Relatório de estágio
Estúdio de Design Gráfico Picmedia

Gràcia no tempo
e no espaço

Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais
Marta Pinto Teixeira
2015

1

2

3

Ao sonho que me fez voar à procura
da experiência mais marcante
da minha vida.
... Porque
“o sonho que comanda a vida.”
(ANTÓNIO GEDEÃO)
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fig. 01 Imagem do estúdio
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EST RUT URA D O RELATÓRI O

PA RTE I

Num primeiro momento deste ensaio, enquadra-se a opção da realização deste estágio
curricular e referem-se as principais razões que me levaram a optar por uma experiência no
estrangeiro.
Seguidamente inicia-se a apresentação do estúdio Picmedia, abordando os objetivos,
expectativas iniciais e motivações.

fig. 02 Imagem do estúdio

Na fase final, são feitas algumas considerações acerca dos conhecimentos e competências
adquiridas durante a este período de formação, tanto na vertente prática, como na vertente
teórica.

PA RTE I I

Num segundo momento, é abordado o contexto em que se insere o projeto pessoal, em que
consiste, quais as áreas de interesse e temas de relevância. Seguidamente acompanha-se o
desenvolvimento do trabalho até à fase final de produção.
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Trata ainda de introduzir o Estúdio de Design Gráfico Picmedia, tecendo algumas
considerações finais sobre este período de estágio, que decorreu de setembro a junho de
2015 e de apresentar o processo de criação do projeto pessoal que foi desenvolvido neste
contexto.

Agradecer finalmente e de forma muito especial à minha família pelo constante
encorajamento e apoio.
A B ST RAC T

This internship report, conducted within the Masters in Graphic Design and Editorial Projects,
of the Faculty of Fine Arts of University of Porto, talks about the importance and personal
development of this professional Erasmus+ mobility program period. This program, allows us
to make an internship that gives us earn important practical and cultural backgrounds.
In this report we also mention the internship in the Graphic Design studio Picmedia, which
started on September and ended in June 2015, and it also describes the process of creation
of a personal project that was developed in an academic context.
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PA RT E I - ESTÁGI O EM PI C MED I A - ESTÁGI O C URRI C ULA R - ENQUA D RA MENTO

“The art schools are preoccupied with producing “broadly based”
graduated and have insufficient time to prepare students for every aspect
of working life.”
S H A U G H N E S S Y, A d r i a n . ( 2 0 0 5 )

1. 1 ENQUA D RA M ENTO

fig. 04 Imagem do estúdio

Sabe-se nos dias de hoje, que uma boa transição da universidade para o mercado de
trabalho depende diretamente da capacidade de adaptação e sentido de oportunidade
dos estudantes ou recém licenciados. Este são levados a usar as suas vivências académicas
como suporte de entrada no universo profissional e a pensar na sua inserção no mesmo,
estabelecendo metas e objetivos que têm por base escolhas emotivas, sociais e económicas
que almejam a realização pessoal e profissional.
Como sabemos o estágio curricular, é atualmente e por excelência, uma oportunidade
de aprendizagem que convida o estudante a entrar no meio social e económico de uma
empresa. É neste local, em que somos constantemente desafiados, que aprendemos
a moldar as nossas competências aos métodos de trabalho e metodologias de projeto
adotadas pela mesma. Inicia-se então um “jogo” de adaptabilidade que acabará por
nos ajudar a encontrar a nossa identidade e a moldar a nossa realidade em função das
competências profissionais, tornando-nos mais experientes e confiantes.
A opção pela realização do Estágio Curricular nasceu precisamente dessa necessidade
pessoal de fazer uma aproximação do conhecimento académico ao mundo laboral, cruzando
assim as aprendizagens teórico-práticas que foram sendo adquiridas nas diversas faculdades
de ensino com os desafios encontrados no tecido empresarial.
Sob uma perspetiva pessoal, a aproximação entre o meio académico e o profissional
materializou-se através de uma saudável e proveitosa relação e convivência que melhorou
a minha preparação, solidificando o percurso académico, constituindo assim uma etapa
necessária para um futuro que se pretende de sucesso.
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PA RT E I - ESTÁGI O EM PI C MED I A - ESTÁGI O C URRI C ULA R - ERA S MUS +

1. 2 ERA SM US +

fig. 05 Imagem do estúdio

A atual instabilidade económica do nosso país acarreta uma maior necessidade ao nível
do planeamento e das escolhas educativas e profissionais com vista a alcançar os padrões
necessários para a inserção no mundo do trabalho. Verifica-se mais do que nunca, a
necessidade de criar tanto no campo académico como empresarial oportunidades e desafios
que nos permitam a aquisição de um conjunto de conhecimentos mais diversificados e de
acordo com a realidade.
O presente mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais permite ao aluno, no decorrer
do seu segundo ano letivo, optar pela modalidade de estágio curricular, com o fim de
adquirir experiência profissional e por em prática os seus conhecimentos. Foi em virtude
do acima mencionado e acrescentando que existe em mim uma grande vontade e prazer
em conhecer e compreender novas culturas, que se levantou a opção de usufruir desta
experiência profissional, no Estúdio de Design Gráfico Picmedia, ao abrigo do novo programa
de mobilidade Erasmus +.

1. 3 ESTÁGI O EM P I C M ED I A

O Estágio Curricular no Estúdio de Design Gráfico Picmedia Graphic Solutions S.L, tornouse uma hipótese viável, a partir do momento em que David Dominguez Cobos, fundador e
diretor da empresa, aceitou receber-me como Designer Gráfica.
A oportunidade surgiu de uma procura de estágios em conceituados estúdios de Design
Gráfico de Barcelona que pudessem ser um importante meio de aprendizagem e
enriquecimento profissional.
O programa do estágio foi definido desde cedo e teve uma duração de 10 meses, com início
no dia 1 de setembro de 2014, e uma carga horária semanal de 32 horas. Como se tratava
de um estúdio multidisciplinar, foi interesse de ambas as partes estabelecer um programa
de trabalho, que visava a contribuição do estagiário em variados projetos reais do estúdio,
abrangendo várias áreas do Design Gráfico. Deste modo, o estágio foi orientado e planeado
de forma a permitir um desenvolvimento pessoal em contexto de estúdio, que me permitisse
aproveitar as “horas livres” para a conceção gráfica de um projeto pessoal.
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PART E I - ESTÁGIO E M PICMEDIA - ESTÁG IO CU RRICULAR - PICMEDIA

PA RT E I - ESTÁGI O EM PI C MED I A - ESTÁGI O C URRI C ULA R - PI C MED I A

“Creemos que cada producto, marca, empresa o institución tiene una verdad,

“Diluimos la frontera cliente-estudio para proponer una dinámica más

algo que lo hace único. Nuestro objetivo es encontrarla y darle forma.”

natural, en la que todos contribuimos como

PICMEDIA. (2015)

un equipo.”
PICMEDIA (2015)

E MPR ESA

A Picmedia Graphic Solutions S.L é um estúdio de esign multidisciplinar que tem vindo a
ganhar mais visibilidade nos últimos anos, tendo sido premiado com vários prémios Laus
ADG, que são um autêntico espelho dos melhores trabalhos de Design e Comunicação.
Situado em Barcelona, na elegante e conhecida Rambla da Catalunha, mostra-se presente
em várias áreas do design, possuindo um foco especialmente direcionado para as áreas do
web design, branding e publicidade, estando assim presentes, tanto no setor digital como no
de impressão.
fig. 08 Membros da equipa Picmedia

CLI ENT ES

“Estamos siempre conectados: con las marcas, con las personas y con lo que se mueve entre
ellas. Nos gusta colaborar con profesionales o empresas que valoran el diseño como parte
importante de su negocio y trabajan para algo más que obtener beneficios”
PICMEDIA (2015)

fig. 07 Mapa da localização do estúdio

fig. 06

No topo da equipa Picmedia encontramos os diretores criativos David Cobos e Victor
Baroli responsáveis pela receção e reunião de clientes, pela análise e discussão dos
briefing, respostas criativas dos designers gráficos internos e pela revisão e aprovação de
todo o conteúdo realizado. O departamento gráfico é composto por um grupo de quatro
desenhadores, no qual estive inserida, e por dois elementos responsáveis pela programação
web. Para além desta equipa, o estúdio conta ainda com uma responsável administrativa e
um conjunto de profissionais de fotografia, vídeo, animação e programação que trabalham
como parceiros.

