digital, não desva-
lorizando a sua importância para o sucesso deste estágio. 
Contando com estes constrangimentos procurei desenvol-
ver competências relacionadas com o processo criativo de 
forma adequada, agilizando este processo de maneira a 
colher os benefícios apesar de ser mais desafiante. Contudo 
e, em retrospecto, nem todas estas expectativas eram 
realistas para a configuração de um estágio curricular e a 
disponibilidade dentro do mesmo. 

A pesquisa sobre a Cultura e a conversa com João Castro promoveu 
uma renovada admiração, e expandiu o meu entendimento 
sobre a área de identidade no design. O trajeto percor-
rido neste ano facilitou a realização deste relatório pelo 
melhor entendimento do mundo profissional e propiciou 
uma análise com mais maestria e mais aprofundada dos 
exemplos apresentados. Consecutivamente sedimentou 
a minha curiosidade e interesse sobre assuntos da ordem 
das artes e da relação simbiótica com o design, numa per-
pétua procura da harmonia entre os dois campos, e como 
poderão promover-se mutuamente, criando um ambiente 
saudável e gratificante para as duas partes.

A experiência do estágio foi extremamente importante para a minha 
finalização do Mestrado ao retirar-me da minha zona de 
conforto e exercitar competências negligenciadas, ligadas 
à componente profissional.
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— Qual é a tua situação profissional atual, e quais são os projetos em curso?

A situação atual é Royal Studio, na verdade é o meu projeto, foi o meu pri-
meiro projeto e o projeto que este ano vai fazer dez anos. Teve algu-
mas mudanças ao longo do tempo, não muito grandes, mas algumas 
inquietações pelo caminho. A minha situação profissional atual é Royal 
Studio, com vários projetos em curso de naturezas diferentes, todos eles 
culturais, ou para a cultura, ou com cultura. Mas no contexto do Royal 
ele começou em 2011, saídinho da faculdade, era um guarda chuva 
para a prática freelance que queria testar. Sempre foi muito sério, mas 
sempre foi uma tentativa, não era necessariamente uma aposta a 100%, 
e eu ainda preservo parte desse espírito. É o que eu faço e que eu me 
dedico, e, profissionalmente, é no que eu acredito, mas estou sempre 
à procura de pôr um pé noutro sítio, com colaborações ou expandindo 
a equipa. Não tenho problema nenhum em mudar de nome ou manter 
o projeto, como acabou por acontecer durante o período do estúdio 
Degrau, de 2017 a 2019, que partiu dessa vontade, minha, da Ana, do 
Tiago e da Raquel de fazermos um estúdio em conjunto. Aí o estúdio 
mudou de voz, ou seja parou a atividade comercial, mais profissional 
nesse aspeto, e transferiu-a para o estúdio Degrau, mas continuou 
sempre com projetos independentes, com projetos artísticos e com 
produções próprias. O que significa que, em 2019, quando o Degrau 
termina, ele teve de voltar a ganhar uma outra voz, e agora consoli-
dou-se, muito mais louco, muito mais adulto, nesta prática cultural, que 
antes não era necessariamente uma escolha. Ou seja, até essa altura 
não era necessariamente o foco do manifesto: “Vamos trabalhar exclu-
sivamente para a cultura”, porque também gostava de experimentar 
outras coisas. Não quer dizer que hoje não possa trabalhar noutros 
aspetos, também podem ser interessantes, mas o universo tem uma 
maneira de te responder diretamente com o que tu lhe pedes, e agora 
100% do projeto é cultural e autoral.

anexos
entrevista com joão castro
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— Quais são as tuas principais inspirações, para além da cultura, e de tudo 
o que gere?

É uma questão de dinâmicas, tenho autores, tenho nomes, coisas que recor-
rentemente quando estou desinspirado vou lá beber para realmente 
me salvar de uma certa neurose, ou de um buraco negro, e esses são 
considerados inspirações. Mas eu diria que, num plano geral, a ins-
piração é super quotidiana, é uma perspectiva muito voyerística de 
olhar para o mundo, elementos, detalhes, entre arquitetura e sempre 
relacionado com pessoas, entre a forma como as pessoas interagem 
com a arquitetura, com os restos da civilização, com as novas criações, 
as conversas em segunda mão. Mas detalhes de conversas como se 
estivesse a fazer um sample só de pequenos segundos, duas ou três 
frases, depois obviamente não quero saber da vida dos outros. Mas 
a inspiração vem daí, também de viagens e de caminhar, caminhar, 
caminhar, dar uma voltas por aí fora. É uma forma muito deambulatória 
de passear, muitos deles acontecem de forma introspectiva.

