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Resumo

O presente documento consiste na exposição editorial de três projetos 
desenvolvidos em estágio curricular de mestrado, realizado no contexto 
do 2º ano do Mestrado de Design Gráfico e Projetos Editoriais na 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

O estágio, no estúdio António Queirós Design, teve a duração 
de seis meses e, neste tempo, tive a oportunidade desenvolver proje-
tos criativos e culturais de cariz editorial, de acordo com os objetivos 
delineados ao escolher esta vertente de estudo. 

Como tal, este relatório pretende refletir sobre a necessidade  
de colocar em prática os ensinamentos académicos, definir objetivos 
e como o universo laboral difere, naturalmente, do académico. A des-
crição detalhada dos projetos procura estabelecer paralelismos entre 
a metodologia projetual posta em prática sob a orientação do diretor 
criativo do estúdio e o saber concretizar as tarefas propostas com as 
ferramentas mais adequadas.

Posteriormente, e como conclusão, problematizam-se os re-
sultados obtidos face aos projetados e os intervenientes que estiveram 
direta ou indiretamente na origem destas diferenças. Esta abordagem 
e análise crítica é o reflexo da aprendizagem e crescimento profissionais 
adquiridos enquanto designer em território laboral, aliada à perma-
nência da condição de estudante em território académico.

Palavras chave
Estágio; Design gráfico;
Design Editorial; Académico  
e Laboral; Identidade  
Gráfica; Rótulo; Catálogo; 
Livro; Tipografia.
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Abstract

This document reflects the editorial exposition of three specific projects 
developed under a curricular internship for the Master degree in 
Graphic Design and Editorial Projects of the Porto University Fine 
Arts Faculty.

The internship was done in António Queiros Designs, under 
his personal guidance. During its six-month duration, there was the 
opportunity to develop several creative and cultural projects of edi-
torial nature, according to the objectives specified upon the selection 
of this variant of study.

According to this, the following report, is also a reflection: 
on the need of a materialization of the academic knowledge; the de-
finition of objectives and how a professional context differs from an 
academic one.

The detailed description of the developed projects aims to draw 
a parallel between the proposed methodology under the guidance of 
the studios creative director, for task implementation and the know 
how to perform this tasks with the adequate tools.

In conclusion, the obtained results are problematized conside-
ring the expected results and the intervenient that were directly and 
indirectly in the genesis of these differences. This approach and critical 
analysis reflects in a continuous learning process that is responsible 
for a growth in knowledge and professional practice acquired not only 
in academic sense but also as a professional designer.

Palavras chave
Internship; Graphic design; 
Editorial design; Academic 
and professional; Graphic 
Identity; Label; Catalogue; 
Book; Typography.
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A possibilidade de admirar o Mundo implica em estar não apenas 
nele, mas com ele; consiste em estar aberto ao Mundo; captá-lo  

e compreendê-lo; é actuar de acordo com as suas finalidades a fim  
de transformá-lo. Não é simplesmente responder a estímulos,  

porém algo mais: é responder a desafios. As respostas do homem  
aos desafios do Mundo (...) são quefazeres que contêm 

inseparavelmente acção e reflexão.
(Freire, 1974: 8)
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Retrospetiva sobre
a aprendizagem

Neste objeto de conclusão de ciclo de estudos começo por recor-
dar como aqui cheguei e porquê, como uma história com início, 
meio e fim. 

Não parece assim tão distante o dia em escrevi uma carta 
de motivação de acesso ao Mestrado de Design Gráfico e Projetos 
Editoriais. Lembro-me de pensar que aquela página A4 estava 
demasiado honesta, mas tenho vindo a perceber que não sei es-
crever de outra forma. 

Nessa carta expus a grande necessidade que sentia de conti-
nuar a aprender e desenvolver projetos de teor autoral, assim como 
este mestrado seria o único a nível nacional a conter o programa 
mais adequado aos meus objetivos académicos. Havia um gran-
de sentido de urgência nas palavras que escrevi, fomentado pelo 
facto de não ser a continuação dos estudos mas sim, um regresso. 

Contrariamente à licenciatura em Design de Comunicação 
nas Belas Artes do Porto, a equivalente nas Bela Artes de Lisboa 
não inclui um estágio no plano curricular e, como tal, no seu termo 
resolvi que seria interessante ter uma primeira experiência no uni-
verso laboral da área. A meu ver, o prolongamento dos estudos 
deveria ser uma decisão apoiada por uma noção mais realista da 
prática da profissão, como uma especialização no seguimento 
de limitações sentidas neste contexto ou aspirações fortalecidas. 

Passando à frente das condições que tornam um estágio 
adequado tão difícil de conseguir, exponho que uma das coisas 
para as quais devemos estar preparados fora da faculdade é a 
não-linearidade do nosso percurso. Depois de quatro anos a es-
tudar design gráfico fiz um estágio como web designer e tudo o 
que criei foi resultado de uma aprendizagem autodidata. Neste 
processo percebi que existe uma diferença, muitas vezes abis-
mal, entre o tipo de prática que se aprende na faculdade e a que 
poderemos ter que vir a exercer no mercado laboral, altamente 
influenciada pela realidade política e económica do país. Todos 
os caminhos são diferentes e cabe-nos a nós gerir o processo 
de acordo com o nosso contexto e ambições. 

Outra coisa que percebi, e igualmente importante, é que 
a verdadeira aprendizagem do trabalho como designer advém 
da experiência juntamente com os restantes fatores (como por 
exemplo os prazos, orçamentos, produção e clientes), que nem 

A design capability proceeds 
from fusion of skills, 
knowledge, understanding, and 
imagination; consolidated by 
experience.

(Potter, 2002: 21)

Tradução: "A capacidade de 
fazer design procede da fusão 
de capacidades, compreensão  
e imaginação; consolidados 
pela experiência."

Com exposição, dou-me 
a conhecer como pessoa, 
estudante e designer, 
reconstruindo o contexto  
que justifica as minhas  
escolhas e que introduz  
o presente objeto. 

3
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sempre têm inclusão hipotética ou até ênfase teórico nos trabalhos 
académicos, e no contexto laboral são muitas vezes condicio-
nantes mais preponderantes do que o resultado ou design em si. 
Estes fatores são o desafio primordial da prática do bom design.

Com esta consciência e o paralelo desejo de regressar aos 
estudos geraram-se dúvidas importantes, com alicerces mais inci-
sivos na experiência do que no ensino, e quase tão opostas como 
a opinião que mantenho sobre esses ambientes distintos. Deveria 
seguir para um ensino mais especializado, que me completasse 
a prática, os programas e as ferramentas, e assim me ajudasse 
a diminuir as limitações técnicas que senti no desenvolvimento 
de tarefas? Deveria tirar um curso mais virado para o mercado, 
com noções de marketing e comunicação digital? Ou continuar 
a linha de ensino dos bons conceitos teorias, do design/arte, da 
metodologia e da ética do design das Belas Artes?

Apesar de ter criticado frequentemente o sistema de ensino 
por não me ter dado as ferramentas suficientes para o estágio que 
fiz, hoje já não o faço porque compreendo que a redução do curso 
pós-Bolonha torne difícil ensinar tanto, e não abdico do lado criativo 
e autoral em prol do lado da mecanização e produção. O primeiro 
é mais difícil de consolidar mas também é o diferencial necessário 
para resultados exponencialmente mais interessantes e complexos. 
As ferramentas explorar-se-ão, à medida que forem necessárias.

Com isto, não alterei radicalmente o meu percurso depois do 
estágio como este poderia ter sugerido, mas alimentei a vontade de 
continuar a estudar no sentido das aspirações fortalecidas, ou seja, 
seguir o percurso idealizado ainda nos tempos de licenciatura, o 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais. Ingressar neste 
mestrado significou uma nova oportunidade para testar as minhas 
capacidades, ideias e habilidades de execução, assim como mais 
tempo para dedicar a projetos autorais e crescer criativamente 
com o acompanhamento de excelentes profissionais da área. 

Um dos principais impulsos, associado ainda a estas razões, 
foi a ambição de continuar a desenvolver um projeto pessoal em 
que comecei a trabalhar mais seriamente nas horas livres de es-
tágio e, desde então, se tornou não só uma atividade de eleição, 
como também a mais satisfatória. Como tal, trouxe a encader-
nação manual como um processo a investir e a concretizar como 
projeto principal de mestrado. 

As atividades manuais sempre foram algo que privilegiei 
ao longo do meu desenvolvimento como designer. A par com as 
ideias, a execução material dos objetos é uma vertente tão im-
portante como a anterior e, do mesmo modo que tento controlar 
rigorosamente as dimensões teórico-práticas de um trabalho, 
tento igualmente controlar as dimensões da sua produção – e, 
se possível, fazer parte de todo o processo.

E assim foi, durante o primeiro ano de mestrado, além da 
aprendizagem complementar que fiz de infografia, tipografia, 
direção de arte, design editorial, dispositivos visuais etc..., com 
a disciplina de projeto tive o espaço e acompanhamento neces-

4

On one hand, we have those 
who believe that graphic 
design is a problem-solving, 
business tool and that designers 
should supress their desire for 
personal expression to ensure 
maximizing the effectiveness  
of the content.  
While on the other hand, we 
have those who believe that 
although design undoubtedly 
has a problem-solving function, 
it also as cultural and aesthetic 
dimension, and its effectiveness 
is enhanced, not diminished,  
by personal expression.

(Shaughnessy, 2005: 13)

Tradução: "Por um lado, temos 
os que acreditam que o design 
gráfico soluciona problemas 
como uma ferramenta de 
negócio e que os designers 
devem suprimir o seu desejo 
de expressão pessoal para 
garantir a maximização da 
eficácia do conteúdo. Por outro 
lado, temos os que acreditam 
que o design tem, sem dúvida, 
a função de solucionar 
problemas, mas também uma 
dimensão cultural e estética, 
senda a sua eficácia reforçada 
e não diminuída, com a 
expressão pessoal."
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sários para fazer crescer a Singular Books [ 1 ], marca de notebooks 
únicos e inteiramente feitos à mão, com capas em serigrafia e 
séries temáticas limitadas. Consegui centrar todo o processo na 
minha capacidade de produção/manufatura e conferir-lhe valores 
e elementos de diferenciação e posicionamento. Exigiu muita de-
dicação, tempo e investimento, mas são também essas as razões 
que estão na origem da satisfação que nos faz sentir que estamos 
no caminho certo.

Este ano foi importante 
para mim enquanto profissional porque depois de trabalhar na 
área, ser estudante já não é apenas ser estudante, é também 
conseguir prever o impacto do ensino e da evolução pessoal no 
que será o regresso ao mundo laboral. A valorização da experiên-
cia e da possibilidade de estar novamente em território neutro, 
coexiste com uma curiosidade latente no que será poder aplicar 
estas recentes aprendizagens em situações reais e ser um bom 
profissional na área. 

Na prática do design, interessa-me em medidas iguais, 
poder criar os meus projetos pessoais e conseguir dar soluções 
a desafios dados. É por esta consciência que, no segundo ano, 
a escolha entre tese, projeto ou estágio não foi difícil. Apesar da 
opção projeto se revelar muito ali-
ciante face à possibilidade de con-
tinuar a desenvolver e investigar 
algo diretamente relacionado com 
o interesse pessoal – como seria, 
por exemplo, aprofundar e comer-
cializar os Singular Books –, o es-
tágio representa uma experiência 
laboral em contexto seguro que 
possibilita a inclusão em ateliers/
estúdios que, de outro modo, po-
deriam não ter condições para nos 
receber. São nos estúdios/ateliers 
(que têm no espetro oposto as grandes agências de publicida-
de, multinacionais etc.) que podemos observar e fazer parte da 
prática que melhor compactua com o ensino, e provavelmente, 
mais se aproxima da metodologia e ideologia em que assenta o 
design como disciplina.

[ 1 ]

[ ibidem ]

[ ibidem ]
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do estágio

O Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais é, na conti-
nuidade da licenciatura de Design de Comunicação, uma espe-
cialização com promessas de abrangência e multidisciplinaridade 
na investigação, análise e crítica do design gráfico, com tónica 
em projetos editoriais. Esta especialização vai de encontro ao 
propósito de aprofundar conhecimentos, não só sobre a tipolo-
gia destes objetos, como também sobre os seus componentes 
teóricos, estruturais e materiais. 

Depois de escrever acerca da importância da escolha que 
me trouxe a este mestrado e como este representou uma nova 
oportunidade de aprendizagem e concretização de projetos, tor-
na-se necessário ser mais objetivo e problematizar metas.