Alguns membros da

fig. 09 Alguns dos clientes Picmedia

equipa Picmedia

VALO R ES

Compromisso
Transparência
Trabalho Duro
Satisfação
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PART E I - ESTÁGIO E M PICMEDIA - ESTÁG IO CU RRICULAR - PICMEDIA

PA RT E I - ESTÁGI O EM PI C MED I A - ESTÁGI O C URRI C ULA R - PI C MED I A

ME TO D O LO G I A

Assim que o projeto adquire um corpo mais consistente, é enviada via internet a primeira
amostra ao cliente, que na maior parte das vezes aprova o prosseguimento do projeto.
No caso deste ser rejeitado reinicia-se o design tendo em conta um segundo ou terceiro
conceito escolhidos. Assim que desenvolvido o novo conceito volta-se a enviar ao cliente as
amostras e espera-se a aceitação para o seguimento da linha gráfica.

Todos os projetos se iniciam com uma reunião/receção do cliente na sala de reuniões, onde
é lançado um briefing e são determinados: os objetivos da empresa, os referentes visuais ou
ideias do cliente, o público-alvo e a concorrência, assim com as datas de entrega e valores
financeiros do projeto.
Num primeiro momento, é feita a adição/inscrição do projeto no servidor da Basecamp,
uma aplicação online de gestão de pessoas e projetos, onde é criado um calendário de
tarefas a ser distribuído pelos vários elementos da equipa. Seguidamente, um ou vários
designers iniciam a tarefa de estudar e completar o briefing do cliente, analisando e
investigando, de forma aprofundada o público-alvo e a concorrência e todos os demais
pontos diferenciadores. A partir de aqui o diretor criativo (especialista nas áreas de branding
e publicidade) inicia uma estratégia de posicionamento da marca.

Segue-se uma reunião com a presença dos diretores criativos, designers e programadores
envolvidos, e clientes, que normalmente e desejavelmente termina com a aceitação do
desenho pelo cliente. De um modo geral no Estúdio de Design Gráfico Picmedia, os clientes
saem tão satisfeitos e não raras vezes enviam como forma de agradecimento pequenos
presentes geralmente relacionados com o seu ramo de atividade.

Inicia-se posteriormente uma pesquisa e levantamento do estado de arte, procurando ideias,
referentes gráficos e estudando um possível posicionamento para o projeto da marca.
No momento seguinte um designer apresenta à equipa uma ou várias propostas de ideias
gráficas e conceitos que serão visualizados com o auxilio de moodboards.
Segue-se um debate onde são levantados e tidos em conta os interesses, público-alvo
e concorrência e são aprovados um ou mais conceitos para o projeto. Depois destes
passos, inicia-se o desenho do mesmo, que vai sendo atualizado e discutido na plataforma
Basecamp. Neste momento, os diretores criativos podem acompanhar o projeto gráfico e
propor através da plataforma, alterações aos vários desenhos, otimizando o tempo gasto e
criando uma timeline atualizada do que está a ser feito.

fig. 10 Membros do estúdio Picmedia

fig. 11 Reunião dos membros Picmedia
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PART E I - ESTÁGIO E M PICMEDIA - ESTÁG IO CU RRICULAR - PICMEDIA
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CRO NO G R AMA D E AT I V IDA D ES

‘ 14

Início do período de estágio curricular no estúdio Picmedia.

11 - FI U BA RC ELONA

Escolha do tema de projeto pessoal. Guião do projeto.
Amadurecimento da temática do projeto pessoal. Estado de arte,
identificação de projetos de relevância. Investigação sobre as

Participação num evento

AZUL

que visa dar visibilidade

Eventos nos quais
participei como

a uma comunidade de

temáticas: agenda, tempo e espaço.

membro do estúdio

criativos e novos talentos.

Picmedia
BEIJE

OUT

Eventos nos quais

NOV

participei por
iniciativa própria

Reconhecimento do

Inicio da investigação sobre

território. Inicio da

a temática da identidade e

investigação sobre Barcelona

imagem das cidades.

e o distrito de Gràcia.

14 - SONYA DYA KOVA

Conferência com uma das
grandes mestres do Design
Editorial na Universidade
de Design Elisava.

2 8 - 2 9 - 3 0 - B L A N C FEST IVA L

28- 29- 30 - OFFF BA RC ELONA

Presença no festival de desenho el Blanc Festival como membro

Participação no evento como membro da equipa de voluntários,

da equipa Picmedia (um dos estúdios oradores do evento).

executando tarefas como supervisão do evento, help-desk

Presença nas diversas conferências do evento e nas masterclass

e controlo de acessos dos oradores. Presença nas variadas

dos TwoPoints e Comuniza.

conferências do Main Room e do Open Room.

D EZ

‘1 5

FE V

JUN

JUL

Recolha e edição do

Análise e compressão dos

Ensaio e comentário sobre o

Análise e compressão dos

conteúdo para a agenda:

conteúdos recolhidos.

ponto de situação em que o

novos conteúdos recolhidos.

Recolha e edição dos

textos e informações diversas.

Moodboards do objeto e do

Estágio se encontra até à data.

Continuação da pesquisa e

Conceptualização.

layout.

Definição do público-alvo.

da redação do relatório de

conteúdos a ser usados no
layout do projeto.

estágio.
SET

M AR

A BR

MA I

Planeamento e direção

Layout e testes de impressão.

Conclusão do objeto gráfico.

Primeiro Mono ou Maqueta.

Revisão do layout da agenda

“ TI M ELESS” TRI BUTO A

de imagem. Revisão de

tendo em consideração as

M A SSI M O V I GNELLI

Finalização do Relatório de

recomendações do orientador

Presença na exposição

estágio.

de projeto.

do Museu do Design de

moodboards. Recolha de
amostras de papel.

Barcelona.
figs. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 Cronograma

AG O
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PA RT E I - ESTÁGI O EM PI C MED I A - ESTÁGI O C URRI C ULA R - EXPEC TAT I VA S E BA LA NÇO F I NA L

“Without constantly scanning, scrutinizing and absorbing what goes on
around you, you cannot become a successful designer.”
S H A U G H N E S S Y, A d r i a n . ( 2 0 0 5 )

1. 4 EXP EC TATI VA S

Sendo esta a etapa de conclusão do presente Mestrado, foi encarada com uma relevância
acrescida da qual era esperado um grande enriquecimento pessoal e também a aquisição
das competências necessárias para o sucesso no mercado do trabalho. Com uma atitude
voltada para a formação contínua, pretendia-se enriquecer o leque de conhecimentos, e
assim se iniciar uma jornada repleta de obstáculos e dificuldades, mas também de grandes
aquisições. Pretendia vir a adquirir os conhecimentos e competências que pudesse vir a
aplicar nos variados projetos de design incluindo o projeto pessoal.

fig. 22 Imagem do estúdio

1. 5 BA LA NÇO FI NA L

Esta experiência no estúdio de design que elegi, proporcionou a oportunidade de trabalhar
num país estrangeiro, no qual foi possível compreender as diferentes estratégias e
metodologias de trabalho utilizadas no meio. Esta vivência permitiu conviver com um grupo
de trabalho de 10 profissionais e compreender melhor o funcionamento e gestão internos
das atividades e funções que desempenha cada um, sempre com um grande espírito de
equipa.
Ainda durante o período de estágio, tive a oportunidade de participar em alguns eventos de
design, dos quais saliento “El Blanc Festival” e “OFFF Barcelona”. Estes eventos foram a meu
ver importantes meios de motivação e aquisição de bagagem visual.
Fazer este estágio em Barcelona, também acabou por permitir variadas experiências
culturais e sociais e como não poderia deixar de ser, contribuiu para uma enorme evolução
dos meus conhecimentos linguísticos, que foram posteriormente avaliados numa plataforma
online de Erasmus+.
Refletindo sobre estes dez meses de estágio, é possível constatar que, se por um lado foi
uma oportunidade muito gratificante, que resultou num enorme enriquecimento pessoal e
cultural, por outro, foi um desafio hercúleo, no qual me senti colocada à prova num contexto
profissional e linguístico.
Enquanto estudante e estagiária, vi neste período de estudos, um importante momento de
realização académica e pessoal que culminou numa aprendizagem resultante da intenção de
por em prática os conhecimentos até então adquiridos.
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PA RT E I - ESTÁGI O EM PI C MED I A - ESTÁGI O C URRI C ULA R - EXPEC TAT I VA S E BA LA NÇO F I NA L