Para o mundo do design diretamente, há alguns autores que eu respeito 
muito que servem como inspiração, mas não é daí que vêm as inspi-
rações principais. Diria que, enquanto inspiração, a literatura continua 
a estar mais a cima, uma espécie de triângulo cultural, no que toca a 
gerar novas ideias, por exemplo Mário Cesariny, Ana Hatherly, e todo 
o movimento surrealista português, Alexandre O’Neill, Paulo Lemos, 
mas mesmo contemporaneamente Miguel Cardoso ou Andreia Faria, 
que trabalha na ESAD e muito bem, e o Miguel Manso. Na arquitetura 
a mesma coisa, Paulo Mendes da Rocha, Aldo Rossi, são tudo nomes 
diferentes mas é aí que eu vou beber mais. No que toca ao design, 
mantenho os Experimental Jetset, os Met de Haven, ou no campo mais 
crítico, o Rick Poynor. Mas referências contemporâneos, por exemplo, o 
Bureau Borsche, os Future Noia (?), The Rodina, também é fixe ter uma 
postura contemporânea e perceber que a malta desbloqueia montes 
de linguagens e é inquieta.

— Como é que tu descreverias o teu processo criativo?

Essa pergunta é sempre difícil porque volta ao início das coisas, está na origem 
do pensamento. Depende se estamos a falar de uma peça artística, 
no sentido que vou inventar uma coisa nova por mim só, ou se esta-
mos a falar de um processo de design para um determinado projeto. 
É verdade que gosto de ter sempre um contributo ativo em todos, 
por isso as coisas misturam-se um bocado, mas a diferença seria se 
a peça é auto iniciada ou nova, é um espasmo, a ideia surge a dada 
altura e logo encontro um lugar para ela ou tento desenvolvê-la num 
determinado espaço, mas não é necessariamente um processo, é uma 
inquietação, uma singularidade, diria eu. Por isso, aí não tenho propria-
mente um processo, no mundo do design é mais fácil, não quer dizer 
que não precise na mesma dessa autoria e dessa conquista de uma 
coisa nova, mas é mais simples porque existem objetivos, de alguma 
maneira a serem cumpridos, e existe também já uma historia por trás 
do cliente ou do projeto. 

Eu diria que o processo criativo para mim não é uma coisa difícil, surge natural-
mente, e costuma surgir mais ou menos por esta ordem, ler o briefing 
ou as intenções do projeto, escrever possíveis estratégias para o atacar, 
principalmente pensando que ideias é que o circundam e que possam 
ser interessantes para andar em torno da ideia do projeto, e são mesmo 
palavrinhas. Vou escrevendo, rabiscando estes projetos todos, para 
tentar dar uma estrutura conceptual ao projeto. Das palavrinhas tento 
encontrar um universo gráfico, tento situá-lo, moodboards às vezes 
ajudam, mas tento não usar muito, é mesmo perceber graficamente 
por onde é que o caminho vai, e depois daí costuma sair muito clara 
uma visão gráfica para o projeto, a parte do grafismo não é em si um 
grande laboratório, porque normalmente sei onde o quero levar, ou 
tenho uma visão. Se for eu a desenhá-lo é fácil, vou atrás dela, se for 
um processo colaborativo em que possa estar mais malta a trabalhar, 
ou que a equipa é maior, então é muito mais fixe, mas é muito mais 
fixe guiar, normalmente eu costumo ter uma visão precisa gráfica para 
o projeto, por isso é fácil ter estas ideia em conjunto.

— Porque o uso da palavra mesmo como grafismo?

Pode ser um fetiche à designer, tirares partido mesmo da palavra, da tipogra-
fia. Depende muito da natureza dos projetos, também tiro partido da 
imagem, mas é verdade que muitas vezes é a palavra que faz parte da 
leitura da imagem, da expressão da mesma. Eu acho que tem muito 
a ver com esta coisa, que é tentar tornar claro um projeto, ou melhor 
tentar tornar claro o que é, e o que são as coisas. Comunicar em si é 
tão difícil que fazê-lo por vias complicadas, é complicar demasiado. 
Isto não é propriamente um processo de minimalismo, mas é só uma 
questão de tornar óbvio aquilo que está a ser dito, e muitas vezes a 
forma mais óbvia de o fazer é mesmo através das letrinhas. Depois 
tem outro lado, a ambiguidade da coisa na interpretação do público, 
o público pode ler e chegar a um sítio onde tu não queres que as pes-
soas cheguem, mas dando-lhes a liberdade para que cheguem onde 
quiserem chegar através do que produziste, e as palavras têm isso. 
É uma relação e uma vida, problemas são sempre dialéticos e, nesse 
aspeto, acho que a palavra é fundamental, talvez por isso é que lhe 
dê tanto peso.
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— Consideras a tua abordagem, aos conteúdos e ao design, mais dentro da 
ideologia de ‘less is more’ ou ‘more is more’?