As aspirações fortalecidas que referi e me conduziram ao 
presente momento consistem no desejo antigo de fazer livros. 
Foi esta paixão que esteve na origem do meu percurso como 
designer. Primeiro, e ingenuamente, com a ambição de ser de-
signer de livros de literatura comercial (com ênfase no design 
de capas) e, consecutivamente, aprendendo e crescendo na di-
reção de livros de artista, auto-publicações, catálogos de arte, 
livros de luxo, edições especiais, etc... Foi aliado a este gosto 
que comecei a interessar-me, paralelamente, por encadernação, 
para poder controlar não só a composição editorial e caraterís-
ticas estruturais, como para poder perceber os materiais e os 
componentes físicos de um livro e, posteriormente, usar esse 
conhecimento para tornar o processo de criação de um livro 
mais completo e totalitário.

De acordo a dedicação que dei aos meus projetos, houve 
uma exigência constante num seguimento teórico processual 
coerente, assim como a procura de uma igual coerência na sua 
realização. A enfatização da coerência é relevante porque sim-
boliza, de certa forma, a tentativa de desenvolver um processo 
pessoal de trabalho que desse resultados e, mais importante, uma 
identidade gráfica. Um estudante que se preocupa ativamente 
com um estilo/identidade pessoal, com o valor autoral do que faz 
e com a diferenciação relativamente ao todo é alguém para quem 
fará sentido trabalhar num - ou até mesmo formar um – estúdio/
atelier porque são nestes que, de um modo mais imediato, estas 
questões são exploradas e valorizadas.

6

We become graphic designers 
because we want to say 
something. We want to make 
a visual statement for which 
we can stake a claim for 
authorship; in some cases it is 
a very modest claim, but it’s a 
claim nonetheless.

(Shaughnessy, 2005: 13)

Tradução: " Tornamo-nos 
designers gráficos porque 
queremos dizer algo. Queremos 
fazer uma declaração visual 
sobre a qual podemos marcar 
uma posição de autoria; 
em alguns casos é uma 
reivindicação muito modesta 
mas, no entanto, não deixa  
de o ser."
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Os estúdios (ou ateliers) são espaços privilegiados no que 
conta à prática do design. Apesar da relatividade desta afirmação 
face à sua generalidade, entende-se que são nestes ambien-
tes que existe maior liberdade para explorar soluções gráficas, 
plásticas e criativas, e mais que tudo, se dá valor à informação 
e à comunicação.

É território híbrido fazer comparações qualitativas entre 
tipologias e métodos de trabalho mas, fazendo a análise sob ponto 
de vista de um estudante que aos poucos se torna mais atento ao 
seu futuro laboral, é comum compreender um estúdio como um 
lugar que procura manter condições propícias à aplicação dos 
princípios do bom design, com ênfase na metodologia, processo 
criativo e soluções adequadas a uma comunicação eficaz. 

Estas deduções alicerçam-se no facto dos estúdios serem 
de menor dimensão quando comparados com agências de pu-
blicidade ou equivalentes. É na dimensão e estrutura complexa 
de funções que se perdem muitos dos processos ensinados na 
faculdade, mas também se ganham novos, mais adequados à 
quantidade de trabalho produzido e com tónica na execução 
prática e rapidez de resposta. Esta disseminação em prol da quan-
tidade é o reflexo do forte capitalismo e tem ligações estreitas 
com estratégias de marketing e falsas necessidades de merca-
do, assumindo uma abordagem intrinsecamente distinta da que 
idealmente prioriza os princípios éticos do design e a clareza e 
objetividade da comunicação. 

No mundo do trabalho, as fronteiras entre estes contex-
tos não são facilmente visíveis, existem muitos intervenientes 

Estúdio1

1. Oficina onde trabalham pintores, escultores ou arquitetos
2. Local onde se fotografam os interiores de um filme cinema-
tográfico
3. Departamento de uma estação de radiodifusão ou radiote-
levisão onde se executam obras a transmitir
4. Apartamento pequeno de uma assoalhada

Atelier 2

1. Espaço onde se realiza algum tipo de trabalho artístico ou 
de artesanato
2. Oficina ou estúdio de artistas ou profissionais de arte
3. Sessão ou curso prático sobre uma atividade ou um tema
4. Grupo de pessoas que trabalham juntas num projeto cria-
tivo ou num estudo de um tema ou de uma atividade

2 • Atelier in Dicionário da Língua 
Portuguesa com Acordo Ortográfico [em 
linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2016. 
[consult. 2016-05-03 17:35:09]. Disponível 
na Internet: http://www.infopedia.pt/
dicionarios/lingua-portuguesa/Atelier

1 • Estúdio in Dicionário da Língua 
Portuguesa com Acordo Ortográfico [em 
linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2016. 
[consult. 2016-05-03 17:30:19]. Disponível 
na Internet: http://www.infopedia.pt/
dicionarios/lingua-portuguesa/Estúdio
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Design studios are a mixture 
of slave camp and enchanted 
playground; the good ones 
maintain a balance between 
these two polarities.  
You can’t avoid the slave camp 
resemblance – you will have to 
work long hours with not much 
pay and little recognition. But 
you won’t mind this, because 
among all the relentless pressure 
you will glimpse moments  
of enchantment. 

(Shaughnessy, 2005: 33)

Tradução: "Os estúdios de 
design são uma mistura entre 
campo de escravos e parque 
encantado; os bons mantêm 
um equilíbrio entre estas 
duas polaridades. Não se 
pode evitar a semelhança ao 
campo de escravos – vai ser 
necessário trabalhar longas 
horas com pouca remuneração 
e reconhecimento. Mas 
isso não vai ser importante, 
porque entre toda a pressão 
implacável, vão existir 
momentos de encantamento." 



Da educação 
à prática 

a equilibrar e não é possível controlar todas as dimensões prá-
ticas e ideológicas sem abdicar de algo pelo caminho. Mas é 
importante saber definir estes perímetros, ter consciência que 
as diferenças existem e manter uma postura informada e críti-
ca sobre a profissão. Não há necessaria-
mente uma associação óbvia entre estes 
e uma prática certa/errada ou de maior/
menor qualidade, apenas noção das ge-
neralidades. Concomitantemente, esta 
mesma noção é muito útil quando chega o 
momento de procurar um estágio curricular cujo objetivo primor-
dial é aprender, o que faz sobressair o potencial de um ambiente 
mais pequeno, com as premissas previamente assinaladas. Como 
tal, a primeira meta definida após a decisão de fazer estágio foi 
encontrar um estúdio com o qual pudesse colaborar.

Alguns dos estúdios com os quais vim aprendendo à 
distân cia, por afeição e admiração, são: Barbara says, Ilhas Studio [ 2 ], 
Vivóeusébio, Dois Dias Edições [ 3 ], Studio AH-HA [ 4 ] , Coletivo 
4.16 ou até trabalhadores independentes como o Marco Balesteros  

e a Sílvia Prudêncio. Com estes comecei uma coleção editorial que 
aumenta ao mesmo tempo que os seus trabalhos são lançados e 
desenvolvi um interesse acrescido pelo universo cultural artístico, 
e por vezes underground, com os quais estes frequentemente co-
laboram, assim como pelos materiais e técnicas de impressão de 
baixo custo (como a risografia) ou de cariz especializado (como as 
edições limitadas de cartazes ou publicações com em serigrafia). 

Mais recentemente, devido à mudança de cidade para o 
Porto, tenho vindo a descobrir outros igualmente estimulantes 
sendo exemplo os R2, Atelier d’alves, White Studio [ 5 ], Studio  
Andrew Howard, Non Verbal, entre outros.

Neste seguimento, perto do final do primeiro ano do mes-
trado e por intermediário de uma entrevista sobre direção de 
arte, tomei conhecimento do trabalho de António Queirós, de-
signer portuense e também profes-
sor de Identidade Gráfica nas Belas 
Artes. Através deste contato, que 
envolveu não só várias deslocações 
ao estúdio, como a oportunidade 
de observar a forma como este é 
composto e atua, soube que era 
possível fazer um estágio lá e, nesse sentido, manifestei o meu 
interesse e enviei o meu portfólio. Fui aceite e dei início à minha 
colaboração no estúdio António Queirós Design.

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
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[ 3 ]
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António Queirós, fundador do estúdio António Queirós Design, é 
designer, diretor criativo e professor nas Belas Artes do Porto. O 
seu trabalho encontra raízes profundas no seu gosto pela arquite-
tura, fruto de uma formação prévia à de Design de Comunicação, 
que lhe incutiu valores e caraterísticas que transportou para o 
design e adotou como linguagem. Segundo o próprio, foi o cariz 
hermético e técnico dos projetos de arquitetura que lhe despertou 
o interesse sobre a forma como estes poderiam ser comunicados 
aos espectadores comuns. 

De acordo com o pensamento rigoroso, matemático e fun-
cional que absorveu, defende que um bom projeto deve assentar 
em conceitos inquestináveis, fechados, pois uma ideia com uma 
base teórica bem problematizada só poderá ser questionada na 
sua forma ou material, não pressupondo que o conceito seja óbvio, 
ou transparente. O seu método de trabalho, bastante intuitivo e 
prático, seja pela experiência como profissional da área ou pelo 
exercício de ser professor, tem como base os esquissos que faz 
no momento e que, geralmente se encontram muito perto da 
solução que será apresentada. As suas premissas consistem em 
ter sempre em consideração referências históricas e elementos 
gráficos integrantes, e no caso de ausência de um ou dos dois, 
problematiza o conceito, aliando o potencial criativo do projeto 
às intenções do cliente.  

Na prática, o seu trabalho estende-se pelas mais variadas 
tipologias, desde a identidade gráfica à montagem de exposi-
ções, embalagem e design editorial. Mas, mais do que o plano 
bidimensional ou editorial, o seu trabalho dá preferência ao de-
sign gráfico enquanto instalação e estrutura tridimensional, ex-
plorando noções de escala, materiais e tipologias de produção. 
A sinalética entra aqui como génese desta especialização con-
tando com colaborações com arquitetos como: Souto de Moura 

António Queirós Design,
o estúdio

[ 6 ]

(...) conceptualmente,  
o trabalho deve assentar em 
bases "corretas" para ter um 
conceito quase inquestionável 
– hermeticamente fechado.  
Uma boa ideia, com uma base 
teórica bem problematizada, 
podem-se discutir a forma,  
o material mas o conceito não  
é discutido.

Entrevista: António Queirós,  
ver Anexo 1, pág. 204.
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[ 7 ]

[ ibidem ]
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[ 8 ]

[ 9 ]

[ 8 ]
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(Pritzker 2011) na recuperação da Pousada de Santa Maria do 
Bouro, no Estádio Municipal de Braga [ 6 ], no Pavilhão Multiusos 
de Viana do Castelo, com a instalação tipográfica da Abbaye 
Du Thoronet [ 7 ], na Casa das Histórias [ 8 ],  etc.; Carlos Prata no 
Instituto CUF de Matosinhos; e ainda Nuno Sampaio no Museu 
Nacional dos Coches. 

Outros exemplos da sua multiplicidade criativa são proje-
tos como: Álvaro Siza One House in Mallorca, Ângelo de Sousa 
Exhibition Catalogue, J. Carlos Loureiro [ 9 ]  
(livros); Athayde, Montes Olivarium [ 10 ], Occidens, 
Furtiva Lagrima (rótulos); Origens Chocolate, 
produtos Leitaria Quinta do Paço, Arcadia Retro, 
Aromas Chocolate (embalagens); Exposição 
Olga Noronha, Do Palácio de Belém, Exposição  
Dórdio Gomes (exposições)... parte de uma se-
leção feita pelo próprio designer na plataforma 
online Behance, sítio digital onde estes podem 
ser visualizados.

O seu trabalho é reconhecido e pontualmente home-
nageado, como o rótulo de azeite Montes Olivarium e vinho 
Furtiva Lagrima [ 11 ], sendo este último premiado com o Graphis 
Gold Award e integrado na lista 100 Best in Design 2013 na cate-
goria Embalagem.

Com um percurso na área que conta com mais de 25 anos, já 
colaborou com mais de 70 profissionais e manteve um estúdio que 
ultrapassava os 30 funcionários. Hoje, Queirós tem um pequeno 
espaço na Foz Velha e continua a ter uma presença significativa 
no cenário do design do Porto e a contribuir para a qualidade do 
design em Portugal.