Aprendi a abrir a mente e a utilizar os pontos menos positivos a meu favor, vendo em cada
atividade uma oportunidade e transformando as dificuldades em elementos de motivação.
Tive a oportunidade de compreender melhor o meio em que pretendo, um dia trabalhar,
e reconhecer melhor do que nunca, as minhas dificuldades, assim como, as áreas que me
permitem um melhor rendimento e destaque.

fig. 23 Imagem do estúdio

Focando as tarefas realizadas no estúdio Picmedia é possível afirmar que aprendi muito,
tanto num campo mais técnico através do qual pude conhecer melhor os programas
com que trabalho diariamente e preparar documentos para produção em grande escala,
como num campo mais criativo no qual fui sistematicamente desafiada a pensar marcas,
identidades, ilustrações e formas de pensar os projetos.
De um modo geral, a realização deste estágio teve muitos mais aspetos positivos do que
negativos. Sem dúvida, esta etapa revelou-se para mim como uma das mais valiosas etapas
de formação académica e acabaria ela mesma por dar forma a um projeto pessoal que me
faria sonhar e viver esta cidade de uma forma muito particular.
Destes dez meses de estágio revelaram-se inestimáveis, tanto pelos valores que lhe eram
vinculados, como pelos conhecimentos adquiridos com o apoio dos meus orientadores que
me permitiram melhorar as minhas competências como Designer Gráfica.
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PA RT E I I - PROJ ETO PES S OA L - MOT I VAÇ ÃO E METOD OLOGI A

“Graphic design, also known as communication design, is the art and
practice of planning and projecting ideas and experiences with visual and
textual content.”
CEZZAR, Juliette. (2015).

fig. 25 Pormenor da Agenda de Gràcia

O Design Gráfico tal como o conhecemos, é uma área de conhecimento e prática profissional
que ao longo das últimas décadas tem vindo a expandir e a alargar a sua presença no
mercado da comunicação. O seu papel ativo na criação e transmissão de mensagens,
permite que este esteja presente em quase todos os objetos que nos rodeiam. No entanto,
e devido à falta de informação e reconhecimento do público, acaba por ser uma área à qual
ainda não é atribuído o merecido mérito.
Consciente de que a mobilização de um público é um dos pontos mais importantes para
a aceitação de um novo projeto, foi lançado um desafio que pretende partilhar uma visão
mais intimista e menos comercial do design, de forma a favorecer a reaproximação entre o
público e o artefacto gráfico. Nesse sentido, e com a intenção de sensibilizar o cidadão para a
importância desta área profissional, foi autoproposta a reinvenção de um objeto que tende a
ser industrialmente explorado, a agenda. Pretende-se que esta agenda toque não só artistas
e designers, que naturalmente se encontram mais recetivos a artefactos menos vulgares,
como ainda o público-alvo, os cidadãos de Gràcia, a quem é dedicado este objeto.

2. M OTI VAÇ ÃO

Aproveitando a pluralidade de aptidões e competências adquiridas nestes últimos oito
anos de formação, na área do Design Gráfico e de Comunicação, pretende-se não só
responder à preocupação acima mencionada, como ainda resumir e ilustrar neste projeto
um conjunto de conhecimentos adquiridos a nível profissional e académico. Assim sendo
este projeto revela-se não só uma resposta a uma preocupação pessoal, como ainda possui
o enquadramento desejado, já que se insere no plano curricular do Mestrado de Design
Gráfico e Projetos Editoriais.
Para colocar em prática este projeto foi necessário definir uma metodologia que resultou de
uma combinação da abordagem projetual em contexto académico com a abordagem usada
em contexto de estágio.

3. M ETOD OLOGI A

1 . TEMÁTIC A E O BJ ETIVO S D O PROJ ETO
2 . RECO NHEC IMEN TO D O TEMA
3 . CO N CO RRÊNC IA E REF ERÊN C IA S
4 . CO N C EITO E A LING UAG EM V ISUA L
5 . RECO LHA , SELEÇ ÃO E ED IÇ ÃO D E ELEMENTO S
6 . O BJ ETO G RÁ F ICO E LAYO UT
7 . IMPRESSÃO, EN C A D ERNAÇ ÃO E AC A BA MEN TO
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PA RT E I I - PROJ ETO PES S OA L - METOD OLOGI A - T EMÁT I C A E OB J ET I VOS D O PROJ ETO

“The commonly held view is that designers need briefs because designers are
problem solvers.”
S H A U G H N E S S Y, A d r i a n . ( 2 0 0 5 )

3. 1 TEM ÁTI C A E OBJETI VOS D O P ROJETO

Como este projeto não tinha um cliente específico, o briefing, elemento que iria permitir
definir algumas das decisões mais determinantes no projeto, tratou-se de responder às
problemáticas inerentes. Um procedimento bastante comum em projetos autopropostos.

BRI EFI NG
RELEVÂ NC I A D O P ROD UTO

Num registo de sucessivas mudanças, a questão que levou ao desenvolvimento deste projeto
agenda, teve que ver, com a necessidade que o homem tem em preservar a sua identidade,
bem como o objetivo do mesmo em garantir a comunicação entre o passado, presente e futuro.
fig. 26 Pormenor da Agenda de Gràcia

Esta tarefa de prolongar a identidade através do tempo, representa nos dias de hoje uma
necessidade que vai muito além do objetivo de memória e preservação da herança.
A agenda intitulada por “Gràcia”, foi pensada para colmatar a lacuna identificada na criação
de agendas e guias turísticos da concorrência, na qual se constatou que a maioria dos objetos
comercializados possui um direcionamento demasiado comercial que faz passar uma visão
destorcida e pouco autêntica do lugar. Deste modo, este projeto surge como resposta a esta
necessidade identificada, e pretende captar a essência deste lugar, acompanhando a sua
evolução no espaço e no tempo.
TEM ÁTI C A

A temática escolhida foi o distrito de Gràcia, um dos 10 distritos de Barcelona. Gràcia é
considerada nos dias de hoje um dos locais mais emblemáticos da cidade, e é reconhecida pelo
seu espírito boémio, tradicionalismo e artesanato.
C ATEGORI A D E P ROD UTO

Agenda Temática sobre Gràcia
CONCORRÊNC I A

Principal - Agendas temáticas sobre Gràcia
Secundária - Livros sobre o distrito de Gràcia e de Barcelona e Guias turísticos de Gràcia de
Barcelona e Agendas temáticas sobre Barcelona
P OSI C I ONA M ENTO

Para possuirmos uma lembrança forte dos lugares, estes necessitam de adotar uma identidade
própria e autentica que os posicione perante o mundo. Neste caso, revelou-se fundamental a
adoção de uma visão que procurava contornar os padrões já existentes. Proucurou-se assim
uma abordagem gráfica que vai de encontro à verdadeira essência do distrito de Gràcia.
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P Ú B L I CO ALVO

Como público-alvo principal identificaram-se os moradores de Gràcia e como público
secundário os residentes em Barcelona, Catalunha e Espanha. Futuramente e caso o objeto seja
comercializado, considero ainda uma abertura a um público mais internacional.
I D IO M A

Castelhano devido a ser a língua mais falada na cidade de Barcelona, Catalunha e Espanha e
porque a totalidade do público principal (moradores de Gràcia) entende o castelhano.
CO N C E I TO D E D I ST RIB U IÇÃO

Tendo em consideração o mercado e o público-alvo definidos considerou-se que espaços
preferenciais de comercialização eram:
- Pontos físicos de venda de livros: livrarias, distribuidores de produtos culturais e de lazer...
- Espaços turísticos: pontos de informação, lojas de turismo;
- Lojas de auto serviço como hipermercados, papelarias e centros de impressão;
- Estabelecimentos de governo e o Ajuntamento Barcelona;
- Plataformas de venda online tais como: amazon, book depository, casadelibro.com, fnac;
FO R M A D E E X P O S I ÇÃO E CIRCU L AÇÃO DO PRO DU TO

Foram propostas como principais formas de exposição do produto a internet e as redes sociais,
já que permitem um maior alcance do público. Como forma de circulação do produto foi
proposto que este fosse exposto não só online, como ainda em estantes e stands de livros pois
permitem ter um maior acessibilidade ao público alvo.
O BJ E TIVO S

- Romper com os parâmetros normais de uma agenda
- Promover uma relação mais afetuosa entre o público e o objeto
- Representar a essência de Gràcia através de uma narrativa visual que foque a história e todos
os pormenores que tornam este bairro tão autêntico;
O RÇ AM E N TO S

No caso de um só exemplar o orçamento limite será de 70 euros. e na eventualidade de
comercialização é esperado um valor inferior a 25 euros.