Ambas estas expressões têm ali uma série de contextos por trás, é quase 
escolher uma equipa, mas eu diria ‘more is more’, identifico-me muito 
mais, não necessariamente da perspetiva formal de ser mais maximal 
do que minimal. Mas tem a ver com aceleração, eu acho que tu podes 
desenhar, tal como na arquitetura, um determinado espaço mas tens 
de prever acima de tudo os fluxos que esse espaço pode permitir, 
e se o fizeres de uma maneira muito mais precisa, uma praça vazia 
sem nada lá dentro, permite tudo, e ao mesmo tempo não cria fluxos 
geradores, pelo menos da mesma forma como se induzires um mini 
percurso, nem que o traces só com uma diagonal a meio, as pessoas 
já escolhem um dos dois lados. E aí eu acho que há um contributo de 
‘more is more’, ao perceber todos os meios que podes ter e que hoje 
são difusão de mensagem (cartazes, redes sociais, vídeos, instalações 
nos espaços) e a maneira como tu podes criar realmente um universo 
todo num projeto e o facto de teres os meios para o fazer, acho que 
neste contexto requer uma certa aceleração, e não necessariamente 
uma visão muito minimal, em termos de abordagem, em termos de 
formalização. 

— (Hoje em dia, a sociedade é mesmo acelerada, e como estavas a dizer há 
muito esta questão de tentar dizer muito num espaço, da efemeridade 
do conteúdo, precisa de ter mais possibilidades, mais interpretações)

Eu estava a começar a falar na própria expressão gráfica, entre todos estes 
suportes, e como tu podes materializar um projeto, ele não tem de ser 
necessariamente ultra-minimal para que seja entendido em todo o lado, 
até porque muitas vezes isso começa a soar a uma espécie de repe-
tição. Hoje em dia os projetos têm muitos mais meios do que tinham 
antes, em termos de expressões gráficas e é bom saber lidar com elas. 

Mas para o lado da sociedade é verdade, nesse aspeto, eu estava a falar que 
formalmente é fixe tirar partido de tudo isto, e pode ser super eferves-
cente e mega caótico graficamente ou ser mais caladinho. Mas acho 
que tem de ter uma ideia precisa, não necessariamente uma intenção 
ou uma leitura que queres obrigar a malta a perceber exatamente o 
que tu querias, não é isso. Acho que é fixe que haja uma cena muito 
simples, do género: este projeto é sobre sustentabilidade, podes dizer 
isso de formas muito muito difíceis, mas no final tem de se entender 
claramente esta ideia, e nesse aspeto talvez um less is more, sim.

— Porquê trabalhar para a Cultura?

Eu acho que é uma espécie de trabalhar ‘com’ e trabalhar ‘na’ ao mesmo tempo. 
Cultura acho que é fundamental, não é a única prática de design que 
é possível, não estou para aqui a fazer propriamente uma lista a dizer 
qual é que é mais válida ou menos válida, mas talvez a que me dê mais 
prazer e a que me identifico mais seja esta, trabalhar ‘para’, ‘com’ e 
‘na’ cultura. E acho que tem a ver com esta capacidade geradora de 
novidade e de propostas nunca antes vistas, tal como na literatura, 
ou seja, uma nova formulação de palavras, que neste caso poderá 
ser um livro, uma nova exposição, uma nova leitura curatorial sobre 
um determinado tema, a forma como tu crias um colóquio e a partir 
desse colóquio se geram novas ideias. Há sempre uma capacidade 
mobilizadora e geradora na Cultura e de alguma maneira acho que 
cria sempre um novo universo quando as condições são favoráveis, 
e estes materiais estão sempre em jogo na Cultura, é a parte ativa do 
seu questionamento, seja até a participar no desenho de um álbum ou 
de um projeto musical, tudo isso ao mesmo tempo. E é isto tudo que 
me fascina em trabalhar para a Cultura. O porquê tem a ver com uma 
certa inquietação, uma certa vontade de construir uma coisa nova, e 
de achar que a cultura se aproxima daí.

— Achas que o design devia ou é um agente ativo dentro da sua comunidade?

Resposta simples, eu acho que sim. Há muitas formas de se fazer design, e de 
se existir designer, mas eu acho muito difícil ser-se apolítico em geral, 
seria muito mal se existissem pessoas acríticas por completo. Agora 
transpondo isso para uma disciplina, eu acho que sim que design tem 
de ser político, não quer dizer que tenha de ter um papel ativo na 
política, necessariamente, mas tem que a compreender, existe e está 
sempre nesse meio e não é acrítico de tudo, nem pode ser inocente. 
Mesmo que seja feito de uma forma solta não é inocente logo à partida.

— O design, como muitas das outras áreas, teve de se adaptar um bocadinho 
a este pós Pandemia, virando-se mais para o digital. Que estratégias 
é que achas que o design podia assumir nesta relação com a cultura 
e como área disciplinar?