[ 10 ]

[ 11 ]
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É comum no estúdio de António Queirós existirem estagiários. 
Aliás, como professor na faculdade de Belas-Artes do Porto, ge-
ralmente aceita até duas pessoas para estágio currícular da licen-
ciatura. De mestrado, eleva a fasquia, e disse-me em entrevista 
que escolhe com mais acuidade.

O estúdio está localizado num lugar muito genuíno. Entre 
ricos e pobres, a Foz do Porto tem um pouco dos dois pólos e o 
estúdio, situado num largo entre casas recuperadas com luxo 
por pessoas com possibilidades e casas extremamente pobres –  
geralmente de idosos, com a tradição piscatória ainda enraizada 

–, o local de trabalho de A.Q. bebe diretamente estas influências 
derivadas da proximidade do rio/mar e reflete uma qualidade de 
vida diferente da que tinham no antigo estúdio, num prédio na 
Avenida da Boavista. 

Sendo  mais pequeno, o estúdio – recuperado pelo arqui-
teto José Carlos Cruz – tem um estilo muito contemporâneo e 
prático, como um open space, e segundo a organização dada por 
A.Q. cabem à vontade 9 trabalhadores, havendo ainda uma sala 
de reuniões à parte, uma cozinha e os wc.

Aquando a minha vinda para o estúdio, haviam saído as es-
tagiárias currículares e mais uma designer [ 12 ]. Percebendo pelo 
meu portfólio a elevada preferência por objetos de cariz editorial, 
assim como pelo meu contexto e especialização académicos, A.Q. 
colocou-me perto da Bárbara Coelho para aprender diretamen-

O espaço e as pessoas

[ 12 ]
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te com ela, visto ser ela a designer a quem era delegada a parte 
editorial. Apesar de o ideal para a minha aprendizagem ser man-
ter-me na sua alçada e aprender o máximo possível por interação 
direta, a Bárbara não ficou muito tempo, tendo encontrado uma 
boa oportunidade de trabalho no estrangeiro, depois de 4 anos ali.

A.Q. tem vários 
colaboradores e é frequete encontrar pessoas no estúdio que vão 
apenas (e pontualmente) para trabalhos específicos. Durante o 
meu tempo lá, convivi e aprendi diariamente com os designers 
Jorge Almeida, Diogo Pestana e José Teixeira, e a outro nível com 
a Tânia Pinto, contabilista do estúdio.

A oportunidade que tive de estagiar nesse estúdio foi um 
privilégio, a relação de trabalho que construí com o diretor cria-
tivo foi sempre muito aberta e com bastante liberdade para su-
gestões e construção conjunta de conceitos. A.Q. colocou-me à 
prova e deu-me permissão para avançar com as algumas ideias, 
desde que fossem bem fundamentadas e problematizadas se-
gundo o mote de trabalho. Também respeitou a minha neces-
sidade de criar trabalho para o relatório de estágio e como tal, 
delegou-me alguns projetos, na sua integridade de execução, 
para esse efeito.

O meu trabalho no estúdio 
teve várias dimensões, no início só 
como observadora, depois como 
executora de tarefas mais simples, 
como a alteração de ficheiros de tra-
balhos feitos pelos colegas – o que 
me ajudou a ampliar o meu espectro 
de ferramentas (Adobe Illustrator e  
Photoshop...) – e, ao mesmo tempo,  
a desenvolver raciocínios integrais 
para projetos mais pequenos, como 
teste às minhas capacidades, até culminar num projeto final 
mais complexo e exigente.

Como tal, o presente relatório foca-se em três trabalhos 
desenvolvidos por mim e com direção criativa de A.Q (e auxílios 
pontuais de colegas): a exposição e catálogo Domingos Pinho 
Caminhos de um Percurso 1965-2015 [ 13 ], a marca e rótulo do azeite 
Vale Pamis [ 14 ] e o livro comemorativo dos 50 anos da Ponte da 
Arrábida, Ponte da Arrábida Monumento Nacional [ 15 ]. 

15

Num momento inicial 
previu-se a existência  
de um 4º projeto, o livro 
sobre Nadir Afonso  
a ser lançado no momento 
de inauguração da 
Fundação Nadir Afonso, 
mas o grau de exigência 
do livro sobre a Ponte 
da Arrábida acabou por 
prolongar os prazos da  
sua execução.

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]
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O estúdio António Queirós Design tem mantido, ao longo dos 
tempos, uma relação estreita com a Casa Museu Abel Salazar. Desde 
o logótipo da Associação Divulgadora da Casa Museu, ao design de 
exposições e catálogos, a sua contribuição pontual está enraizada 
e faz parte da história do lugar. Em setembro de 2015 foi dado 
início a uma nova colaboração, a exposição de 50 anos de pintura 
de Domingos Pinho.

Domingo Pinho,
Caminhos de um Percurso

1965-2015

Exposição & catálogo

17



Domingos Pinho,
Caminhos de um Percurso
1965-2015



1p r o j e t o 1 2 3

A primeira reunião, com data no início de setembro, consistiu numa 
visita à Casa Museu Abel Salazar e na apresentação do projeto por 
parte dos criadores do evento e pintor [ 16 ]. Ali, pôde observar-se de 
perto a montagem da exposição, a organização temporal dos quadros 
relativamente ao espaço, assim como as suas dimensões reais, separada e 
conjuntamente. A reunião estendeu-se a todas as pessoas envolvidas na 
criação da exposição: os representantes da Casa Museu, o fotógrafo das 
obras, o mecenas e ainda, o próprio pintor, Domingos Pinho3, de modo 
a poder discutir a área de ação de cada um e de que forma poderíamos 
contribuir para o trabalho uns dos outros.

Neste encontro foram definidas as tipologias dos materiais de 
divulgação que seriam necessários à exposição e debateram-se estra-
tégias e lugares onde esta comunicação seria mais eficaz. De seguida 
mostraram-se inúmeros materiais, nomeadamente catálogos de pré-
vias exposições do pintor, onde se discutiu o que seria mais ou menos 
interessante manter desses objetos. Apesar da liberdade para explorar 
soluções, foram dadas uma série de premissas e até um universo esti-
lístico, visto que esses mesmos catálogos eram bastante semelhantes 
entre si e manifestavam uma linguagem e presença tipográfica com a 
qual Domingos Pinho se manifestou satisfeito. 

No seguimento de um acordo verbal sobre especificidades da 
identidade gráfica da exposição, a dimensão prática da comunicação 

Reunião no espaço  
e briefing

3 • Domingos Pinho, pintor e professor 
universitário, concluiu o curso de Pintura  
na esbap, onde veio a lecionar durante  
35 anos. Foi bolseiro da Gulbenkian (1966)  
e, nesta condição, desenvolveu o trabalho  
de investigação Realismo no Século XX (1978). 
Foi um dos fundadores da Cooperativa  

A exposição Domingos Pinho 
Caminhos de um percurso 
1965-2015 assinala os 50 anos  
de carreira do pintor e juntou  
32 obras selecionadas pelo mesmo, 
na sala de exposições da Casa 
Museu Abel Salazar, entre 10  
de outubro e 19 de dezembro  
de 2015.

[ 16 ]

Árvore e cofundador da revista Paisagem, de 
Artes e Letras. Realizou mais de 35 exposições 
em nome próprio. Como reconhecimento ao 
seu trabalho junta prémios como o José Costa 
Meireles (desenho), Rodrigo Soares (pintura),  
D. Ricardina da Costa Meireles, Rotary Club do  
Porto e Três Artes.

Fig. 1 
Manipulação de cor sobre Sem título 
(1965), de Domingos Pinho. 

 

19



Domingos Pinho,
Caminhos de um Percurso
1965-2015

do evento combinou-se composta por: a colocação da mesma em vinil 
na porta de entrada de exposição e entrada no espaço, lona no gra-
deamento da casa museu, convite digital, cartaz, catálogo, tabelas 
informativas e cronologia em cada quadro. Como tal, posteriormente 
a entendimentos e conclusões sobre as expectativas e necessidades 
da exposição, foi importante observar o espaço e suas caraterísticas, 
fotografar a sua generalidade e dar relevância aos locais onde have-
riam intervenções gráficas. Foi ainda necessário tirar medidas e fazer 
uma análise mais ou menos superficial dos materiais de modo a poder 
prever como os grafismos poderiam vir a ser aplicados. Com todos 
os dados necessários para a concretização de uma proposta gráfica, 
este trabalho consistiu no meu primeiro projeto no estúdio e sob a 
orientação de António Queirós.

Fig. 2 (pág. direita) 
Caderno Diário, anotações 
sobre a reunião (09/09/2015).
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Fotografias do espaço durante 
a montagem dos quadros 
para memória futura da sua 
organização e desenvolvimento 
dos elementos gráficos.

Fig. 3
Zona central da exposição, vista  
da entrada, onde deveria ser 
colocada a identidade gráfica, com 
o último quadro da cronologia.
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Figs. 4 a 7 
A importância da dimensão  
e proporção dos quadros  
no seu conjunto – assim como  
o seu enquadramento no 
 espaço –condicionados pela 
estrutura e arquitetura do  
lugar (tendo em conta janelas, 
calhas e pilares que ladeam 
algumas das obras).

4

5

24



1p r o j e t o 1 2 3

6

7

25



Domingos Pinho,
Caminhos de um Percurso
1965-2015

Fig. 8 
Visão geral do lado da galeria  
sem janelas e pilares, 
evidenciando as diferenças  
na aplicação dos grafismos  
entre um e outro.
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A identidade gráfica da exposição consiste no estabelecimento de 
elementos gráficos informativos  e recorrentes que, em conjunto com 
a obra do pintor, conferem ordem, coerência e unidade no espaço onde 
esta se dispõe. Esses elementos devem ter base numa estratégia de 
complementaridade e unidade, dando destaque ao que se pretende 
evidenciar, os quadros.

Segundo o contexto gráfico proposto pelo artista nos catálogos 
que apresentou na reunião, na continuidade do grafismo dos mesmos, 
a neutralidade e simplicidade são caraterísticas que pretende manter e 
com as quais se identifica. No seu entendimento, o design pode ser tra-
balhado e ter expressão não devendo, no entanto, sobrepor-se à obra. 

Identidade gráfica
e moodboard

9Fig. 9
KUNSTEN Museum of Modern  
Art, Designbolaget – identidade.

Fig. 10
Weekly Planners, Marjolein 
Delhaas (2014) – design editorial.

Fig. 11
Droom van helderheid,  
Wang Zhi-Hong – design editorial.

Fig. 12
KUNSTEN Museum of Modern  
Art, Designbolaget – catálogo.

Figs. 13 e 14
L'Anatomie,Caterina Bianchini. 

– design de cartaz.

28

Uma pesquisa é sempre de alguma forma, um relato de longa viagem 
empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas  

vezes já visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas de 
um modo diferente de olhar e pensar determinada realidade  

a partir de uma experiência e de uma apropriação do conhecimento 
que são, aí sim, bastante pessoais...

(Duarte, 2002: 140)
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Depois da consideração destas premissas há dois fatores im-
portantes a ter em conta: primeiro a escolha, por parte do pintor, de 
um quadro para fazer parte da capa do catálogo e restante divulgação; 
segundo, a preponderância gráfica de uma cronologia [ 17 ] a integrar 
na exposição, associada a cada quadro e visível no panorama geral da 
mesma. O objetivo é criar uma forte presença numérica que contex-
tualize a obra nos 50 anos de carreira do pintor refletindo, por asso-
ciação, as diferenças pictóricas ao longo do seu percurso e guiando os 
observadores pelo mesmo.

[ 17 ]
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Posto isto, esta construção assentou essencialmente na escolha de uma 
tipografia e na composição e organização hierárquica das palavras que 
compõem o nome da exposição. Tendo em conta a importância da 
cronologia, a escolha foi feita em função de experimentações gráficas 
com números, tentando encontrar os que melhor incorporassem o 
universo conceptual da exposição.

Numa primeira fase, ponderou-se 
a utilização de algarismos antigos4, pela sua elegância e ritmo, alian-
do-os a uma composição da restante informação em tipografia não 
serifada. No entanto, o espaço reservado para a cronologia– a calha 
metálica com 60 mm de altura – faz com que estes números não tirem 
o melhor partido do espaço pela forma como se dispõem relativamente 

A importância 
da tipografia

[ 18 ]
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Baskerville Bold   15 pt

4 • Exemplos de algarismos antigos com a tipografia Hoefler Text Bold e de tabelares com Baskerville 
Bold. Espaço ocupado por uma e outra dado pelas guias amarelas.