fig. 27 Pormenor da Agenda de Gràcia
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“A nossa preocupação em conservar os vestígios das épocas passadas
corresponde à antiquíssima necessidade da Humanidade de preservar uma
memória que dê um sentido de continuidade às vivências do presente”
ALMEIDA, Bernardo. (1992)

3. 2 RECONHEC I M ENTO D O TEM A

A consciência cultural e a capacidade de extrair e aplicar conhecimentos são cada vez
mais elementos chave para criação. Por esse motivo este projeto iniciou-se com uma
investigação sobre os principais temas que se relacionam com o mesmo. Desta forma foi
possível conhecer melhor a temática e as suas envolventes, possibilitando uma maior
consciencialização no que diz respeito à temática em causa.

fig. 28 Pormenor da Agenda de Gràcia

AGENDA T EMÁT I CA

A necessidade de pensar o tempo data de épocas muito primitivas da fase nómada do
homem, nas quais por questões de sobrevivência este se viu levado a criar sistemas
de gestão de tempo que lhe foram permitindo antecipar a ocorrência de variados
acontecimentos em função de vivências passadas. Foi dessa consciência e necessidade de
datar lugares e acontecimentos no tempo, que surgiram as agendas e diários.
Consciente desta necessidade, surgiu o sonho de criar um artefacto visual capaz de captar a
dimensão temporal e espacial de um lugar, tornando assim o tempo visível através do lugar
e servindo não só de lembrança de memórias passadas como de planeamento de ações
futuras. Transmitindo através de uma obra gráfica singular a essência turística, histórica e
social de um espaço. Para que tal fosse possível foi pensado um objeto gráfico que seria
simultaneamente um diário/calendário.
Inicialmente e dada a necessária delimitação de um campo de trabalho, pensei tratar a
cidade de Barcelona, pois apercebi-me que via e vivia este espaço de uma forma apaixonada.
Se por um lado me sinto uma cidadã portuguesa a conhecer e descobrir Barcelona, por outro
este é o local onde vivi o que me acabou por dar o tempo de que os turistas não dispõem, e
uma noção muito mais profunda da cidade.
Posteriormente veio-se a delimitar ainda mais o campo de trabalho por razões que serão
explicadas mais adiante.
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“Encontrada a questão, era necessário desenvolvê-la, radicalizá-la,

“A paisagem urbana é, para além de outras coisas, algo para ser apreciado,

aprofundá-la.”

lembrado e contemplado. Dar forma visual a uma cidade é um problema

ALMEIDA, Bernardo. (1992)

especial de design (...)”
LY N C H , K . ( 1 9 9 0 )

Apesar desta intenção clara de contemplar a cidade, começaram a surgir algumas duvidas
tais como:
Como diferenciar esta agenda das demais?
Naturalmente para poder responder a esta pergunta foi necessário fazer uma pesquisa
de campo na qual procurei conhecer melhor este lugar e sondar se já existiam projetos
semelhantes. A imensidão de Barcelona e o seu insaciável turismo fazem desta uma cidade
não só cheia de guias e livros, mas também possuidora de várias e diversas agendas que a
contemplam.
Face à problemática procurou-se estabelecer novas coordenadas que permitissem ajustar a
realidade que é o excesso de concorrência às intenções do projeto, redirecionando e focando
a temática em Gràcia, o distrito de Barcelona onde vivi esta experiência Erasmus.

G R ÀCI A

Gràcia é um distrito que conserva o caráter próprio de um município independente mesmo
fazendo parte de Barcelona há mais de cem anos. Conta com edifícios modernistas e de
arte nova e muitas e pequenas praças que dão vida à cidade. É um lugar com numerosos
restaurantes, bares e cafés que além de contarem com uma variada oferta gastronómica,
contribuem para dar encanto e diversidade à cidade. Durante as longas noites, as ruas
enchem-se de artistas, jovens e moradores que contribuem para um ambiente muito próprio
e boémio, ainda longe dos olhares curiosos e apressados dos turistas.
Gràcia é considerado um dos bairros mais seguros para viver e passear e é sem dúvida
um dos locais mais interessantes para ver, explorar e sentir a cidade de uma forma menos
“comercializada”. Aqui há muitos estúdios de design e pequenas oficinas de artesãos e
como tal vive-se um contraste entre o que há de mais moderno e como o que é tradicional
e característico deste lugar. A principal atração são as grandes e tão conhecidas festas de
Gràcia que durante uma semana enchem as ruas de decorações minuciosas e de motivos
temáticos que os seus habitantes contemplam.

Com a crescente globalização torna-se cada vez mais necessário que diferentes lugares,
possuam a sua própria identidade, e que com ela marquem e ponham em destaque as suas
qualidades, promovendo os elementos que os distinguem e fazendo passar uma imagem
capaz de seduzir e cativar novas gentes. Neste âmbito o papel do designer torna-se elemento
chave, desde a fase na identificação dos desejos e reconhecimento das visões e perspetivas
que os diferentes públicos têm da cidade, até ao conhecimento das características que a
diferenciam.
As páginas que se seguem visam compreender melhor em que consiste o imaginário
de uma cidade.

LU GA R E ESPAÇO

“Segundo as definições e as origens das duas palavras, entende-se como relação entre
os dois conceitos que o lugar é o espaço ocupado, ou seja, habitado. (...) O espaço ganha
significado e valor em razão da simples presença do homem, seja para acomodá-lo
fisicamente, como o seu lar, seja para servir como palco para as suas atividades.”
R E I S - A LV E S , L u i z . ( 2 0 0 7 )

Como já referia Carina Trigueiros na sua dissertação intitulada: “Componentes da identidade
e simbolismo”: “(...) o homem é afectado directamente através dos seus sentidos, visão,
olfacto, tacto, paladar e audição, ou seja, cada lugar e cada pessoa tem uma diferente
percepção sensorial” e dependendo da organização e identificação de certas partes
ou características de um espaço, o homem vê-se capaz de recordar e relacionar estes
elementos, compreendendo assim melhor a organização espácio-temporal.
O termo “lugar” tem vindo gradualmente a adotar novas dimensões que fogem ao senso
comum e às definições que encontramos nos dicionários. Pode-se mencionar, por exemplo,
que a definição de lugar segundo algumas correntes de pensamento filosóficas, deixa de
ser compreendida apenas como o espaço criado ao longo do tempo, para passar a ser vista
como um conceito carregado pelo simbolismo que os seus habitantes lhe atribuem.
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fig. 29, 30, 31 e 32 Imagináriode Gràcia
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“O que é a identidade da cidade? Pode-se definir o conceito através de

“Através da dimensão temporal é que poderemos então conhecer um espaço,

um conjunto de componentes que permitem que determinada cidade

definindo-o e dotando-o de valor.”

seja diferenciada de outras, através de elementos de relação entre o seu

R E I S - A LV E S , L u i z . ( 2 0 0 7 )

simbolismo e o espaço público.”
TRIGUEIROS, Carina. (2012)

Ainda nesta linha de pensamento compreende-se que a definição de lugar ganha ainda mais
abrangência, graças a ensaios como o de Marc Augé “Lugares e Não Lugares” a partir do qual
compreendemos que o lugar não é apenas o espaço que cada pessoa ou objeto ocupa, mas
também é o local onde existe uma relação intensa entre o espaço e o social, e onde tudo se
gere em torno e três dimensões. Sendo elas: a dimensão identitária, a dimensão relacional e
a dimensão histórica.

D I ME NSÃO I D E NT I TÁR IA

Um olhar atento à obra “A Imagem da Cidade” que se citou anteriormente, permite
entender que cada cidadão é capaz de criar associações pessoais distintas com diferentes
partes da cidade, e que a definição da “imagem” da mesma vai depender da capacidade de
memorizar, recordar e atribuir significado às experiências passadas de cada individuo.
Neste livro compreende-se ainda que os lugares precisam de ter uma dimensão identitária
reconhecível e clara, para atraírem e captarem a atenção do observador e que a criação de
identidades de paisagens urbanas, deriva de uma memória conjunta que engloba, de entre
outros, valores que quando relacionados permitem criar representações consensuais sobre o
passado. Dito de outro modo, a maneira como percebemos a cidade, baseia-se no conjunto
de memórias, perceções e elementos a que um grupo de indivíduos recorre para definir a
imagem de um lugar.
Com isto é possível compreender que cada cidade possui uma imagem pública que existe
graças ao que Lynch chama uma “sobreposição de imagens” ou “imaginário de uma cidade”.