Primeiro, sim, os meios digitais voltaram a estar muito mais em cima porque 
nós simplesmente não podemos estar em sítios, mas por outro lado 
impõe uma aceleração enorme das coisas porque estás permanen-
temente ligado, e podemos estar permanentemente a contactar por 
estas plataformas digitais, com os públicos mas também com os pró-
prios clientes. E depois existe o lado precário no meio desta coisa 
toda, no meio desta velocidade toda, perdes a definição entre o meio 
profissional e o meio pessoal, e o tempo e a exigência toda também 
transporta um peso de saúde mental para dentro e também de pouca 
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saúde monetária para fora. Então nessa resposta eu talvez dissesse 
que em primeiro lugar era fixe, ou seria necessário que os designers 
se safassem da aceleração e que conseguissem na mesma manter 
um ritmo de trabalho porreiro, sem ceder às urgências do tempo, dos 
meios e dos clientes. Em segundo acho que não se deviam desvalo-
rizar monetariamente só porque as ferramentas são mais fáceis, mais 
simples de conquistar. E acho que essas duas coisas são muito impor-
tantes, porque são uma espécie de educação à sociedade também, 
à sociedade e aos clientes, num meio que se tem tornado, na minha 
opinião, muito voraz. Em contradição, acho que ao mesmo tempo devia 
ser possível fazer-se muitos mais projetos pro bono mas só para os 
projetos que são interessantes e que são aliciantes. Talvez sejam as 
minhas três condições, exigir tempo, exigir dinheiro, e exigir pro bono, 
ao mesmo tempo.

— Relativamente à identidade dentro da cultura, como é que esta se consegue 
destacar, e em quanto tempo é que se tem de reinventar?

Lá está, cada projeto com as suas necessidades. Falar de identidade é uma 
coisa espetacular porque envolve tudo ao mesmo tempo, não temos 
necessariamente de estar a falar da forma gráfica final e fechada, 
encapsulada. Mas pensando no mundo artístico/cultural, neste tipo de 
projetos, há marcas que são marcas, mas uma identidade ultrapassa 
em largo o logo, assim como a nossa identidade ultrapassa em largo 
a nossa máscara. Eu acredito que tem muito a ver com estabelecer 
o tom de voz, uma identidade de discurso. Por um lado a coerência 
do que diz, mas também o tom com que o diz, e acho que é aí que se 
situa mais, o campo da identidade, acima de qualquer forma. E com 
isto, com que frequência é que ela deve mudar, eu diria que deve 
mudar a forma gráfica de o fazer sempre que mudar de discurso, ou 
seja sempre que mudar de tom de voz. 

Mas estava a pensar em projetos como “A Associação de Artes Performativas 
em Lisboa” para quem desenhei o ano passado com a Ana Resende; 
o “Festival Alcântara", o Alcântara enquanto associação, e o Festival 
Alcântara como festival da associação. Quando começamos a traba-
lhar com eles era óbvio que precisávamos de criar uma assinatura, um 
logo, e houve um processo todo para chegar até lá, mas a coisa inte-
ressante no meio deste processo todo, foi perceber que identidade é 
que o Alcântara poderia ter que não a que tinha anteriormente, que 
era relativamente estanque no tempo e fechada também nos anos 
2000. Foi perceber realmente que associação é esta e como é que 
ela chegou até aqui, agora que faz vinte anos acho eu, e descobrir 
através dos nomes, das pessoas, das peças que produziram, das resi-
dências artísticas que têm, dos outros projetos periféricos, dos serviços 
educativos, dos diferentes presidentes que passaram e que saíram. 
E percebemos que o Alcântara é um rizoma, é verdadeiramente um 
rizoma, não está necessariamente sempre a flor cá fora, não é uma 
planta, nem é propriamente uma raíz de coisas, porque se espalha 

desde o Teatro de Dona Maria Matos, até ao Rivoli no Porto, ou até a 
outros sítios como ao Teatro do Bairro Alto. E descobrir isto é que foi 
interessante para nós, enquanto processo para construir o resto, mas 
principalmente com o cliente, e isso foi surpreendente para eles prin-
cipalmente, essa visão externa, e então cria-se uma identidade para 
a associação. Nesse primeiro ano alimenta também a identidade do 
festival, a do ano passado, porque de alguma maneira aí fazia sentido 
enquanto festival, a identidade do evento cultural, reafirmar a reinven-
ção do logo e do discurso, do sistema, da tipografia, de tudo. Agora em 
2021, que estamos a trabalhá-lo na mesma, já não faz sentido manteres 
o sistema gráfico fechado, manteres o mesmo ‘k’ fechado, usares essas 
coisas todas para fazeres as danças, como fizemos no ano passado, 
porque a identidade já se consolidou. Mas há parte dessa imagem que 
se tem de manter, a lógica de diversidade, de inclusividade, a forma 
diferente como uma coisa se desmultiplica em montes de imagens 
gráficas, e em suportes, são sempre os mesmos princípios. Só que, 
graficamente, é uma coisa completamente diferente, aliás este ano até 
vive de vídeo e de fotografia, para tentar ter uma relação com a perfor-
mance, e arte generativa. Por isso se me perguntares se a identidade 
mudou, apesar da roupagem ter mudado completamente, eu digo-te 
que não mudou, mudou radicalmente a expressão gráfica, mas o tom 
de voz mantém-se o mesmo.