5• http://tipografos.net/glossario/algarismos.html (consultado a 12/06/2016)

Hoefler Text Bold   15 pt

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

Algarismos antigos, Old Style 
Figures, OSF, Lower case 
numerals, Text figures, inglês  
(...) Algarismos do tipo da 
letra minúscula, providos de 
ascendentes e descendentes, 
desenhados para harmonizar  
com o texto.5

Tradução: "A tipografia é o  
meio que dá forma visual à ideia
escrita. Graças ao volume  
e variedade de tipos de letra 
disponíveis, a sua seleção pode 
alterar dramaticamente a 
legibilidade e a sensibilidade do 
leitor face à ideia a transmitir.  
A tipografia é um dos elementos 
mais influentes no caráter  
e qualidade emocional do design.

Typography is the means by which a written idea is given a visual 
form. Due to the volume and variety of typefaces available, 

the selection of the components of this visual form can dramatically 
affect the readability of the idea and a reader's feelings towards it. 

Typography is one of the most influential elements on the character 
and emotional quality of design.

(Ambrose/Harris, 2005: 6)
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Bangla MN

Accent Graphic Medium

Abadi MT Condensed Extra Bold

ATRotis Sans Serif 55

Avenir 65 Medium

Agenda Bold

Futura Bold

Gill Sans Bold

Akzidenz-Grotesk BQ

Rockwell Bold

Century Gothic

Big John

Base Nine

Din Pro Medium
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Fig. 15
Comparações entre numerais 
para a escolha de uma  
tipografia para a identidade 
gráfica da exposição.

 3 4 5 1 2 
6 7 8 9 06 7 
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6 7 8 9 06 7 

à baseline e altura de x. Então regressou-se ao pressuposto, dado pelos 
catálogos antigos [ 18 ], da letra não serifada, inclusive nos números, e 
após alguns ensaios, houve uma que sobressaiu pela sua geometria.

A Base Nine, letra criada por Zuzana Licko para a Emigre nos 
anos 90, faz parte de uma época específica do design gráfico, podendo 
correr o risco de acrescentar um significado dissonante da exposição. 
No entanto, os números encerram em si qualidades difíceis de en-
contrar em outros tipos sem serifa como: o ângulo reto nos limites, a 
espessura constante do carater, a base reta do número 1, as pestanas 
no 3 e 5 que parecem serifas e o redondo circular que lhes confere 
uma geometria quase primária, como que desenhada com o auxílio 
de um escantilhão. É ainda uma letra com caraterísticas de espaça-
mento semelhantes a tipos mono espaçados, o que juntamente com 
a quadratura e largura equivalente dos carateres a torna ideal para 
composições modulares. 

Fig. 16
Numerais da tipografia Base Nine

– seleção final.
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1965   2015-
1965   2015~

1965- 
2015

  1965
-2015

1965- 
2015

  1965
-2015

Figs. 17 a 18
Experiências com a Base Nine  
já com as datas da exposição  

– trabalhando kerning, entrelinha  
e disposição dos números.

Fig. 20 
Solução final, possibilidade 
de ser usada como módulo. 1965

- 
2015 19

65
- 20

15
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Fig. 21 
Solução final.1965

- 
2015
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Caminhos de um Percurso

1965
- 
2015

DOMINGOS
PINHO

Caminhos de um Percurso

1965
- 
2015

DOMINGOS
PINHO

Caminhos de um Percurso 

Domingos 
Pinho

1965
- 
2015

Experiências de hierarquia  
com a restante informação: 

Fig. 22 
Ensaio com a fonte Base 12.

Fig. 23
Ensaio com a fonte Base 9.

Fig. 24
Ensaio com as fontes Matrix  
Bold e Matrix Script Regular.

Caminhos de um Percurso

1965
- 
2015

DOMINGOS
PINHO

Fig. 25
Ensaio com a fonte Base 9  
com o kerning reajustado  

– proposta final.
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Quando apresentadas as soluções ao diretor criativo, este não 
achou que o contexto de letra fosse um problema e concordou que 
era uma proposta para continuar a explorar. Como tal, avançou-se 
para estudos de composição numérica e, mais tarde, com o nome da 
exposição na íntegra.

Apesar das tentativas de conciliar outro tipo de letra para o 
título da exposição, as qualidades que tornam a Base Nine a escolha 
numérica  interessante são também as que a tornam difícil de usar em 
grande escala com outro tipo de letra, não sendo neutra o suficiente 
para aliar a uma serifada, nem neutra na mesma medida para usar 
uma sem serifa. 

Deste modo, só em composições com a mesma se conseguiu 
encontrar um equilíbrio visual tipográfico, visto que as maiúsculas da 
fonte têm o mesmo peso e cariz geométrico dos números. 

Devido ao extenso nome da exposição, a hierarquia da infor-
mação foi feita linearmente usando as proporções das datas, o que faz 
com que o conjunto pareça uma peça modular. 

Esta proposta, com destaque nas datas, e com uma força visual 
identitária mais trabalhada foi de encontro às intenções do diretor 
criativo para a exposição e, de certa forma encontra-se no seguimento 
dos grafismos que A.Q.6

6 • Soluções de desenvolvimeno e aplicação de identidade gráfica em espaços expositivos por parte 
de A.Q. Na 1ª imagem: Exposição Olga Noronha (Galeria Municipal da Câmara de Matosinhos, 
2013), na 2ª: Exposição Alcino Soutinho (Câmara Municipal de Matosinhos, 2007).

1 2
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Aplicação da
identidade gráfica

Depois da aprovação da identidade gráfica, A.Q. orientou-me para a 
definição de uma estratégia visual que fosse recorrente nos objetos de 
divulgação e catálogo. Essa estratégia, juntamente com a identidade 
gráfica, resolveria o trabalho, dando espaço a alguma aprendizagem 
sobre orçamento, artes-finais e produção.

A estratégia 
que adotei, tendo como elemento obrigatório o primeiro quadro da 
exposição, Sem Título de 1965 [ 19 ], foi um simples retângulo de cor 
branca, ou ausência de cor, onde a informação se organizaria. Esta 
ausência seria substituída pela textura do papel (imitação da tela dos 
quadros) uma vez que A.Q. concordou que poderia ser o material da 
capa do catálogo e, eventualmente, esta ausência poderia ainda ser um 
cortante, estando a informação visível na folha de rosto. Apesar dos 
estudos do convite simularem a textura da tela, no final acordámos 
que seria melhor retirá-la e tê-la presente apenas no catálogo, com a 
textura verdadeira do material. Foi ainda necessário selecionar um 
novo tipo de letra para utilizar em texto extenso uma vez que a Base 
Nine, neste caso específico, funciona melhor como fonte display, pelo 
peso e espessura das letras quando em tamanho pequeno. A Rotis 
Sans Serif foi a tipografia complementar com que se compôs a restante 
informação escrita (as medidas dos quadros, texto do convite e texto de 
abertura do catálogo) visto a proporção dos seus caratéres, levemente 
condensados, ser equilibrada quando associada à Base Nine.

Tendo feito algumas versões do convite, o considerado final pelo 
diretor criativo veio ditar os restantes materiais de divulgação, nomea-
damente o cartaz, lonas exteriores e finalmente, o catálogo. Estes, foram 
uma desmultiplicação da identidade gráfica pelos vários formatos.

[ 19 ]

Fig. 26 (pág. direita) 
Caderno Diário, anotações  
de considerações com A.Q.  
e esboços deste (14/10/2015).
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Figs. 27 e 28 
Convite digital: 1º documento 
de divulgação pedido pela 
Casa Museu. Ensaios iniciais de 
composição da informação  
e reflexões sobre a tipografia  
a usar no corpo de texto.
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Figs. 29 e 30 
Versões finais do convite: 
o da direita simula a textura  
do papel; o da esquerda,  
sem textura e com a informação 
mais emoldurada consistiu  
na escolha de A.Q.
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Fig. 31 (pág. 45)
Cartaz: adaptação do convite 
ao formato A2, sem texto 
informativo – versão de acordo 
com o convite Fig.29.

Fig. 32 (pág. 47) 
Cartaz final, correspondência 
gráfica com o convite Fig 28. 
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Figs. 33 e 34
Lonas – 5,29 m x 78 cm de  
altura. Montagem feita para 
exemplificar as dimensões  
e posicionamento. Montagem  
por Jorge Almeida.
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Figs. 35 e 36 
Lona da exposição – reduzida;  
e maquete de suporte para  
a colocação da mesma no local  

– a indicar o lugar dos ilhoses  
e a sua proporção com  
o gradeamento, tendo em conta  
o espaço entre grades.
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Fig. 37 
Vinil – reduzido. O vinil do vidro 
da porta de entrada da exposição 
foi enviado em espelho para ser 
impresso em vinil frost e aplicado 
do interior para o exterior.

Figs. 38 e 39 (pág. direita) 
Tabela tipo – tamanho real. 
Data tipo – tamanho real. 
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1967
-
1967
-

53

Óleo s/madeira
125 x 154 cm

O pequeno almoço da esgroviada,
1965
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Fig. 40 
Identidade gráfica final  
com as datas da exposição

Fig. 41 (pág. direita) 
Caderno Diário, montagem  
da identidade na parede  
da exposição e lista de artes  
finais concluídas (28/09/2015).

54

Concluindo, a minha função foi pensar a tipografia, identidade 
e estratégia visual segundo as premissas do pintor e representantes 
da Casa Museu e aplica-los nos materiais a produzir. 

Sobre a aplicação física da identidade no espaço, muitas das 
particularidades da intervenção na Casa Museu foram quase auto-
maticamente resolvidas por A.Q. na primeira reunião. As soluções 
que este previu foram ideais na forma como potenciaram o que de 
melhor havia na sala da exposição, assim como retiraram a atenção 
do que não a merecia. O melhor exemplo foi a perceção de uma calha 
metálica ao longo da mesma, constante e próxima dos quadros de uma 
forma pouco positiva, que A.Q. adotou como a linha cronológica e fio 
condutor da exposição, e onde estipulou que se colocariam as datas 
das obras em vinil preto (ver págs. 73 a 75).

 Esta resolução intuitiva e imediata de determinadas questões 
em tempo real, em conjunto com os restantes intervenientes da ex-
posição, são uma das caraterísticas mais fortes do seu trabalho e, de 
acordo com o mesmo, o desafio que mais aprecia.
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Projetar o catálogo 
da exposição

Desde o início da colaboração com a Casa Museu Abel Salazar, dado 
o interesse que mantenho pelo livro enquanto objeto, o catálogo foi a 
vertente do trabalho que mais me despertou a atenção. A possibilidade 
de criar objetos editoriais impressos cujo desenvolvimento não 
dependesse inteiramente de mim, mas de uma colaboração entre 
designer, diretor criativo, cliente e produção, foi o tipo aprendizagem 
que procurava que me trouxe a este estágio.

O catálogo da exposição, como elemento apenas necessário na 
data de inauguração, só começou a ser paginado no fim do convite, 
cartaz e lonas. Estes, pela adaptação da identidade gráfica aos dife-
rentes modelos de comunicação, apesar das escalas e quantidade de 
informação diferentes, conseguiram a unidade estilística desejada e 
encontravam-se já assimilados no processo. Como tal, o catálogo con-
sistiu na continuação do uso dos mesmos elementos.

O formato estabelecido em reunião foi 23 x 24 cm de altura, de 
modo a fazer um aproveitamento quase total do plano de impressão 
(86 x 68 cm face aos totais 70 x 90 cm). Dadas as medidas, pensou-se 
o livro para ter caraterísticas mais rústicas, favorecendo o único objeto 
que ficaria como memória da exposição. O objetivo seria conferir mais 
plasticidade e interesse a nível da escolha de materiais e talvez, tipo 
de encadernação. De encontro a este propósito foi sugerido o uso de 
um papel que simulasse a textura da tela, numa gramagem forte (para 
não necessitar de badanas) e no miolo papel mate. Com esta proposta 
em mente, ao transportar a identidade gráfica para os estudos de capa, 
optou-se por, contrariamente à leve descentralização desta para o lado 
direito (presentes no convite e cartaz), levá-la para o extremo oposto, 
prolongando a ausência de quadro para a lombada e contra-capa. Esta 
mudança, num momento inicial foi feita para incluir um cortante na 
medida do retângulo da ausência de cor, mostrando o nome da ex-
posição na folha de rosto e expondo a costura da encadernação na 
lombada. Esta concepção foi aceite por A.Q.