D I MENSÃO RELACI ONA L

“La identidad puede ser analizada desde una óptica individual, pero también es necesario
tener presente que el proceso de formación de las identidades contemporáneas resulta ser
más un proceso colectivo”
LY N C H , K . ( 1 9 9 0 ) .

Não raro, e como refere o autor da citação a cima, apesar de cada individuo ter a sua visão
ou associação sentimental a um lugar e ao seu passado, é unicamente através de uma ótica
coletiva que se criam os imaginários das cidades. Consequentemente, compreende-se que
as pessoas não só sentem como fazem a cidade, pois são elas, através das suas precessões
comuns, as principais responsáveis pela identidade da mesma. No fundo, a identidade é
fruto da relação entre o habitante e a cidade em que habita e como defendia Agier, para
fazer uma representação fidedigna da essência de uma cidade é necessário primeiro
compreender a mesma desde o ponto de vista dos cidadãos.
Rematando, apesar de os lugares terem a particularidade de serem vividos de forma muito
diferente e pessoal, que varia de individuo para individuo, é através da acumulação de várias
vivências e memórias de pessoas diferentes, que chegamos a uma visão mais consensual da
cidade enquanto um lugar de memória coletiva.

D I MENSÃO HI STÓRI CA

Como refere Enric Mendizàbal no seu ensaio “Una possible geografía de las Identidades de
Barcelona - El caso del Barrio de La vida de Gràcia”, o espaço urbano só possui identidade
quando estão presente no seu imaginário um conjunto de histórias e recordações que o
vinculam aos nossos sentimentos e emoções do presente. Ainda no mesmo ensaio, defende
que a memória resulta de um conjunto de representações históricas e conscientes do
passado que se relacionam com línguas, conceitos, valores e noções, que não dizem apenas
respeito a um individuo, mas sim ao conjunto de indivíduos que convivem no espaço.
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PA RTE II - P ROJETO P ESSOAL - CONCOR R ÊNC IA E R EFER ÊNC IAS

3. 3 CONCORRÊNC I A E REFERÊNC I A S

Conhecer o meio envolvente e o mercado do nosso projeto é fundamental. Para tal é
necessário identificar os alvos (projetos com características iguais ou idênticas ao nosso
produto) e adotar estratégias de investigação que permitam posteriormente posicionar o
mesmo face à concorrência.
Após uma intensa pesquisa não foi possível identificar nenhum produto com características
iguais a esta agenda sobre Gràcia, no entanto foram identificados produtos com algumas
semelhanças como “Guias sobre Gràcia e Barcelona” e “Livros de Gràcia e Barcelona” que
foram consideradas concorrência de segundo grau.

fig. 33 Pormenor da Agenda de Gràcia
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CA SOS D E EST U D O

Optou-se por eleger 3 casos de estudo que se aproximavam da temática ou teor do projeto,
como forma recolha de informação que possibilitasse o cruzamento de diferentes abordagens
de projeto. Sendo eles:
- Le cool, A weird and wonderful guide to Barcelona
- Pocket Guide Vila De Gràcia
- Agenda & Diário Guimarães
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figs. 36 e 37 Pormenores do guia “Pocket Guide Vila De Gràcia“

PART E II - PROJETO PES S OAL - METODOLOG IA - CONCORRÊNCIA E REFERÊNCIAS

figs. 34 e 35 Pormenores do guia “Le cool, A weird and wonderful guide to Barcelona”
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C A SO D E ESTUD O 2
NOM E : Pocket Guide Vila De Gràcia
C AS O D E ESTU D O 1

DATA D E P UBLI C AÇ ÃO: Novembro de 2010
D I REÇ ÃO D E A RTE: Pablo Baqué

N O M E : Le cool, A weird and wonderful guide to Barcelona

I LUSTRAÇÕES: Andrés Lozano, Tatiana Boyko

DATA D E P U B L I C AÇ ÃO : Novembro de 2010

ED I TOR: Walk with me

D ES I GN E R : Folch Studio

D I M ENSÕES: 11,5 x 15cm

E D ITO R : Kati Krause

NÚM ERO D E PÁGI NA S: 64

D I M E N S Õ ES : A5

I D I OM A S: Espanhol e Inglês

I D IO M AS : Inglês

P REÇO: 10 euros

P R EÇO : 10 euros
D ESC RI Ç ÃO:
D ES C R I Ç ÃO :

Este guia ilustrado do bairro de Vila de Gràcia convida o leito a percorrer as ruas deste lugar

Este guia é um tributo a Barcelona que promete tornar a visita à cidade ainda mais cativante

através de itinerários e rotas que passam pelos pontos mais destacados para comer, dançar,

com recurso a pequenos segredos, organizados por horas, para o leitor descobrir as ruas

fazer compras ... Apresenta um conjunto de percursos nos quais constam os 50 lugares mais

da cidade. Contém ainda um diretório detalhado com mapas, para diversos momentos.

recomendados da equipa “Walk with me”. Fisicamente é um livro à base de ilustração, e texto

Fisicamente é um livro à base de ilustração, fotografia e texto com encadernação cozida e capa

com encadernação cozida e capa forrada a papel verde.

forrada a tecido vermelho.
P OSI C I ONA M ENTO:
P O S I C I O N AM E N TO :

Apresenta um posicionamento que (tal como o projeto Agenda de Gràcia) demonstra

Apresenta um posicionamento que (tal como o projeto Agenda de Gràcia) se afasta dos

preocupação em relatar a história, lugares especiais e abordar as personagens mais

percursos turísticos, convidando o leitor a experimentar a cidade como se lá tivesse vivido.

emblemáticas da Vila de Gràcia. Difere do projeto Agenda de Gràcia a nível da temática, pois

Difere do projeto de Gràcia na temática, visto que o lugar a ser focado é Barcelona.

limita-se a trabalhar apenas um dos bairros do distrito de Gràcia.
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C AS O D E ESTU D O 3
N O M E : Agenda & Diário Guimarães
C L I E N TE : INCM
DATA D E P U B L I C AÇ ÃO : 2012
D I R EÇ ÃO D E ARTE : Eduardo Aires
D ES I GN E RS : Ana Simões, Raquel Rei
I LU STR AÇÕ ES : Mariana, a Miserável
FOTO GR AF I A: Jorge Almeida
D I M E N S Õ ES : B5
I D IO M AS : Português
P R EÇO : 20 euros
D ES C R I Ç ÃO :

Este calendário perpetuo sobre a cidade de Guimarães está feito (tal como o projeto Agenda de
Gràcia) para qualquer ano. Foca-se no facto de esta cidade ser considerada o berço de Portugal
e desenvolve a partir de aí uma narrativa que tem por base fotografias, ilustrações e padrões
inspirados no tradicional bordado de Guimarães. Fisicamente (tal como o projeto Agenda de
Gràcia) apresenta uma encadernação artesanal de costura visível que uma vez mais destaca e
ilustra a tradição do lugar.
P O S I C I O N AM E N TO :

Apresenta um posicionamento que (tal como o projeto Agenda de Gràcia) procura revelar a
“essência” de um lugar e convida o leitor a ir descobrindo através de imagens e breves notas
algumas curiosidades do local. Difere do projeto Agenda de Gràcia a nível da temática, visto
que o lugar a ser focado é Guimarães.

Agenda de Gràcia
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figs. 38, 39 e 40 Pormenores da “Agenda & Diário Guimarães” e pormenor da
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3. 4 CONC EI TO E LI NGUAGEM V I SUA L

Após escolhida a temática do projeto, intensificou-se a importância daquele que seria o
principal desafio deste trabalho: a representação gráfica da “verdadeira essência do distrito
de Gràcia”. Com a finalidade de cumprimento desse propósito, iniciou-se um esforço em
tentar perceber qual o imaginário deste lugar e quais os conceitos que melhor o definem.

fig. 41 Pormenor da Agenda de Gràcia

CONCEPT B OA RD

Para encontrar o conceito que melhor resumia este lugar, procurou-se identificar qual ou
quais os adjetivos ou palavras que mais presentes estavam nas descrições de livros e artigos
web sobre Gràcia. Iniciou-se então um esforço de levantamento de palavras encontradas
em páginas web de turismo (nomeadamente opiniões de usuários do tripadvisor), livros
e guias e sobretudo de opiniões de residentes de Gràcia e de Barcelona e de turistas. Este
levantamento permitiu identificar as três palavras mais vezes referidas, captando assim a “voz
dos cidadãos”.
De entre os variados adjetivos encontrados os mais comuns foram:
- boémia (devido às suas praças e vida noturna)
- tradicional (por manter antigos costumes e por ser rica em artesanato)
- festiva (pelas inúmeras festas e em especial as famosas festas Major de Gràcia).
Nas imagens das páginas que se seguem apresenta-se a ilustração das palavras
anteriormente selecionadas.