Estava a explicar-te um pequenino estudo de caso, mas tirando partido disso, 
e dando salto para coisas muito efémeras como o Criatório, que apa-
rece todos os anos e fui desenhando ao longo de 6 ou 7 anos, 5 ou 
6 edições. A coisa também muda sempre de figura, mas é sempre 
a mesma ideia de território infinito, num espaço limitado. Quando o 
Criatório passar a ser Porto e Lisboa ou passar a ser Portugal inteiro, 
e não necessariamente um apoio Municipal para o distrito do Porto, 
então outra identidade. 

— Como é que o cartaz na via pública, num mundo principalmente digital, se 
reafirmou enquanto impulso estético ou simbólico? Achas que este 
formato se está a tornar obsoleto ou ainda tens uma certa afinidade 
com o mesmo?

Eu tenho uma afinidade brutal com o mesmo, e acho que não se deveria tor-
nar obsoleto de todo. Principalmente por uma coisa, todos os suportes 
digitais, redes sociais, exceto as newsletter, são suportes altamente 
pouco aleatórios. É mais improvável tu descobrires uma coisa que não 
gostes ou que não conheces aleatoriamente, principalmente pelos 
sistemas que alimentam o mundo digital, algoritmicamente falando. As 
newsletters são espetaculares, aparecem no teu email, mas reafirmam 
a mesma coisa, tu é que decides seguir esses sítios ou essas entida-
des, para receber uma newsletter, não vais tropeçar numa newsletter 
aleatória no teu email. E nesse aspeto o formato de cartaz físico, o print, 
serve uma função muito específica, que é a mesma da publicidade, que 
é a capacidade de tu tropeçares de facto numa coisa nova, sem uma 
leitura curatorial, é só um evento. E portanto acho que é fundamental 
que não desapareça. 
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Este lado da efemeridade também joga muito ao seu favor, por um lado, nas 
redes sociais o conteúdo não é efémero porque desaparece, mas 
sim porque deixa de fazer sentido, na aceleração do tempo, no ritmo 
de consumo desse meio. Por outro lado, o cartaz de rua perdeu esta 
necessidade de comunicar toda a informação ao mesmo tempo, e de 
ser muito preciso e, neste sentido, pode tirar partido desta efemeri-
dade para ser só uma marca gráfica e um gesto. Um gesto que diz 
assim: “Hello, vai acontecer uma coisa que não estavas a contar, e se 
quiseres ver o resto vai ao site”, e dantes isto não acontecia, porque 
tudo dependia daquele suporte. 

Acho que as duas coisas ganharam uma relação diferente e, na minha opi-
nião otimista, ainda bem, desde que o cartaz não morra. Isto falando 
no contexto do Porto, que nos é mais próximo, mas depois de muitas 
visitas e de trabalhar, por exemplo, com o Reino Unido, Londres em 
particular, em diferentes eventos lá, o formato de cartaz, por exemplo 
o billboard (6 por 6 metros) na rua, no meio de Shoreditch, é funda-
mental. Aí já estamos a falar de outra coisa, de outra cidade, com outro 
ritmo, e nós sabemos que aquela coisa, essa sim é mesmo voraz, e é 
mesmo rápida na vida real. Estes cartazes ganham escala, e ganham 
mesmo pertinência, é um formato que não está a desaparecer de todo 
por lá, pelo menos do que eu tenho sentido. 

Nesse aspeto acho que a Câmara do Porto tem combatido esta tendência 
de não fazer cartazes na via pública para eventos artísticos no país, e 
acho muito bem que o tenham contrariado e que tenham continuado 
a apostar neste suportes, porque sente-se que o público adere muito 
mais, e a mensagem passa e vai passando a pessoas diferentes.

— PORTO DESIGN BIENNALE ’21

— Como é que surgiu o Coletivo 1234 e qual é a sua ambição?

Surgiu especificamente para este contexto, e relativamente à ambição nós 
não sabemos, acho que não estamos preocupados com isso se que-
res que te diga, em saber se tem pernas para andar assim como nós. 
O Coletivo surgiu de uma forma simples depois da ideia aparecer, de 
que a identidade da PDB ‘21 ia ser feita por concurso. Até foi engra-
çado, cruzei-me com o Miguel Almeida, e disse assim: “Miguel, como 
é que é? Vais participar na Biennale?” E ele respondeu-me: “Oh pah 
não sei, não tenho a certeza, não me apetecer fazer isto sozinho! E 
tu? Vais fazer?” “Oh pah não sei, se queres que te diga, não, o Royal 
não, não sei, não me apetece fazer isto sozinho”. Porque para traba-
lhar uma Biennale, e para fazer sentido trabalhar-se uma Biennale de 
Design, tem que estar assente a colaboração, a conversa, e uma certa 
imprevisibilidade no projeto, senão é mais um. Então começou a surgir 
assim, não me apetecia nem a mim nem ao Miguel candidatarmo-nos 
sozinhos e, passado uns dias, alguém se lembrou de o fazermos juntos, 
depois falámos com a Irina Pereira, e eu gosto imenso do trabalho dela 

anteriormente, e já na Arara, e ela também já me conhecia, portanto 
valia a pena arriscar e ver no que é que dava. E entretanto alguém 
sugeriu o Serafim, referindo que era fixe ter alguém de fora, que nós 
conhecemos graficamente, e aparentemente pode não ter nada a ver 
em termos de linguagens, mas o trabalho é altamente. Surgiu assim 
este coletivo e inicialmente até foi muito surpreendente.