Para a paginação interior foram-me enviados conteúdos com-
pilados pela Casa Museu, tais como os textos de apresentação da 
exposição da Vice-Reitora da U.P e contextualização dos 50 anos da 
obra do pintor por Laura Castro, uma fotografia do pintor e peque-
na biografia, juntamente com a lista das suas exposições individuais 
coleções em que está representado e, finalmente, as 32 obras da ex-
posição, fotografadas e tratadas por um profissional, com um perfil 

56

Acquiring an insight into clients’ 
business is an important part  
of conforming the creative process. 
This can often be done simply  
by listening to and learning from 
clients, who usually know  
their own businesses intimately.

(Gordon, 2002: 43)

Tradução: "Adquirir uma visão 
sobre a profissão do cliente  
é uma parte importante para 
a conformidade do processo 
criativo. Tal pode ser feito apenas 
ouvindo e aprendendo através 
deste, que geralmente sabe os 
processos do seu próprio trabalho 
intimamente."
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de cor indicado por este [ 20 ] e prontas a paginar. Foi-me ainda pedido 
para um conjunto de quadros específicos estar numa página desdo-
brável e, no final do catálogo criar um spread com as miniaturas dos 
quadros com respetivas datas.  

Dada a simplicidade 
dos conteúdos, a grelha foi igualmente simples. As páginas iniciais 
consistem na apresentação da exposição, dando ênfase à identidade 
gráfica pela repetição e depois seguem-se os quadros. Sendo estes ape-
nas 32, optou-se por colocar um por página, para dar consistência ao 
catálogo, estando apenas mais que um quando fossem um conjunto. 
A informação escrita teve lugar na página esquerda, estando apenas 
o(s) quadro(s) na da direita (com exceções). A data, à semelhança da 
cronologia em vinil na exposição, adotou uma posição de destaque, 
mantendo a expressão gráfica desta, e da identidade gráfica. Os qua-
dros, apesar de me ter sido aconselhado a ter em conta a proporção 
destes no relativamente uns aos outros, mais tarde o pintor opinou 
que gostaria que todos tivessem a máxima altura dentro das margens, 
nunca passando para a página da esquerda. 

A página tripla [ 21 ] exigiu a construção de uma maquete, para 
perceber de que forma seria numerada e como os quadros seguintes 
aconteciam, apesar deste facto, não ficou certo à primeira e tive que 
mandar um segundo pdf para a produção. O número de páginas foi 
ainda controlado para que fosse obrigatoriamente múltiplo de 6, o 
que por sorte não foi um problema e excluiu o spread final com os 
quadros todos por ser apenas uma repetição do mesmo conteúdo. 
No final ainda houve algum espaço para corrigir alguns erros e para 
produção foram enviados três ficheiros, a capa, o miolo e a página 
tripla em separado.

[ 21 ]

[ 20 ]
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Fig. 42 
Spread do Catálogo Domingos 
Pinho Caminhos de um Percurso 
1965-2015 – págs. 44 e 45.
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Fig. 43 
Spread do Catálogo Domingos 
Pinho Caminhos de um Percurso 
1965-2015 – págs. 46 e 47.
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Fig. 44 
Spread do Catálogo Domingos 
Pinho Caminhos de um Percurso 
1965-2015 – págs. 54 e 55.
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Produção do catálogo

45

46
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Figs. 45 a 48
A.Q. a orientar a impressão  
do catálogo na gráfica.
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O catálogo, objeto 
da exposição

49 Fig. 49 
Catálogo da exposição Domingos 
Pinho Caminhos de um Percurso 
1965-2015 – pormenor da capa.

Fig. 50
Catálogo da exposição Domingos 
Pinho Caminhos de um Percurso 
1965-2015 – pág. 5.
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54

53

69

Figs. 51 a 54 
Catálogo da exposição Domingos 
Pinho Caminhos de um Percurso 
1965-2015 – págs. 3, 5, 8 e 11.
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60

59

Figs. 55 a 58 (à esquerda)
Catálogo da exposição Domingos 
Pinho Caminhos de um Percurso 
1965-2015 – págs. 48 e 49, 54 e 55, 
60 e 61, 62 e 63.

Figs. 59 e 60
Ibidem – pormenores das págs.  
30 e 33, 48 e 49.
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Fig. 61 
Montagem do vinil de entrada  
da exposição.

Fig. 62 
Exemplo dos elementos a aplicar: 
tabelas e datas da cronologia.
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73

Aplicar os grafismos  
no espaço
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64

63

74

Figs. 63 e 64
Aplicação dos vinis por um 
profissional com tecnologia laser.

Figs. 65 e 66 (pág. esquerda) 
Antes e depois: efeito dado com  
a cronologia.
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A proposta Azeite Vale Pamis surgiu por parte de dois advogados que, 
havendo investido numa propriedade no norte transmontano, tinham 
como objetivo começar a comercializar, gradualmente, produtos 
derivados da sua azeitona santulhana, tradicional da zona. Este 
projeto foi concretizado durante o mês de outubro e consistiu no 
desenvolvimento de uma identidade de produto, desde a criação da 
sua marca, à escolha da garrafa e finalmente, desenvolvimento do 
rótulo e respetivas artes finais.

Azeite Vale Pamis

Marca & rótulo
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Origem do azeite 
e briefing

O Azeite Vale Pamis, denominado desta forma por ser produzido em 
Vale Pamis, perto de Izeda [ 22 ] , é um azeite biológico de alta qualidade 
e com um grau de acidez de 0,3%. Este cariz tão puro, aliado ao facto de 
ser um produto regional e D.O.P.  incute-lhe qualidades superiores ao 
azeite comercializado em grandes superfícies e, segundo os investidores, 
um paladar intenso, denunciado pela sua densidade e cor escura.

Na primeira reunião, os clientes começaram por manifestar o seu 
conhecimento no trabalho de António Queirós, referindo inúmeros pro-
jetos, nomeadamente rótulos que este havia desenvolvido, tendo como 
expoentes deste momento o azeite Occidens [ 23 ]  

e Montes Olivarum [ 24 ]. A diferenciação do primei-
ro no mercado – dada pela ausência de papel pelo 
uso do processo serigráfico – seria o tipo de im-
pacto que esperavam desta colaboração mas, não 
necessariamente pelo uso da mesma estatégia grá-
fica. A.Q. percebendo que muitas vezes a compa-
ração com um projeto resulta de uma expectativa 
para algo o mais semelhante possível, argumentou 
a necessidade de transportar para o rótulo a identidade rural do lugar 
de origem, dando ênfase ao método tradicional com que o azeite é 
produzido e a sua relação mais natural com uma identidade clássica 

7 • http://guiaexploracoes.dgadr.pt/index.php/certificacao-da-qualidade/denominacao-de-origem-
protegida-dop-identificacao-geografica-portuguesa-igp-e-especialidade-tradicional-garantida-etg
8 • https://pt.wikipedia.org/wiki/Izeda

[ 23 ]

[ 22 ]  
 Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova 
(oficialmente: União das Freguesias 
de Izeda, Calvelhe e Paradinha 
Nova) é uma freguesia portuguesa 
do concelho de Bragança com 72,67 
km² de área e 1212 habitantes (2011).8

D.O.P.  Denominação de Origem Protegida7

Denominação que identifica um produto ou um género alimentício com 
o nome da região, de um local determinado ou, em casos excepcionais de 
um país. Os produtos agrícolas ou os géneros alimentícios são originários 
dessa região, desse local determinado ou desse país, cuja qualidade ou 
características se devem essencial ou exclusivamente a um meio geográfico 
específico, incluindo os fatores naturais e humanos, e cuja produção, 
transformação e elaboração ocorrem na área geográfica delimitada.

Fig. 67 
Manipulação da ilustração Ramo de 
oliveira (2015), de autoria própria.
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Azeite Vale Pamis e elegante, diferente da experimentação tipográfica e design presente 
em Occidens. A diferenciação poderia ser conferida pela exploração de 
outros elementos, como texturas de papel, cortantes e forma de garrafa. 

Com este ponto de partida, foi dada 
uma margem criativa bastante alargada, sem exigências estilísticas e 
com abertura para explorar. Algumas das condicionantes do produ-
to a ter em conta foram: a comercialização em garrafas de 250 e 500 
ml; a preferência por rolhas de cortiça em vez de doseadores plásticos 
com tampa de rosca; a informação bilingue (português/inglês e ainda, 
talvez espanhol); a enfatização do biológico/organic na hierarquia ti-
pográfica; a presença de um pequeno mapa no contra-rótulo onde se 
acentuaria a localização de Izeda [ 25 ]; e, possivelmente, um papel de 
embrulho com um padrão baseado na marca ou elemento ilustrativo, 
assim como uma caixa em madeira, semelhante à da Occidens, com 
capacidade para duas garrafas de 500 ml.

[ 24 ]

[ 25 ]

Fig. 68 (pág. direita)
Caderno Diário, anotações sobre  
a reunião e esboços (05/10/2015).
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70

Moodboard

Fig. 69
Otranto Oil, Eduardo del Fraile.

Fig. 70 
Wild Roots Infused Vodka, 
Sasquatch Agency.

Fig. 71 
Villa de Canena Extra Virgin Olive  
Oil, Isabel Cabello Studio S.L.L.

Fig. 72 
Five Olive Oil, Pierrick Allan.
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Fig. 73 
To kill a mockingbird de Harper Lee, 
design de capa por Jason Booher.

Fig. 74
Nothing by Design de Mary Jo Salter,  
design de capa por Jason Booher.

Fig. 75
Caladium biocolor (A few Plants), 
cartaz por Ben Biondo. 

Fig. 76
DelVal Mailers, ilustração e design 
por The Studio of Dan Blackman.

Fig. 77
The Reef de Iain McCalman, design 
de capa por Oliver Munday.
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Azeite Vale Pamis Identidade gráfica 
Vale Pamis

Com o início do trabalho, sendo o azeite ser o primeiro produto a 
comercializar, tornou-se imperativo pensar a identidade gráfica da 
marca Vale Pamis, implícito no desenvolvimento do trabalho uma vez 
que na reunião tal não foi mencionado. Segundo a instrução de A.Q. 
não seria necessário fazer manual de normas, apenas desenvolver uma 
identidade para o rótulo, que poderia vir a ser trabalhada com mais 
rigor posteriormente, para não comprometer prazos.

Como tal, comecei por fazer alguns ensaios tipográficos com as 
palavras Vale Pamis, evoluindo para a preponderância de Pamis tendo 
em consideração a premissa de que Vale é um nome comum e poderia 
ter menos hierarquia no conjunto. Após algumas experiências, A.Q. 
orientou-me para fazer uso apenas das iniciais9 e experimentar algo 
semelhante a tipografia stencil ao que associei à escolha de uma tipo-
grafia display dando escala às duas letras e acentuando grossos/finos. 
Neste processo deparei-me com a tipografia Caslon CP10, com um 
peso semelhante a uma fonte ultra bold mas com finos contrastantes 
e elegantes e trabalhei-a suprimindo alguns destes até concretizar o 
proposto pelo diretor criativo.

Visto que já havia pensado um pouco 
no rótulo antes da reunião, mantive a ideia de 
que poderia criar uma ilustração associada 
à tipografia [ 26 ] e usa-la em grande escala de 
modo a poder fazer um cortante diagonal – 
dado que o V tem a mesma inclinação invertida do A, dos ensaios ini-
ciais. Neste seguimento, o passo seguinte foi procurar uma ilustração 
de um ramo de oliveira para vetorizar e incorporar no V.P.

[ 26 ]

9 • O uso apenas das iniciais é uma abordagem recorrente no trabalho de A.Q. Na 1ª imagem vê-se a 
sigla MVP desenvolvida para o Museu do Vinho do Porto, e na 2ª TN, para o Terra Nostra Hotel.

1 2
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10 • Caslon CP (2012) é uma fonte baseada na Caslon 223 Bold e desenvolvida por Claude Pelletier, 
tipógrafo especializado em revivalismos de fontes antigas. 1 - Letra Q em evidência.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? #

VALE

Fig. 78 
Ensaio tipográfico 1: Gotham. 

Fig. 79 
Ensaio tipográfico 2: Adobe Caslon.

Fig. 80
Ensaio tipográfico 3: Caslon CP,
com serifas alteradas.
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Azeite Vale Pamis

Fig. 81 
As iniciais VP em Caslon CP  
sem alterações no kerning.

Fig. 82 (pág. direita) 
Sobreposição entre letras. 
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Azeite Vale Pamis

Fig. 83 
Iniciais VP com o kerning ajustado 
criando sobreposição.

Fig. 84 (pág. direita) 
Supressão dos finos simulando  
uma aproximação à tipologia stencil.  
Após várias simulações11, a proposta 
final e aprovada por A.Q. 