MOOD B OA RD

Uma das fases mais relevantes na criação de um projeto é o momento de escolha de
referências visuais ou influências, a partir do qual se cria um painel semântico, também
conhecido como “moodboard”. Uma espécie de atmosfera de projeto que combina palavras,
imagens, cores ... e que ajuda o designer a articular conceitos e a associá-los de forma lógica.
Este método de iniciação criativa vai sendo construído à medida que é realizada a pesquisa e
termina no momento em que já estão alinhadas e escolhidas as principais ideias do projeto,
funcionando assim como uma síntese visual. Nesta fase, em que se começa a dar forma
ao artefacto, é muito importante ser seletivo no conteúdo, pois este formará o quadro de
inspiração visual do projeto. Nas páginas 52 e 53 é apresentado o primeiro moodboard deste
projeto, onde se procurou representar sob uma forma visual a verdadeira essência do distrito
de Gràcia. Recorrendo assim a imagens, texturas, e cores que ajudam a recriar o ambiente
deste lugar tão dotado de história e de vida.
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figs. 42, 43 e 44 Ilustrações dos conceitos boémio, tradicional e artesanal com recurso a imagens de Gràcia
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“My personal philosophy is that is right to borrow and to be influenced by
visual material as long as you are not slavishly copying it, and as long as you
use these sources to make something demonstrably new.”
S H A U G H N E S S Y, A d r i a n . ( 2 0 0 5 )

figs. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 Moodboard da Agenda
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3. 5 RECOLHA , SELEÇ ÃO E ED I Ç ÃO D E ELEM ENTOS

O momento de seleção de conteúdos, tem sempre um papel muito importante na criação do
objeto, uma vez que este é um dos fatores mais determinantes na hora da compra. Por esse
motivo é essencial transmitir confiança e credibilidade de forma a fazer do conteúdo um
fator de persuasão.

SELEÇÃO D E T EXTO

fig. 53 Pormenor da Agenda de Gràcia

No que diz respeito à seleção do texto, e apesar de sentir algum à vontade com a língua
castelhana, optou-se por recolher o conteúdo textual de páginas fidedignas para selecionar
informação.
A partir da página web “meet.barcelona.cat/es/”, que pertence ao ajuntamento de
Barcelona, selecionou-se a informação mais relevante relativa a Gràcia e aos seus bairros e
ainda se recolheram informações sobre a agenda cultural da cidade e de Gràcia.

ED I ÇÃO D E T EXTO

Como auxiliar à edição de texto recorreu-se ao trabalho de final de curso de Diogo Silva
intitulado de “Redesign Gráfico-Editorial” que pareceu ser uma fonte muito interessante
para consultar padrões e termos técnicos do campo editorial. Os comentários dos grandes
mestres do Design, facilitaram a chegada a opções gráficas que melhor respeitaram a
legibilidade, leitura e a rápida consulta de informação.
Segue-se a especificação da estrutura tipografia utilizada neste trabalho, que teve em
consideração, a criação de estímulos visuais através de contrastes e hierarquias tipográficas.
De referir que as opções que se seguem foram analisadas individualmente e como um todo
para garantir uma unidade e conforto de leitura.
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ESTR U TU R A TÉC N ICA DO T E X TO
PALE TA TI P O GR ÁF I CA

Futura - Medium
Futura - Condensed ExtraBold
Playfair Display

Ha l oHa n dl ett er
Minion Pro

ES P EC I F I C AÇ ÃO D O S BLO CO S DE T E X TO

Títulos, Subtítulos: Alinhados ao centro.
Corpo de texto: Alinhado ao centro, sem recurso ao hífen, com extensão média de 12 palavras
por linha, sem viúvas e dentes de cavalo.
Notas: Alinhadas ao centro.
Paginação: Alinhadas à margem esquerda e direita. Canto superior.
Legendas: Orientação vertical e alinhamento para cima.
Outras: Alinhamento à Direita com endentação.
Q U E B R AS D E PAR ÁG RA FO

Na edição de texto evitaram-se sempre que possível as “órfãs” e as “viúvas”.

fig. 55 e 56 Edição de texto. Antes e depois. Legibilidade. Peso tipográfico e contorno do bloco de texto

fig. 54 Edição de texto. Antes e depois. Legibilidade
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“A câmara é um instrumento que ensina as pessoas a ver sem uma câmara”
LUIZ, Afonso. (2010). cita LANGE, Dorothea

D I REÇÃO D E A RT E FOTOGRÁ FI CA

Antes do ato de fotografar existe sempre uma experiência visual sensorial que nos faz ver
o que nos rodeia de forma diferente e que por sua vez nos deixa o desejo de querer fazer
perdurar aquela imagem através da fotografia, e como diz Dorothea Lange, uma influente
foto documentarista - a câmara é assim um objeto que nos ajuda a ver.
Também neste projeto existiu a intenção de fazer perdurar a imagem de Gràcia através do
tempo. As presentes fotografias foram captadas em diferentes anos e diferentes meses para
reforçar a ideia de tempo. Assim sendo cada fotografia transporta o leitor para a atmosfera
vivida em Gràcia a cada mês da agenda.
No momento da direção de arte fotográfica, foi selecionado um estilo fotográfico naturalista,
pois era o que melhor se identificava com a pureza do lugar. Procurou-se assim proporcionar
diferentes perspetivas de Gràcia, que com diferentes cores e enquadramentos revelam
distintos pontos de vista de um mesmo espaço. Naturalmente antes da seleção fotográfica,
foi criado um moodboard fotográfico (que poderá ser visto nas páginas que se seguem) que
manter uma linguagem visual coerente em todo o projeto.

SELEÇÃO FOTOGRÁ FI CA

“A verdade é que todas as fotografias existem diante de nós, no cenário natural ou urbano
que nos abraça, mas também é certo que sem uma máquina que as registe nunca as
poderemos fazer perdurar no tempo, criando memória e gravando evidência para partilha
com as gerações futuras.”
LUIZ, Afonso. (2010).

fig. 57 e 58 Edição de texto. Antes e depois. Legibilidade. Peso tipográfico e contorno do bloco de texto

Após a criação de uma estratégia de direcionamento de arte fotográfica, e já depois de se
compreender que a melhor forma de captar a verdadeira essência deste lugar implicaria
recolher diferentes formas der representação do mesmo, procedeu-se à seleção de imagens.
Naturalmente e considerando os direitos de autor, usaram-se para recolha de imagens
páginas web como a “creative commons” e a “wiki commons” que contém repositórios de
ficheiros de domínio público livres para reutilização. Nestas páginas foi possível encontrar
uma grande diversidade de fotografias, e fazer simultaneamente o levantamento dos nomes
dos fotógrafos, para que, caso este projeto venha a ser comercializado, eles possam ser
contactados. No entanto, e como esperado a recolha feita através da web nem sempre
correspondeu aos interesses da direção fotográfica e isso levou à recolha de imagens do
Google, procedendo ao mesmo método de identificação do autor.
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figs. 59, 60, 61, 62, 63 e 64 Moodboard fotográfico da Agenda
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E D I ÇÃO FOTO G R ÁF I CA

Apesar da procura de um estilo fotográfico naturalista, nem todas as imagens recolhidas
possuíam estas características, assim, recorreu-se à edição de imagem para corrigir cores,
tons e luzes que muitas vezes davam um aspeto artificial às imagens.
No momento de edição fotográfica foram consultados alguns tutoriais da Adobe, que se
encontram na secção de Photoshop destinada à “Correção de cores no modo Especialista”.
Seguidamente foram selecionados os seguintes passos de edição:
- Exibir a imagem a 100% de modo a identificar as imperfeições da imagem;
- Uso do corte e reenquadramento sempre que necessário;
- Ajuste de realces, sombras e equilíbrio de cores para controlar os tons e a sua saturação;
- Retoque da imagem: para cuidar os pequenos defeitos da mesma;
- Ênfase da claridade da imagem para restaurar o detalhe e nitidez.
Depois destes conselhos foi ainda aplicado “sharpen” uma opção do Photoshop que serve
para aumentar a nitidez de áreas muito específicas dando assim uma ilusão de maior
definição e qualidade. Utilizou-se o “blur” em imagens que por oposição se encontravam
“demasiado nítidas”.
As imagens mais antigas foram todas passadas a preto e branco “Grayscale” para se
conseguir um aspeto mais coerente em todo o objeto e para contrastar com os adornos
de fita adesiva de tom beije que posteriormente foram colocados para realçar o aspeto
artesanal do objeto.
As imagens que se seguem ilustram alguns dos exemplos da pós-produção das imagens
em que as transformações foram mais obvias. De notar que o objetivo era tratar a imagem
de forma a dar-lhe um ar natural e remover-lhe a artificialidade que pudesse conter. Nos
exemplos que mostramos, a foto original está sempre do lado esquerdo e à direita encontrase a foto retocada. O procedimento foi repetido nas restantes fotos.