A partir daí fizemos download dos projetos todos, e fizemos uma seleção de 
imagens de cada um, para realmente perceber como funcionaria esta 
candidatura inicial. Esta parte foi difícil de decidir, tínhamos montes de 
imagens e tentávamos perceber o que é que faz sentido que entre de 
cada um para complementar e sem contaminar o trabalho do outro. E 
numa destas sessões abrimos um ficheiro, fizemos rename dos fichei-
ros aleatoriamente e misturámos-los e percorremos aquelas imagens 
todas, de uma forma muito honesta, e o resultado foram para aí as 300 
que todos gostávamos, e depois foi um exercício de as montar lado a 
lado. Quando as montámos foi mesmo surpreendente, pois percebe-
mos nestas linguagens todas tão diferentes, que tu sentias uma visão 
coerente sobre as coisas, formalmente eram caminhos muito diferentes 
mas tinha a mesma garra, algum arrojo, qualquer coisa também formal 
que batia certo, ou na atitude ou na forma de compor as imagens nas 
estruturas gráficas. E apercebemo-nos que podia nascer daqui um 
coletivo, e fizemos esta proposta conjunta. 

Respondendo à segunda parte da pergunta: a ambição. Eu acho que a ambição 
é a mesma, se continuar, e eu estou certo que vai continuar de formas 
diferentes, damos opiniões, porque nós criámos aqui uma dinâmica de 
partilha, de mandar e perguntar o que é que o outro acha, só porque 
sim. A ambição inicial para a Biennale foi uma cena de Rock and Roll, 
de vamos indo e vamos vendo, e temos de nos divertir, senão não. 
Cada um tem o seu projeto e cada um já tem os seus problemas pro-
fissionais, por isso sempre que nos juntamos tem de ser algo muito 
mais leve e divertido.

Esta junção foi completamente orgânica, não me é surpreendente este lado 
orgânico, diria, pelo menos para mim e para o Miguel, que no pas-
sado já tínhamos trabalhado juntos algumas vezes, por exemplo no 
‘We Came From Space’, que era um mega espaço de trabalho, super 
colaborativo. E aí percebemos que trabalhar acompanhado é sempre 
mais fixe, e acaba por valorizar muito mais o projeto. A Irina por sua 
vez, nos projetos delas, nas associações em que está e também com 
a Oficina Arara ao barulho, tem um universo parecido, também muito 
orgânico na forma como faz coisas diferentes e trabalha com gente 
diferente de forma muito normal. Quanto ao Serafim não sei, mas julgo 
que pela prontidão com que ele disse “Bora lá, sim!” acho que também 
deve ter tido uma data de caminhos desses para trás. Eu diria que no 
Porto, isto devia acontecer muitas mais vezes, com muitos mais estú-
dios, o mundo é tão pequenino, e os orçamentos também dão para 
isso. Acho que é mesmo uma questão de postura. 
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Especificamente no meio do Design nunca foi muito comum no Porto, haver 
mega colaborações, há projetos em que convidas alguém para te aju-
dar, mas mesmo esta coisa de fazer um projeto misto. Mas tens razão 
relativamente a este lado mais isolado e mais fechado desta bolha, 
principalmente dando um salto por outros meios entre a música e a 
pintura, e a escultura e a performance e a instalação, acontecia, e o 
Porto era conhecido por isso também, haver montes de movimentos, 
andarem por baixo da terra, mas acho que tem haver principalmente 
com a pandemia e eu recuso-me um bocado a acreditar que tenha haver 
com esta reclusão dos meios sociais que nos fecham na nossa bolha.

— Quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar sozinho e trabalhar 
em equipa/estúdio?

Acho que a única vantagem de trabalhar sozinho é que muitas vezes é mais 
rápido, no fundo porque és tu que tens a ideia, és tu que acabas por a 
materializar e, no final, também és tu a tomares as decisões, portanto 
à partida não se levanta metade dos problemas que se levantaria em 
qualquer um dos momentos e torna-se mais rápido. Eu diria que se o 
projeto for muito próximo, muito íntimo, ou muito livre, secalhar é fixe 
ter essa autonomia como autor, e ser um projeto independente. Mas 
por outro lado, qualquer uma destas coisas, que acaba por tornar este 
processo mais lento na colaboração com outra pessoa, são exatamente 
aquelas que tornam o processo muito mais rico, muito mais complexo 
e muito mais crítico no final, isto porque tem de responder não só às 
vontades como aos problemas que cada um levanta. Acho que se torna 
mais livre, porque cada um o leva graficamente para onde o quer levar, 
e é por isto que é mesmo interessante termos uma efervescência de 
linguagens, e que elas vão nascendo na consequência das outras. 
Tudo isto fica mais lento mas muito melhor, mais saboroso, chegas a 
ideias muito mais interessantes, desbloqueias muitas mais vias, mais 
rapidamente, e é mais divertido.