11 • Simulações várias com a forma e supressão de finos nas letras VP.
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Fig. 85 
Logotipo composto por sigla VP  
e Vale Pamis em três escalas.

VALE

AMISP

VALE

AMISP

VALE

AMISP
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Ilustrando um ramo
de oliveira

Após algumas leituras sobre direitos de 
autor e divagações por bancos de imagens, 
sem encontrar uma imagem com a 
qualidade, proporção ou densidade ideais, 
resolvi arriscar e fazer uma ilustração com 
as caraterísticas que iam de encontro à 
minha visão do conjunto final [ 27 ].

 O resultado foi uma tentativa 
aproximada de uma ilustração científica, 
que se alia à intenção de criar algo clássico 
e com base na tradição. As cores aguare-
ladas e o cariz ilustrativo, em detrimento de uma fotografia ou imagem  
vetorizada, resolvem em si o diferencial procurado e trazem algo mais 
especial – por ser feito especialmente para – ao produto.

A ilustração não foi desenhada para pertencer à tipografia e 
exigiu alguma manipulação digital para se adaptar a esta. Aqui entra 
a colaboração de colegas como o Jorge Almeida, que dominando am-
plamente as funcionalidade do photoshop, me ensinou o que precisei 
para finalizar a junção entre tipografia e imagem.

[ 27 ]
Olive, de Elizabeth Blackwell. 
Publicado no livro A Curious Herbal 
Antique Botanical Illustration, de 
Samuel Harding (Londres, 1737). 

Fig. 86 
Acrylic Study - olive branch,  
Alexis Demetriades.  
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Fig. 87 (pág. esquerda) 
Ilustração original concebida para  
o rótulo do azeite Vale Pamis.

Fig. 88 
Posterior manipulação da ilustração 
original no photoshop12 para  
integrar na solução tipográfica.

12 • Decomposição da ilustração em vários elementos, para a reconstrução e manipulação de uma 
nova imagem, segundo a orientação necessária para a sigla VP.
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Fig. 89 
Ilustração e tipografia – versão 1.

Fig. 90 (pág. direita) 
Ilustração e tipografia – versão 2.

96



2p r o j e t o 2 3

97



Azeite Vale Pamis

O primeiro contato que tive com o mercado de garrafas – nos seu 
variados formatos, tipologias e quantidades (ml) – foi através de 
um catálogo da Vetreria Etrusca que existe no estúdio. A partir 
deste escolhemos uma garrafa semelhante a uma que já havia lá, a 
BDR Cubana, com base nos tamanhos necessários e tipo de rolha. 
Posteriormente encontramos o mesmo estilo de garrafa na Global 
produtos de embalagem em Marco de Canaveses e entrámos em  
contato numa fase inicial, delegando depois a tarefa e a negociação 
das quantidades e transporte para os clientes.

Com a garrafa escolhida, A.Q. 
instruiu o colega Jorge Almeida a tarefa de me produzir um mock-up 
da garrafa [ 28 ] para ser mais fácil prever áreas e uma solução final com 
todos os componentes ilustrativos informação tipográfica. Foi a primei-
ra vez que trabalhei com mock-ups e percebi que faz toda a diferença 
visualizar a planificação no objeto, principalmente num que envolva 
alguma distorção – por ser uma garrafa tronco-cónica. Não foram en-
saios rigorosos mas aos poucos fui aprendendo as ferramentas até con-
seguir produzir os finais para a reunião de apresentação do produto. 

Como abordado anteriormente, o rótulo tem como elemento 
predominante a ilustração composta pelas iniciais VP e ramo de oli-
veira e, como tal, no mock-up simulou-se um papel rústico texturado 
(como um fine paper) e ampliou-se a mesma até ocupar toda a frente 
do rótulo, incluindo um cortante na lateral esquerda pelo desenho da 
letra V, este processo determinou a altura do rótulo e deu a área vazia 
pela qual se organizou a restante informação fornecida pelos clientes 

A escolha da garrafa
e o mock-up

[ 28 ]

Fig. 91 (pág. direita) 
Desenho técnico do modelo  
BDR Cubana, Vitreria Etrusca.

Consultar Anexo 2 (págs. 227 a 246)
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Fig. 92 
Mock-up – versão 1, com margens 
acentuadas e composição simples  
da informação dada pelos clientes.
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Fig. 93 
Mock-up – versão 2, sem margens  
e igual composição tipográfica.
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Fig. 94 
Mock-up – versão 3, sem margens, 
igual composição tipográfica  
e cortante na lateral da ilustração,  
a acompanhar a diagonal.  
Versão escolhida pelos clientes. 
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para constar no rótulo (frontal). A grande dificuldade consistiu na 
hierarquização da informação no pouco espaço não ocupado pela 
ilustração, tentando que esta não se prolongasse muito para a lateral 
onde já ficaria distorcida. Com este desafio, fizeram-se três hipóteses 
já bastante resolvidas dentro da solução encontrada, com diferenças 
ligeiras e, fez-se uma apresentação a explicar a evolução das ideias e os 
resultados intermédios – visto ainda faltar a informação para o contra
-rótulo e ser necessário conferir legalmente a tipologia da informação 
face à novidade do produto.

As propostas foram muito bem recebidas pelos clientes, que 
se manifestaram muito entusiasmados tanto com a marca como com 
a ilustração. Naturalmente adotou-se uma das propostas e o passo 
seguinte foi começar a planifica-la corretamente sobre a garrafa e com-
preender a continuação do contra-rótulo.

Fig. 95 (pág. esquerda) 
Caderno Diário, anotações para  
a reunião e apresentação dos 
resultados do projeto (11/10/2015).
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Azeite Vale Pamis Artes finais e produção

Após a reunião, os clientes demoraram algum tempo a enviar 
a restante informação para o contra-rótulo e quando enviaram houve 
todo um conjunto de correções que demoraram igualmente a aparecer, 
nomeadamente a tradução para inglês, que todas as vezes continha 
erros graves. O trabalho andou devagar até, de um momento para o 
outro, ser necessário fazer tudo o mais rápido possível, o que criou 
algum desconforto e provavelmente comprometeu algum rigor.  

96
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Figs. 96 e 97 (pág. esquerda) 
Experiências na reorganização  
da informação do rótulo.

Fig. 98 
Versão aplicada na garrafa para ver 
a proporção e nível de distorção.
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Olive 
 oilAzeite

Extra Virgin
Olive Oil

Extra Virgin Olive Oil

Azeite Extra Virgem

Azeite Extra Virgem

PRODUTO . PRODUCT OF PORTUGAL

VALE PAMIS situa-se em Izêda, na região 
de Trás-os-Montes, conhecida pela qualidade 
do seu azeite. Este azeite resulta da selecção 
cuidada de azeitonas das espécies tradicionais 
Santulhana (autóctone), Cobrançosa e Madu-
ral, o que lhe confere uma pureza e qualidade 
excepcionais, sendo obtido unicamente por 
processos mecânicos, a baixas temperaturas.

Vale Pamis, Lda.
www.valepamis.com

Acidez/Acidity = 0,3
Índ. Peróxidos /Peroxide Index 
(meq02/Kg) = 6   
Ceras/Waxes = 62,3
K232: = 1.59
K270: = 0.14
K = 0.00
Lote 2

Consumir ao abrigo da luz, ar, fontes de 
calor e odores intensos . Please store in a 
cool place awry form direct light.

Consumir pref. antes de . Best before
December 2016

Azeite de Trás-os-Montes
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Figs. 99 e 100 (pág. esquerda) 
Experiências na reorganização  
da informação do rótulo  
e no desenho dos cortantes.

Figs. 101 e 102 
Versão final do rótulo e adaptação  
ao formato tronco-cónico  
como auxílio do Jorge Almeida.

111

Com o rótulo planificado, concluído e finalmente aprovado, 
a adaptação ao formato tronco-cónico foi um dilema pois não havia 
tempo para perceber o processo com as minhas limitações técnicas em 
alguns programas e apesar de fazer várias maquetes à mão continuava 
a parecer impossível entrega-lo a tempo de produção.

Os meus colegas do estúdio, ocupados com outros trabalhos, 
ao ver o meu esforço e preocupação, acabaram por se juntar a mim e 
ajudar-me a fazer o trabalho, explicando que o mesmo resultado pode-
ria ser atingido se na distorção retirássemos uns (poucos) milímetros 
nos limites na altura do rótulo.
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Fig. 103 
Explicação de A.Q. sobre o email 
a enviar para produção, com 
cortante, termo-estampagem  
e verniz em ficheiros separados.

Figs. 104 a 106 (pág. direita)
Execução das 3 versões. 
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Fig. 107 
Maquete enviada para a rotuladora  
a exemplificar a posição do rótulo.

Fig. 108 (pág. direita) 
Ficheiro da cápsula para produção  

– tamanho real.    
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Fig. 109 
Rótulo impresso – tamanho real.
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Figs. 110 e 111 
Garrafa rotulada – resultado final.
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Figs. 112 e 113 
Garrafa rotulada – resultado final.
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Figs. 114 e 115
Caixa de madeira com duas garrafas. 
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O livro Ponte da Arrábida Monumento Nacional é um projeto sobre a 
comemoração dos 50 anos da construção da ponte. Os seus editores, 
dois professores da Faculdade de Engenharia  da Universidade do 
Porto, com inúmeras colaborações de arquitetos, engenheiros e 
fotógrafos, dedicaram-se a uma longa compilação de conteúdos 
históricos e técnicos, incluindo a recolha dos discursos, artigos e 
fotografias para o evento ARRÁBIDA50, Colóquio Internacional 
sobre Pontes e Património (21 de junho, 2013).

Ponte da Arrábida
Monumento Nacional

Design Editorial

125



Ponte da Arrábida,
Monumento Nacional



3p r o j e t o

127

Considerações iniciais

A informação relativa aos conteúdos do livro Ponte da Arrábida 
Monumento Nacional já se encontrava no estúdio desde o início do 
estágio, em setembro. Este livro, contrariamente aos criados na faculdade 
e até já mesmo no estágio, seria um livro exigente, com muita informação 
distribuída por várias tipologias e categorias, e bastante complexo devido 
à disparidade da mesma. Dada esta complexidade, foi um trabalho que 
se projetou para uma fase posterior do estágio, para que já estivesse mais 
à vontade no espaço, com as pessoas e com as ferramentas.

Os conteúdos compilados pelos editores, apesar do índice de-
talhado, não estavam organizados da forma mais coerente e, como tal, 
levaram o seu tempo a descodificar. O cd entregue teve que ser estu-
dado e reorganizado, pois os ficheiros surgiam sem qualquer ordem 
ou hierarquia. 

Como tal, a primeira tarefa, foi conferir todos os ficheiros e 
estabelecer ligações com o índice. Segundo o 1º índice enviado (ver 
pág. 129), o livro dividir-se-ia em duas partes: na primeira consta-
riam o Dossier do Pedido de Classificação, a Petição – digitalizações de 
documentos originais oficiais –, a Entrevista ao Engenheiro Taveira 
de Carvalho e fotografias da obra; e na segunda poder-se-iam ler as 
palestras dadas pelas diversas personalidades do meio no contexto do 
ARRÁBIDA50 [ 29 ], tendo como separadores fotografias vencedoras 
do concurso realizado para o mesmo evento.

 
A reunião 

deste material levou muita dedicação por parte dos editores que, foram 
acumulando dados, nomeadamente durante a execução do livro. A 
consequência foi a conclusão (da nossa parte) de que estes dificilmente 

[ 29 ]

Cartaz ARRÁBIDA50, Colóquio 
Internacional sobre Pontes e Património, 
organizado pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto.

Fig. 116
Postal de inauguração da Ponte  
da Arrábida, Foto Beleza (1963).

Consultar Anexo 4 (págs. 256 a 259)



Ponte da Arrábida,
Monumento Nacional

viriam a estar completamente fechados, prevendo alterações não só por 
preferências estilísticas, mas também por alterações na matéria prima.

Sobre esta aproximação, o início do projeto teve dois momentos 
importantes para mim, enquanto estagiária a quem vai ser delegado 
um projeto muito desejado: primeiro, as conversas com o diretor cria-
tivo sobre o tipo de livros que aceitavam fazer no estúdio, os custos 
envolvidos, a perceção dos prazos necessários para criar um projeto 
gráfico, o tipo de grelhas e grafismos que haviam sido explorados em 
livros anteriores do mesmo porte13 e como seria possível contratar 
um paginador para fazer o livro depois da criação das suas normas e 
estilos gráficos; segundo, o estudo dos conteúdos e a consciência cres-
cente que seria difícil fazer o livro nos prazos determinados sem ajuda 
quando toda a informação deste teria que ser manipulada, tratada e 
refeita e o pouco tempo no estúdio ainda não me tinha conferido bases 
suficientes para lidar com tanto em tão pouco tempo.