figs. 65 e 66 Edição de imagem. Antes e depois.
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figs. 67 e 68 Edição de imagem. Antes e depois.
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“Num mundo em mudança permanente, o designer é chamado a
antecipar problemas, definir estratégias, gerar oportunidades e liderar
projetos multidisciplinares.”
APD. (2015)

O principal desafio do designer é comunicar e fazer passar mensagens através da melhor
combinação de elementos como texto, gráficos, imagens num determinado espaço. Segundo
a AIGA, “the professional association for design”, o design gráfico define-se sendo a arte e
prática de planear e projetar ideias e experiências com conteúdo visuais e textuais.
Também no Design Editorial, disciplina inserida no Design Gráfico se necessitam de criar
formas de representar o conteúdo, para tal, o designer recorre à planificação de layouts
gráficos, definidos como esboços ou rascunho que definem a estrutura física da página.

3. 6 OBJETO GRÁ FICO E LAYOUT

fig. 69 Pormenor da Agenda de Gràcia

Esta agenda tem por base um único grid (mostrado nas páginas que se seguem), que serve
de apoio a dois estilos de diferentes de layouts.
O primeiro estilo - Layout de imagem - caracteriza-se por um aspeto minimalista que torna
as imagens as únicas protagonistas das páginas. Neste estilo as fotografias podem estar
representadas em “spreads” (páginas duplas) e em páginas singulares que permitem criar
ritmos através dos enquadramentos e cores. Nesta secção as imagens são apresentadas
segundo uma narrativa temporal. Sendo que vão variando as cores e os ambientes
fotografados consoante os meses e as estações do ano. Este é o estilo mais predominante na
agenda.
O segundo estilo - Layout de imagem e texto - é mais variável uma vez que o desenho
das páginas varia de acordo com o conteúdo. Nas páginas “de agenda”, isto é as páginas
identificadas com elementos temporais como o dia e o mês, o texto convive com a imagem
segundo um desenho bastante simplificado que dá ao leitor espaço para intervir. Nestas
páginas existe um contraste entre o cheio e o vazio, entre o ritmo e a pausa, no entanto
não existe competição entre o texto e a imagem, pelo contrário estes elementos gráficos
convivem harmonicamente e complementam a informação do outro. Já nas páginas de
informação relativas a Gràcia, onde são descritas as histórias dos locais e como eles são na
atualidade os layouts são bastante contrastados, os jogos de tamanhos são muito evidentes
e a tipografia ganha uma força muito grande que contrasta com o negro e o vazio da página
ao lado, na qual o design é bastante contido e mais mais tradicional. Nestas páginas os
elementos de especial atenção são a letra manuscrita e os detalhes de fita adesiva mais
artesanais e o estilo fotográfico mais antigo (a preto e branco).
Seguidamente são mostrados os diferentes estilos de layout usados.
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fig. 70 Grelha da agenda
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“A mensagem a ser transmitida ao leitor reflecte-se através de uma boa

“Ambos os aspectos (imagens e textos) complementam a informação

escolha fotográfica assim como uma boa disposição na página.”

um do outro”

G O L Ç A LV E S , I s a ( 2 0 0 6 )

G O L Ç A LV E S , I s a ( 2 0 0 6 )

LAYO U TS D E I MAG E M

LAYOU TS D E T EXTO E I MAGEM

figs. 71 e 72 Layouts de imagem da agenda

figs. 73 e 74 Layouts de texto e imagem da agenda
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“A fotografia pode transmitir uma história imediata ao leitor sem que

“You can reach timelessness if you look for the essence of things and not

este leia o texto que a acompanha, e isto deve-se à linguagem universal

the appearance. The appearance is transitory, the appearance is fashion,

por elas transmitida, pois o leitor faz uma “leitura livre” referente à

the appearance is trendiness, but the essence is timeless”

imagem que está a visualizar.”

VIGNIELLI, Massimo (BARCELONA, MUDE)

G O L Ç A LV E S , I s a ( 2 0 0 6 )

ESTRUTURA TÉC NI C A D O LAYOUT
PA LETA C ROM ÁTI C A :

Fotos coloridas e a preto e branco. As restantes cores pretendem representar o bairro. Sendo
estas: o beije (da arquitetura), o preto (da noite) e os tons cinza (do chão).
GRELHA

Simétrica. Com margens generosas e bleed de 3mm. Demarca as secções internas do livro
criando unidade mesmo com o uso de diferentes composições e elementos gráficos.
SI STEM A D E NAV EGAÇ ÃO

Para facilitar o sistema de orientação do leitor a agenda está dividida em 12 cadernos, que
representam os 12 meses do ano. Nas páginas centrais dos cadernos encontra-se o nome do
mês e nas páginas exteriores anuncia-se a entrada de um novo mês com recurso a padrões de
cores de azulejos que alertam para o temperamento do mês.
ORGA NI ZAÇ ÃO D I AGRA M ÁTI C A

Simétrica e Assimétrica. Variável e dinâmica para atribuir personalidade às páginas e dotar o
objeto de diferentes sensações e ritmos de leitura.
COM P OSI Ç ÃO GRÁ FI C A

Harmoniosa, organizada e com carisma.
HI ERA RQUI A V I SUA L

Conseguida a partir da hierarquia de elementos. Nomeadamente das variações tipográficas
(família, tamanho, peso ...), da gestão de cor e planos e tons de imagem. Permite destacar e
gerir os conteúdos servindo de orientador de leitura.
SI STEM A TÉC NI CO D E LEI TURA

Segue as convenções de leitura ocidentais (da esquerda para a direita, de cima para baixo).
LEGI BI LI DA D E

Conseguida através da gestão do uso tipográfico e da organização dos blocos de texto
previamente editados/abordados nas páginas anteriores. Possibilita uma leitura mais clara e
uma melhor compreensão do conteúdo.
ERGONOM I A NO LAYOUT
figs. 75 e 76 Layouts de texto e imagem da agenda

Para um maior conforto do leitor foram escolhidas como páginas de intervenção as
páginas da direita visto que é frequentemente mais cómodo intervir nas mesmas.
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LAYO U T DA CAPA

A capa dos livros apresenta-se como elo principal de ligação entre o autor, a editora e o
leitor. A sua posição privilegiada, permite que esta seja responsável pelo primeiro momento
de contacto, e que exerça sobre o leitor funções próximas às da publicidade, procurando
desafiar o mesmo, num jogo de sedução, ao mesmo tempo que lhe fornece informação
sobre o conteúdo do objeto e o incentiva de forma indireta à compra.
No entanto, e como nos é familiar, a revolução industrial que em tempos, contribuiu para
agilizar o processo de produção dos livros, revela agora a sua outra faceta que muitas vezes
acaba por vulgarizar o produto.
Pela consciência de que na abordagem deste projeto se procurava fugir à vulgarização
comercial, procurou-se que a capa e o seu layout fossem também elementos de
contemplação. Por esse motivo e como será referido posteriormente, usaram-se técnicas de
acabamento artesanais que não só possibilitam um toque e um sentir diferente do objeto,
como ainda se aproximam aos conceitos inicialmente definidos (tradicional e artesanal).
Relativamente ao desenho foi opção criar um layout minimalista que não competisse com
os detalhes do acabamento e que ao mesmo tempo revela-se um pouco do interior do livro,
através da escolha tipográfica.
Na edição deste artefacto por motivos de orçamento será apresentado um layout de capa
um pouco diferente do idealizado. A tipografia utilizada na capa do objeto apresentado não
é a que pretendíamos, contudo ela comporta características que se aproximam do resultado
pretendido a um custo bastante inferior. Salvaguarda-se a possibilidade de que se o artefacto
for comercializado apresentar-se-á uma proposta digital, editada com recurso a um mockup,
que respeitaria a paleta tipográfica definida.