— Qual foi o Briefing que vos foi entregue?

O briefing foi no fundo o Open Call da Biennale, não houve muitos mais deta-
lhes. Depois na fase da seleção, havia uma visão inicial programática 
para a curadoria: “Alter-cuidado; Alter-paisagens; Alter-vivências; e 
Alter-produção” e havia a ideia de “Alter-realidades”. Mas não houve 
uma exigência da parte da Biennale ou da parte do Alaistar Fuad-
Luke, nem uma vontade de te guiar sobre esta leitura de Alteridade, 
e acho que isso é que foi realmente fixe. Ou seja, o briefing era bas-
tante aberto, no fundo requeria uma crítica sobre isto, um ensaio em 
texto a justificar a proposta, uma pequena contextualização. Depois a 
experiência de cada um disse-nos os suportes, já sabendo o que vais 
ter de fazer sem precisarem de te dizer. Mas o Briefing foi este, foi 
mesmo mesmo muito solto.

— Tanto na tua produção como na vossa, enquanto Coletivo, quão importante 
é que é o contexto em que esta se insere?

Acho que é fundamental para os dois, é mesmo muito especial, mas não neces-
sariamente Porto. É fixe ter em conta parte da sua identidade, tipo a 
herança cultural, mas que isso não seja sempre fundamental, acho 
que é mais importante ter uma noção dos momentos em que estão a 
passar, do momento em que se inserem e qual é o tom geral, da sua 
contemporaneidade. Depois cada um com os seus problemas, mas por 
exemplo desenhares um evento pré-Brexit ou pós-Brexit é uma coisa 
automaticamente diferente, before Black Lives Matter ou after Black 
Lives Matter, é completamente diferente, é um tema completamente 
diferente; trabalhar no Sul da Europa pré crise de refugiados, pós crise 
de refugiados é um tema diferente, mesmo trabalhar para o Co8 é uma 
cena bizarra, tentar enquadrar que tipo de pedido é que é, e o que é 
que essa indústria representa aí, como é que tu podes jogar com o 
assunto. E levanta outros problemas engraçados, por exemplo o facto 
de não perceberes nada de caligrafia árabe, e leva-te a pensar que 
talvez não percebas nada da própria composição, pelo simples facto 
de lerem de cima para baixo e da direita para a esquerda, que poderá 
inverter a forma como tu encontras equilíbrio nas coisas. Eu acho super 
importante ter todo esse contexto, depois mediante os sítios mudam 
os problemas e mudam as respostas, dada também a duração do 
evento. No contexto aqui da Biennale, o facto de ser no Porto tem a 
sua piada, saberes que toda a gente vai olhar para aquilo que criaste 
e que provavelmente vai ter as suas opiniões e as suas críticas. Mas a 
parte divertida disto tinha haver com o desenvolvimento parcial de uma 
identidade, porque a equipa interna da esad—idea faria o resto, por-
tanto nós aqui fomos mais consultores que necessariamente designers. 

—Perante o tema de Alter-Realidade que inspiração consideras que teve na 
origem da identidade, e como é que esta se traduziu formalmente?

Formalmente ficou muito diferente de onde partiu. Mal nós lemos o briefing, 
sabendo que temos de desenvolver uma identidade num mês com 
esta escala, sabíamos que temos de correr rápido, não há grande 
tempo para andar a pensar criticamente sobre tudo e direitinho. Mas 
imediatamente nós fizemos um link muito direto, entre a ‘Alteridade’ 
que estava na proposta e a resposta ao modernismo na década de 60, 
a exposição dos Super Studio que se chamava a “Hippie Modernism” 
(“Superstudio the Continuous Monument.”), que teve uma edição no 
MoMa há uns tempos atrás. E a dada altura, quando começámos a 
pensar nisto, pensámos que esta é uma postura um bocado Hippie 
Modern, que no fundo era pegar numa sociedade que está cada vez 
mais estabilizada, que tem uma data de regras, num contexto em que 
está muralhada, está balizada, e é muito processual. Paralelamente, 
a Biennale provavelmente também iria acontecer de uma maneira 
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muito fechada, e de uma maneira muito programática por causa de 
restrições (calendário, locais, agendas, participantes etc.) e a ideia 
de descontrair isto tudo surgiu. Ou seja, pegar nesta ideia de regra e 
mantê-la, mas destruí-la na construção de uma nova utopia, uma ideia 
que realmente possa envolver a comunidade, mas não como ela é, 
mais como ela pode ser. 