13 • Exemplares que A.Q. usou para mostrar a variedade editorial do seu trabalho: 1 - Álvaro Siza, 
ONE House in Mallorca; 2 - J. Carlos Loureiro Arquitecto; 3 - Casa das Histórias Paula Rego 
Arquitectura; 4 - Metamorfoses de um Lugar – Direção Criativa de António Queirós.

1

2

3

4
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Fig. 117 (pág. direita) 
Índice nº 1, estudo dos conteúdos  
do livro (26/10/2015).
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A primeira reunião em conjunto com os dois editores do livro teve 
lugar no dia 29 de setembro. Foi uma reunião bastante informal em que 
A.Q. começou por falar sobre os trabalhos que andava a desenvolver e 
mostrar alguns livros feitos no estúdio. Os clientes já traziam em mente 
livros como referência (feitos no estúdio), sendo um deles a monografia 
J. Carlos Loureiro. O cariz geométrico e rigoroso da informação da 
monografia revelava o domínio, organização e hierarquia necessários 
para lidar com a quantidade de informação que estes haviam reunido 
e, após folheá-lo, pareceu que se fosse uma réplica haveria satisfação. 

Através de um discurso experiente, A.Q. explorou a impor-
tância do objeto com os seus criadores e demonstrou a necessidade 
de encontrar concordância em decisões basilares para haver uma boa 
relação de trabalho. Criando margem para a criatividade, explicou 
como deveria existir espaço para pensar o design do livro, fora das 
ideias que traziam, caso existissem potencialidades gráficas reveladas 
durante o processo e análise dos conteúdos. Os dois editores, apesar 
das ideias formadas que traziam, manifestaram-se muito abertos a su-
gestões e ficaram satisfeitos com as possibilidades gráficas do projeto. 
Durante esta troca de impressões tomei vários apontamentos, das suas 
opiniões e relação com os livros folheados, preferências e expectativas 
em relação ao que procuravam ver feito. 

O Ponte da Arrábida Monumento Nacional deveria ser, acima de 
tudo, um livro comemorativo, imponente e informativo. Um objeto de 
leitura com artigos por grandes nomes da área a enquadrá-la no con-
texto da sua tipologia e de grandes imagens, pelas muitas fotografias 
inéditas da construção da ponte.

Reunião e briefing

The designer should try to gain an overview of a book's content at the 
editorial briefing meeting, seeking an insight into the author's,  

the editor's, and the publisher's vision. The designer needs to establish 
the relationship between text and image, but it's unnecessary for 

him or her to be an expert in a book's content – a certain objective 
distance is often helpful when searching for structure within  

a manuscript. Some briefings are delivered with great clarity and the 
designer is aware of the publisher's intentions for a specific audience; 

other briefings are consultations in which opinions are sought, 
reviewed, and contemplated.

(Haslam, 2006: 28)

Tradução: "O designer deve tentar 
adquirir uma visão geral do conteúdo 
de um livro na reunião editorial, 
procurando compreender tanto  
a visão do autor como a dos editores.  
O designer precisará de estabelecer 
relações entre texto e imagem mas não 
será necessário tornar-se um  
especialista nos conteúdos de cada 
livro – uma distância objetiva é 
frequentemente útil no desenvolvimento 
de uma estrutura dentro de um 
manuscrito. Alguns briefings são dados 
com grande clareza e o designer 
poderá estar ciente das intenções do 
editor para um público específico; 
outros briefings serão acompanhados, 
revistos e opiniões serão necessárias."
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O Processo de Classificação da ponte seria o mote do livro,  se-
guido pelas fotografias de época da sua construção, para depois se 
tornar o conjunto ilustrado das suas leituras técnicas, paisagísticas, 
históricas e patrimoniais, terminando com as fotografias premiadas 
do concurso e com variadas reproduções das plantas em tamanho real.

Sobre o livro, foi-nos pedido para respeitar a estrutura do 
índice e falou-se ainda em diferenciar visualmente os dois capítulos 
marcados neste, sendo o uso de papéis diferentes uma hipótese – 
dado um dos livros que trouxeram com imagens para digitalizar, A 
Ponte Salazar [ 30 ], ter esta caraterística nas plantas, cartas antigas, 
documentos oficiais e conjuntos de imagens.

Foi ainda importante 
enfatizar que muitas da imagens (ilustrações técnicas, fotografias, 
plantas e tabelas) teriam que ser tratadas para encontrar uma coe-
rência visual, tanto nas tonalidades como espessura de traço, e ainda 
qualidade face ao tamanho a assumir na página. Todos esses detalhes 
seriam essenciais à harmonia da página, juntamente com o bom layout. 

As notas finais14 foram que gostariam que o livro tivesse um 
formato longitudinal, que as imagens dos artigos deveriam ser evi-
denciadas ao máximo, ou seja, quanto maiores melhor e a capa (dura) 
poderia ter a imagem da ponte em serigrafia. O prazo ficou marcado 
para o início de dezembro, onde deveríamos ter uma reunião conjunta 
com a gráfica para expor o projeto gráfico e poder ter o livro impresso 
antes do Natal.

14 • Anotações da reunião: Para 6 de nov.:

[ 30 ]
Livro Ponte Salazar, Ministério das 
Obras Públicas (1966) – edição que 
pretendeu assinalar a inauguração  
da nova ponte sobre o Tejo e que 
aborda aspetos históricos, plásticos  
e estudos prévios desta obra pública  
do Estado Novo.

– Prefácio/Apresentação
– Grelha para o capítulo 1 e capítulo 2
– Pasta com exemplos de capas e encadernações
–Entrevista + foto da equipa
– Projeto Ponte paginado
– Número de páginas previsto e cabeçalhos
– O máximo de imagens paginadas

– Formato 32 x 24,5 cm
– Estrutura/ordem dos conteúdos (sugestões)
– Quantidade (páginas)
– Materiais
– Cores (da capa, aplicadas no interio do livro) 
– Exemplos de capas e de encadernações
– Ter em conta os livros que os editores trouxeram

Pensar:
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Moodboard e premissas  
de um layout 

Fazer uma reflexão intensiva sobre o layout a criar é um passo determinante 
para conseguir equilibrar e mediar a relação entre texto, imagem e espaço 
branco. Antes de começar a projetar uma grelha é importante ter uma 
visão geral dos conteúdos e fazer um inventário não só das tipologias de 
informação, como das hierarquias presentes e dimensões de cada imagem. 

Como tal, o projeto gráfico deste livro começou por ter em 
conta um formato longitudinal, que aferido em conjunto com A.Q. (e 
pensando a favor do aproveitamento máximo da folha de impressão) 
seria 32 x 24,5 cm. Depois, sugeri a existência de dois layouts seme-
lhantes para os dois capítulos do livro, visto um ser bastante técnico e 
maioritariamente texto e imagens grandes (Processo de Classificação) e 
o outro ser o conjunto de artigos (do colóquio ARRÁBIDA50), com 
tamanhos muito distintos entre si, assim como uma quantidade de 

Layout is the arrangement of the elements of a design in relation to the 
space that they occupy and in accordance with an overall aesthetic 

scheme. This could also be called the management of form and space. 
The primary objective of layout is to present those visual and textual 
elements that are to be communicated in a manner that enables the 
reader to receive them with the minimum of effort. With good layout  

a reader can be navigated through quite complex information, in both 
print and electronic media.

(Ambrose/Harris, 2005: 11)

Tradução: "Layout é a combinação 
entre os elementos de um projeto  
em relação ao espaço que ocupam  
e em concordância com um esquema 
estético global. Também pode ser 
chamado de gestão da forma e do 
espaço. O principal objetivo do layout  
é apresentar os elementos visuais  
e textuais que estão a ser comunicados 
de forma a que o leitor os adquira com 
o mínimo esforço possível.  
Um bom layout permite ao leitor 
orientado através de informações 
bastante complexas, tanto em 
informação impressa como digital."

119

Fig. 118 (pág. esquerda) 
Caderno Diário, anotações da primeira 
reunião com os editores (29/10/2015).

Fig. 119
Vista de Erik Undéhn, Bedow (2015)  
– capas e design editorial.

Consultar Anexo 4 (págs. 247 a 255)
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imagens variável de artigo para artigo. Posteriormente acrescentou-
se ainda outro layout para diferenciar a entrevista, de curta extensão 
relativamente aos capítulos anteriores.

Todas estas variações derivariam da mesma grelha, ou seja, 
o desenho desta deveria ter esta premissa. Outra coisa a considerar 
seria a possibilidade de estender o livro pois ambicionava-se um livro 
imponente e o grande formato acabaria por diminuir as páginas pre-
vistas no índice. No entanto, sendo esta uma das primeiras necessida-
des dos clientes, a projeção da grelha seria o desafio primordial para 
uma boa solução e equilíbrio entre conteúdos e layout.

Fig. 120
Winkreative Design Stories, Winkreative 
(2014) – capa. 

Fig. 121
Stefan Kiełsznia: Ulica Nowa; Ulrike 
Grossarth, Studio Storz (2011) – capas. 

134
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Figs. 122 
ZegnArt Public India, Projeto de 
Ermenegildo Zegna, Mouse Publishing.

Figs. 123 e 124 (detalhe)
Sassi. Stones. de Mariateresa Sartori, 
Hstudio (2015) – editorial.
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Criação da(s) grelha(s)

The use of the grid as an ordering system is the expression of a certain 
mental attitude inasmuch as it shows that the designer conceives  

his work in terms that are constructive and oriented to the future.
(Müller-Brockmann, 1996: 32)

Tradução: "O uso da grelha como 
um sistema de organização é a 
expressão de uma atitude mental 
na medida em que reflete que o 
designer concebe o seu trabalho 
em termos que são construtivos 
e orientados para o futuro."

Tradução: "Uma grelha permite aos 
designers tomar decisões informadas, o 
que elimina a colocação aleatória  
de elementos e ajuda a garantir que  
os vários componentes trabalham 
juntos dentro da concepção global.  
(...) Apesar da grelha guiar decisões 
relacionadas com o layout, não 
é considerada um substituto 
completo para a sua construção."

A construção de uma grelha é o principal meio para o posicionamento 
e contenção dos elementos constituintes do layout de um livro. A sua 
existência proporciona uma maior facilidade e organização destes 
no seu conjunto, assim como torna as decisões mais intuitivas no 
desenvolver de uma paginação.

As grelhas podem ter vários níveis de complexidade, de acordo 
com a tipologia da informação do trabalho em mãos, mas esta comple-
xidade será o que providenciará vastas possibilidades no seu posiciona-
mento, mantendo a coerência do design.

Tendo estas premissas como mote à construção da grelha para 
Ponte da Arrábida Monumento Nacional, visto já haver um estudo pré-
vio dos conteúdos, tipologias e hierarquias de informação, é impor-
tante ressaltar que, não só foi a primeira vez que tive a função de criar 
uma grelha rigorosa e que previsse tantos componentes, como também 
a primeira vez em que seria importante segui-la à regra, uma vez que 
os trabalhos académicos são, muitas vezes, trabalhos mais livres e cuja 
complexidade é criada e resolvida pelo(s) próprio(s) designer(s), muita 
vezes também autor(es) do trabalho.

Uma das grandes necessidades dos clientes era que o livro aspi-
rasse a um objeto institucional, oficial, de grande porte e investimento 
e, como tal, seria assim que o trabalho deveria ser considerado e pensa-
do. Apesar da grande quantidade de imagens presentes no livro, nem 
todas tinham qualidade de impressão para ocupar (com frequência) 
uma página inteira e, junto com este facto, nem toda a informação 
textual era tão extensa como desejado. 

Aliando estas considerações ao primeiro formato (e posterior-
mente, segundo) algumas estratégias que se adotaram para conseguir 
estender a informação foi evidenciar as zonas brancas, ou seja margens 
e altura da linha de cintura. As goteiras também foram ligeiramente 
maiores (nesta caso falamos apenas de milímetros) devido ao uso de 
uma linha vertical entre colunas de texto, como se observa em jor-
nais e paginações de maiores dimensões. A.Q. ressaltou ainda que as 

A grid allows the designers to make 
informed decisions, which eliminates 
the random placement of elements 
and helps to ensure that the various 
components work together within the 
overall design. (…)
Although a grid can guide layout 
decisions, it is not considered to be  
a complete substitute for making them.