LAYO U T DAS G UAR DAS

O layout das guardas segue o mesmo estilo gráfico que o layout restante do livro, no entanto
não contem imagens.

fig. 77 Pormenor da Agenda de Gràcia
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3. 7 I M P RESSÃO, ENC A D ERNAÇ ÃO E AC A BA M ENTO

fig. 78 Pormenor da Agenda de Gràcia

Nos dias de hoje um bom projeto não depende somente da capacidade de criação, gestão
e dedicação do designer. Uma boa direção de arte é essencial já que até à finalização de um
artefacto este passa por varias etapas de produção nas quais é fulcral haver um controle de
qualidade. O designer e editor deve sempre esta ciente das várias opções gráficas, assim
como estar a par dos orçamentos, custos e velocidade de execução de cada uma delas.
Para se certificar que são tomadas as melhores decisões para cada projeto, este deve
estar sempre a par das opções que o rodeiam, e isso passa por saber qual o processo de
impressão, os papeis e materiais os tipos de encadernação e acabamento mais indicados.
Nas linhas que se seguem são comentadas e justificadas as várias opções ergonómicas deste
projeto, começando com um comentário relativo às opções físicas do objeto, passando pela
seleção do papel e materiais, e terminando nas técnicas de impressão e pré-impressão e
acabamento.

MAQU ET E

Segundo Haslam, o livro é “um suporte portátil que consiste de uma séria de páginas
impressas e encadernadas que preserva, anuncia, expõe e transmite conhecimento ao
público, ao longo do tempo e do espaço”
HASLAM, Andrew (2006)

Não menos importantes que o layout de um projeto gráfico é a sua forma. O trabalho do
editor passa sempre por tomar decisões estéticas e ergonómicas, que ajudam a materializar
o objeto de uma forma mais eficiente e atrativa e a proporcionar uma melhor experiência
de contacto ao leitor. É sabido que, ao prestarmos mais atenção às características exteriores
de um objeto podemos contribuir para proporcionar ao leitor um bem-estar que otimizará a
experiência da leitura tornando esta tarefa mais confortável e portanto mais eficiente.
No projeto agenda foram condenadas todas as etapas, desde a preparação de ficheiros de
impressão até à produção gráfica e distribuição do artefacto. Para isso procurou-se conhecer os
materiais, as técnicas e os meios à nossa disposição que melhor representavam os conceitos do
projeto e que proporcionavam um manuseio e toque mais envolvente.
Deste modo, e para se atingir uma comunicação mais direta com o nosso público, usaram-se
técnicas tradicionais de encadernação e acabamento que recordam o artesanato tão comum do
distrito de Gràcia.
As opções que se seguem respondem ainda a nível ergonómico uma vez que são técnicas de maior
durabilidade e resistência ao tempo o que facilita a aproximação a um objeto de valor eterno.
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P RÉ- I MP RESSÃO E I MP RESSÃO
ESTR U TU R A TÉC N ICA DO O BJE TO
N Ú M E RO D E PÁGI NA S : 240

A impressão é o momento de revelação do projeto e exige sempre rigor a nível de controlo
de cores e de desvios de impressão.

D I M E N S Õ ES E LO M BA DA : B5 e 2,5cm
P ES O ESTI M AD O : 1 kg
E N C AD E R N AÇ ÃO : Cozida com padrão lateral
N Ú M E RO D E C AD ERN O S : 12, com 5 folhas cada

PAP E I S E M ATE R I A IS
M U N KE N P U R E : 120g, creme, uncoated, smooth, 94% de opacidade e resistente ao tempo;

Um fine paper que prima pelo seu toque diferente, durabilidade e aspeto natural;
C ARTO L I N AS : 300g, beije e creme uncoated e com 100% de opacidade;
C ARTÃO P R E N SAD O : 2mm de altura e tom cinza;

Para evitar erros os projetos gráficos requerem sempre um cuidado muito especial na
preparação das artes finais, que consistem na preparação técnica e exportação dos ficheiros
para impressão com o intuito de reduzir ao máximo o erro.
Nesta agenda estes foram os aspetos tidos em conta:
- controle de cor optamos pelo uso do sistema de cores CMYK com opacidade a 100%;
- controle de pretos para evitar o excesso de absorção de tinta usando a formula C=75,
M=68, Y=67 e K=90;
- controlar da qualidade da imagem impressa guardadas as imagens a 300dpi;
- uso de bleed de 3mm para diminuir a chance de desvios de impressão e corte;
- exportação de ficheiro por booklets e em press quality para permitir uma encadernação
artesanal por cadernos e garantir a qualidade desejável de impressão;

E L ÁSTI CO : 0,50cm de largura, negro
F I O D E CO STU R A: fino e branco
FO L H A TR AN S F E R : imitação de ouro

Naturalmente, e devido ao número de unidades e de orçamento do projeto, optou-se por
realizar o exemplar da agenda utilizando impressão digital a laser, técnica que prima pelo
seu baixo custo de impressão por folha e ainda permite imprimir a uma velocidade bastante
aceitável quando comparada com a impressão a jato de tinta.
De salientar ainda que durante o momento de impressão e após a seleção da gráfica que
proporcionava um melhor orçamento de projeto foram realizados ainda alguns testes de
controlo de cor e desvio.

ACA BA MENTO

fig 79 Pormenor da colocação do elástico da Agenda de Gràcia

O acabamento de um artefacto representa o culminar da peça peça gráfica. Este é o
momento de refine do objeto e de aprimoramento do mesmo.
Neste projeto para além, do acabamento comum de acerte de papel em guilhotina, (prática
que é quase obrigatória para dar aspeto mais uniforme e terminado ao artefacto), optouse ainda por imprimir a capa com recorrer à técnica de transfer de ouro aplicada com um
carimbo de relevo seco. Este tipo de relevo simples dá ao projeto um toque mais intimo
e refinado que facilmente pode ser multiplicado permitindo a produção de mais do que
um exemplar com apenas uma matriz. Como referido anteriormente o desenho deste
acabamento no objeto não é ainda o pretendido devido aos custos que implicaria criar um
carimbo especial com o tipo de letra usado dentro.

fig 80 Pormenor da colocação do elástico da Agenda de Gràcia
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4. CONC LUSÃO

Este projeto representa o culminar de uma etapa de enorme realização pessoal e espelha
todo o esforço e empenho, partilhado também com os membros do Estúdio de Design
Gráfico Picmedia, com o meu orientador Eduardo Filipe Aires e com o professor convidado
Luís Taklim, a quando da concretização de um dos projetos que me deu mais gosto desenhar
até à data.

fig. 81 Pormenor da Agenda de Gràcia

Acredito que o facto de ter tido a liberdade de escolher a temática do projeto pessoal,
se refletiu de forma muito positiva neste projeto, uma vez que acredito que fazer o que
realmente gostamos e apaixonarmo-nos pelo tema é o primeiro passo para a inspiração e
motivação ao longo de todo o processo.
Foi um projeto muito recompensador e gratificante a nível pessoal, pois permitiu-me sonhar
e viver uma cidade e um distrito, que sempre me encantou, aprofundando assim a minha
bagagem cultural. Também foi uma experiência muito gratificante a nível profissional porque
me foi possível trabalhar a área do Design Gráfico em que me sinto mais à vontade, o Design
Editorial, e mostrar através de um artefacto, muito do que aprendi em contexto académico e
profissional.
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C RÉD I TOS D E I M AGEM
Acnepaper: fig. 49
Adelanteblog: fig. 42 e fig. 63
Agencia Felicidad: fig. 47
Airbnb: fig. 46
Barcelonacheckin.com: fig. 13
Barcelonahomes: fig. 30
Blogchucuto: fig. 62
Canada Collective: fig. 52
Cebarcelona.com: fig. 44
Autor desconhecido: fig.31, fig. 51, fig.59, fig. 61 e figs. 65-68
El Blanc Festiva: fig. 14

fig. 83 Pormenor da Agenda de Gràcia

FIU Barcelona: fig. 15
Fr.blog.espaibarcelona.com: fig. 43
Kelsey Hamilton: fig. 48
Le cool: figs. 34-35
Manuel Suárez: figs. 17-19
Marta Teixeira: fig. 16, fig. 21, figs. 24-28, fig. 33, figs. 40-41, figs. 53-58 e figs. 69-84
Museu do Design de Barcelona: fig. 20
Objetivomalaga.diariosur.es: fig. 29
Pedro Salcedo i Vaz: fig. 32
Picmedia: figs. 1-12 e figs 22-23
Santmedir.org: fig. 60
Studio Blackburn: fig. 50
Walk with me figs. 36-37
White Studio: figs. 38-39
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