Tipograficamente falando, a type redondinha e as outras meias serifadas que 
ali vão entrando, são o eco disto, do trabalho dos Archigram, e do Super 
Studio, com o referencial ao Hippie Modernism, está também um bocado 
por detrás daquele livrinho maravilhoso “The Whole Earth Catalogue”. 
Por isso parte da origem da linguagem gráfica e tipográfica do pro-
jeto vem daí, num remix muito forte que acabou por ser um bocado 
adulterado por alturas do tempo, um remix muito forte de tecnologia 
com uma inteligência artificial a gerar-te novas realidades a partir da 
realidade que tu tens, nós também sabíamos que não queríamos usar 
imagens do Porto ou de Matosinhos especificamente, das áreas que 
estavam em estudo. Não queríamos fazer uma relação à cidade que é, 
mas achámos que poderia ser interessante saltar para uma outra inter-
pretação que nós não controlamos, que gera imagens a partir destas 
imagens e que nos mostra uma outra cidade possível, que desafie de 
alguma forma o pública a construir esta cidade através dessas imagens. 
É claro que aquele vídeo do Charles e da Ray Eames “The Power of 
Tens” também entra aqui um bocadinho, aquela coisa de olhares para 
os dois que estão numa relação, sentadinhos no jardim, e começa a 
retroceder até veres o mundo todo até à Via Láctea, e retorna à pele 
ou até às células dentro da pele de um dos amantes. Essa também foi 
uma inspiração que foi materializada, mas que por acaso acabamos 
por dizer “esta é muito fixe mas é outra ideia, vamos deitá-la fora” e 
saltámos para estas duas que eram mais fáceis de aplicar. 

— Dado o crescente trânsito do design de comunicação para o espaço vir-
tual, consideras importante, por isso mesmo, incluir uma componente 
dinâmica na vossa identidade ou existiram outras motivações? 

Principalmente a partir das GAN’s (Generative Adversarial Network) programas 
que te geram imagens, geram-nas enquanto frames automaticamente, 
um pequeno videozinho. Logo à partida faz sentido, e porque esta 
coisa vai estar programada muito digitalmente que além de criarmos 
um sistema gráfico, criamos animações. A imagem em movimento parte 
das intenções muito claras do projeto desde o início, principalmente 
por causa deste apoio dos meios digitais num ano todo cheio de vírus 
por todo o lado. Mas a nossa preocupação principal não era e não foi 
criar vídeos ou criar motions, ou ser altamente dinâmico porque os 
meios são mais digitais, não tem haver com isso. Tem mais haver com 
criar ferramentas que permitissem com que estes vídeos ou qualquer 
imagem que quiséssemos usar não dependesse de nós e fosse usá-
vel pela Biennale também autonomamente. Nós criámos dois progra-

mas para gerar aquilo tudo, que geram as imagens, geram os vídeos, 
geram os tupis, geram as cores, o que for necessário, demos-lhes 
as ferramentas e pronto, agora usem, façam o que quiserem, até os 
logos. De alguma maneira até isso tem um programa, podes ter uma 
forma aleatória, com um comportamento aleatório, com uma posição 
aleatória, ou especificar que quero que ele ande mais depressa. Tudo 
para nos libertar dessas escolhas, ter de fazer de facto vídeo e ter de 
fazer de facto animações, tinha de ser uma ferramenta, e sim era uma 
intenção porque grande parte do meio ia pedir isso.

— Consideras a prestação de serviços de design para um contexto cultural 
diferente do contexto de uma empresa ou de um cliente comercial? 
Pode o contexto influenciar aspectos conceptuais, formais ou técnicos?

Não considero diferente, porque no fundo um outro domínio mais comercial 
de um outro ramo qualquer vai precisar do mesmo tipo de acompa-
nhamento, agora a natureza da mensagem e das preocupações serão 
coisas diferentes. Mas tanto em termos de valor monetário e económico, 
como em termos do envolvimento ao longo do projeto, e mesmo depois 
o acompanhamento na produção e no desenvolvimento, eu acho que 
é equivalente. É menos interessante o comercial porque muitas vezes 
tens de ter mais certezas e as conversas são menos frutíferas. Não 
me apela especificamente ao coração, mas não quer dizer que seja 
menos importante, vais ter de passar na mesma por este processo de 
olhar para a empresa analisar onde é que eles se situam, tentar per-
ceber o que é que eles podem dar, e tentar perceber, a cima de tudo, 
como é que eles podem ser um contributo para a sociedade (que é 
similar ao processo que eu faço no trabalho ‘com, para e na’ Cultura). 
O acompanhamento é normalmente (nas várias experiências que tive 
mais empresariais) mais fácil, porque é menos ambicioso e porque tu 
sabes fazer aquilo que eles não sabem, ou seja sabes opinar sobre 
as coisas para as quais estás a ser diretamente contratado, então de 
alguma maneira tens mais palavra, no sentido que tens de ter mais 
certezas no desenvolvimento das coisas. E num trabalho cultural podes 
ser um pouco mais especulativo, e abrir até o próprio campo gráfico 
do projeto à discussão, porque até passa a ser parte do projeto. Mas 
acho que é equivalente em termos de processo de trabalho, é menos 
interessante.