 ( Ambrose/Harris 2005: 53)
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margens interiores verticais poderiam ser maiores que as exteriores, 
para não prejudicar a leitura com o aproximar da zona da lombada, 
e ao estudar a horizontalidade do primeiro formato, definiu-se que a 
margem horizontal inferior poderia ser equilibradamente curta, para 
enfatizar o cariz longitudinal, colocando os números de página nos 
cabeçalhos (ver págs. 138 e 139).

Mesmo tendo em atenção a redução máxima de desperdício 
de papel face ao plano de impressão15, o segundo formato foi pensa-
do para ser quadrado e houve uma redução simbólica da largura do 
livro (de 32 para 30,5 cm) por comparação a um outro que os editores 
trouxeram para uma reunião intermédia (ver págs. 140 e 141). 

Esta mudança, feita numa fase posterior aos testes com tipo-
grafia e com grande parte das hierarquias de informação alinhavadas/
definidas, foi o primeiro momento de cedência para com os clientes 
(não sendo no momento percecionada desta forma) mas consequen-
temente, deu abertura e determinou a existência de muitos outros, ao 
longo das reuniões semanais. Deste detalhe, é importante ressaltar o 
positivo, que se traduziu na possibilidade de retificar incoerências que 
foram aparecendo como dificuldades e aperfeiçoar a segunda grelha. 
Um exemplo, será o fato de os clientes não permitirem qualquer tipo 
de corte ou ajuste nas imagens, não sendo necessário então marcações 
horizontais ou módulos, apenas colunas – paginando-as considerando   
apenas a largura nestas.

15 • Aproveitamento máximo de papel: o plano de impressão tem 100 x 70 cm, com margem de 
segurança, 98 x 68 cm. Nesta área distribuir-se-ão o maior número de spreads de modo a preencher 
totalmente a área do plano. O desperdício resulta de formatos onde a subdivisão das suas medidas 
(comprimento e largura) não são múltiplos das medidas com as ditas margens de segurança. Na 
divisão para o livro (98 cm : 4 = 24,5 cm e 68 cm :2 = 34 cm) as medidas máximas que este poderá 
ter serão 34 x 24,5 cm. 1 - esquema ilustrativo de uma divisão possível do plano sem desperdício. 

1
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Fig. 125 
Grelha 1 - 32 x 24,5 cm, representação  
a metade do tamanho real.

Cabeçalho

Títulos

Linha de cintura 
(alternativa)

Linha de cintura 
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3 cm 0,8 cm ≈ 8,5 cm 2 cm

2 cm

1 cm

≈ 5,4 cm
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Fig. 126 
Grelha 2 - 30,5 x 30,5 cm, representação  
a metade do tamanho real.

Cabeçalho

Títulos e 1ª linha  
de cintura

2ª linha de cintura
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1,5 cm

2,4 cm

≈ 6,7 cm

3,4 cm  0,6 cm 8 cm 2,4 cm
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Figs. 127 a 130 
Grelha 2 -  previsões de layouts.

127
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Fig. 131 (págs. 144 e 145) 
Caderno Diário, explicações de A.Q. 
sobre variações na grelha.

129
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Monumento Nacional Tipografia e hierarquia

de informação

Text hierarchy is a logical and visual guide, which allows the variety 
 of headings that normally accompany body text to be organised.  

Hierarchy indicates different degrees of importance through the use  
of points sizes and/or type styles. It is important to note though  

that the use of a too complex text hierarchy can be distracting and  
reduces visual harmony.

(Ambrose/Harris, 2005: 68)

Pensar a tipografia será, no seguimento da construção de uma grelha, um 
dos principais elementos a trabalhar. A forma como a mancha acontece 
num spread deverá fluir visualmente com a sua área e grelha de modo a 
proporcionar uma leitura e apreensão da informação não só facilitada, 
como apelativa. Com esta necessidade vêm exercícios específicos de 
composição, tamanho de letra (relativamente à legibilidade e largura de 
colunas), criação de hierarquias de informação com estilos da família da 
fonte, espaçamento, entrelinha, kerning, tracking  e uma série de outros 
conceitos da terminologia tipográfica. 

Como dito anteriormente, e como condição autoproposta da 
criação da grelha, o facto do livro se dividir em dois capítulos de in-
formação distintos poderia ser evidenciado através de usos específicos 
da grelha. De acordo com este plano, criar uma identidade tipográ-
fica para cada um também foi uma ideia abraçada pelos clientes com 
interesse. Deste modo, pensou-se que o Processo de Classificação (1º 
capítulo) poderia ter um cariz mais técnico, de acordo com o seu con-
teúdo histórico, mas igualmente formal e institucional; assim como o 
colóquio ARRÁBIDA50, sendo igualmente técnico em alguns artigos, 
devido ao seu carácter extenso e narrativo, poderia ser evidenciado 
com uma identidade mais literária, geralmente dada pelo uso de ti-
pografias de serifa. Este foi o pensamento base que precedeu o estudo 
deste segundo elemento do layout, sendo o primeiro a grelha.

Dado o interesse de A.Q. pela arquitetura e trabalhos relacio-
nados com esta área, uma das coisas que fui percebendo – uma vez 
que até ao estágio nunca havia folheado ou demonstrado interesse 
por publicações ou livros desta vertente artística – é que muito do 
seu trabalho bebe desta influência direta, marcada pelo sentido prá-
tico, minimal e quase neutro da informação, visto que o relevante será 
mostrar os projetos e a sua comunicação frequentemente mantem-se 
nesta linha de simplicidade. Note-se que estas noções são inteiramente 
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Tradução: "A hierarquia de um texto 
é um guia lógico e visual que permite 
uma variedade de posições que 
normalmente acompanham  
o corpo do texto a ser organizado. 
Hierarquia indica diferentes graus  
de importância, através da utilização 
de escalas e/ou estilos da tipografia.  
É importante notar que a utilização 
de uma hierarquia de texto demasiado 
complexa pode ser distrativo  
e reduzir a harmonia visual."
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pessoais, dadas por uma observação atenta mais recente. No entanto, 
será outro facto (talvez coincidência) que muitas das tipografias pre-
sentes nos computadores dos estúdios são tipografias não serifadas. 

Dentro do espectro de fontes que poderia usar, excluí todas 
as levemente condensadas (até mesmo a Rotis, sugerida por A.Q.) e 
deparei-me com uma família bastante completa de pesos e com cara-
terísticas que achei interessantes: a Gotham16, e encarei como desafio 
usar-la extensivamente e pela primeira vez, num projeto editorial de 
grandes dimensões. Com esta, trabalhei a mancha tipográfica das 
primeiras páginas do 1º capítulo e joguei com os seus vários pesos 
para diferenciar as tipologias de informação [ 31 ] no primeiro formato.

Ainda neste formato, e com um estudo não tão exaustivo devi-
do à mudança na reunião seguinte, para o 2º capítulo tentei adequar 
um tipo de letra que já havia usado em trabalhos académicos mas 
que no fim, talvez não se tenha revelado a melhor escolha, primei-
ro por não ter uma família extensa e, depois por não dar para criar 
hierarquias e pesos equivalentes aos estudados no primeiro capítulo. 
Apesar de juntas as tipografias criarem uma harmonia interessan-
te, acentuada pelas suas diferenças de desenho, a Bell17 não dava o 
mesmo impacto e diferenciação no corpo de texto como a Gotham 
(ver págs. 150 a 155).

Concluindo, a Gotham dava uma força e distinção de informa-
ção que, em reunião com o diretor criativo, estava no caminho certo 
para uma boa proposta de layout, enquanto a Bell perdia qualidades 
(neste projeto) por não ter os mesmos pesos – o maior exemplo desta 
discrepância manifestou-se na diferença entre títulos, com bolds vi-
sualmente muito diferentes.

147

[ 31 ]
–  título de capítulo, autor e número  
de página no cabeçalho; 
–  título e subtítulo(s), uns com número  
e outros não; 
–  capitulares no início de cada texto; 
–  introdução de cada texto; 
–  citações; 
–  referências bibliográficas no meio  
do texto e o seu link direto para  
a coluna lateral exterior; 
–  referências a figuras no corpo de 
texto e respetiva legenda; 
–  listas com hífens no meio do texto; 
–  tabelas de técnicas e numerais.

16 • Gotham (2000) é uma fonte americana desenvolvida por Tobias Frere-Jones para a Hoefler 
& Co. e tem como variações a Gotham Rounded, Gotham Condensed, Gotham Narrow, Gotham 
X-Narrow e Gotham Bold. 1 - Letra Q em evidência.

17 • Bell MT é uma fonte romana baseada na Bell (1788), desenvolvida pelo tipógrafo escocês Richard 
Austin e tendo como influências a Baskerville e Didot. 2 - Letra Q em evidência.
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Posteriormente à reunião da qual resultou a mudança de for-
mato e consequentes adaptações da grelha, acordou-se que o estudo 
tipográfico com a Gotham poderia ser adaptada ao 2º capítulo tam-
bém, criando diferenças por outros meios a determinar. 

Num momento inicial manteve-se o tamanho da letra, que es-
tava equilibrado segundo o formato longitudinal de um objeto fácil de 
manusear (bastante mais leve do que o formato seguinte), mas mais 
tarde os editores, percebendo que com aumento da altura do livro a 
informação condensava-se mais, pediram para aumentar o corpo de 
texto. Neste caso, insistimos que já não era momento de mudar grelhas 
ou fazer novos estudos, mas o novo formato precisava (confirmado por 
um spread de texto como teste) realmente de pequenos ajustes, nomea-
damente corpo de texto maior, apenas não pelos mesmos motivos.

Alterámos vários elementos, até a largura da goteira, mas no 
uso das três colunas o número de palavras diminuiu significativa-
mente, criando constantes problemas de hifenização. Nesta fase do 
trabalho, apesar de neste relatório a organização por temas (reunião, 
moodboard, grelha, tipografia, etc ...) escalonar e separar as fases do 
trabalho desenvolvido, é importante referir que a  paginação esteve 
sempre em curso e que, as mudanças tornaram-se de tal forma cons-
tantes e descontroladas que muitas das premissas e regras aqui eviden-
ciadas servem para dar a conhecer o que esteve na origem, mas muitas 
vezes teve que ser contornado ou ignorado por exceções criadas a cada 
reunião. Esta nota não assume um tom crítico, apenas reporta o que 
muitas vezes acontece em projetos de design: a dificuldade em esta-
belecer uma boa comunicação com o cliente (mais sobre este assunto 
em Dimensões da profissão, 3º Projeto págs. 194 e 195).

Fig. 132 
Prints em tamanho real para os editores 
indicarem o tamanho do corpo de texto 
que preferiam – instrução de A.Q. 
O 1º bloco representa o tamanho inicial, 
o 2º a minha proposta e o 3º a escolha 
do cliente. Para este tamanho do corpo 
de texto, provavelemente escolheria 
outra fonte, mas já não foi uma opção.

148

Tradução: "A tipografia na página 
pode ser uma ferramenta de estilo 
em várias medidas: facilitando 
ou prejudicando a legibilidade, 
transmitindo graus de emoção, 
relacionando ou evidenciando 
elementos gráficos ou ainda, criando  
um sentido único de identidade  
e espaço."

Type on a page can be style in a number 
of different ways; to ease or hinder 
readability, to convey a certain emotion, 
to relate and to enhance graphic 
elements or perhaps to create a unique 
sense of identity and space. 

(Ambrose/Harris, 2005: 70)
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Estudos de layout:
1º formato

20 / 21

Apresentação

A A um mês de completar 50 anos, a Ponte da Arrábida 

foi classificada como Monumento Nacional (reso-

lução do Conselho de Ministros de 23 de maio de 2013). Foi 

o culminar de um processo oficialmente desencadeado em 

2010, com apoio institucional da Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto (FEUP), envolvendo também uma 

petição online.

De entre as razões apontadas para a classificação 

destacavam-se o valor da Ponte da Arrábida como obra-pri-

ma da Engenharia de Pontes; o facto de ser a primeira grande 

ponte sobre o rio Douro integralmente projetada e construída 

pela Engenharia Portuguesa; a sua localização numa área 

sensível e com forte pressão imobiliária, o que tornava imperi-

oso que novas construções e estruturas na vizinhança fossem 

apreciadas tomando em consideração o seu excecional valor 

patrimonial. Adiantava-se ainda, como razão de carácter sim-

bólico, que a Ponte da Arrábida completaria 50 anos em 2013, 

ano em que, por feliz coincidência, se cumpriria o centenário 

do nascimento do seu autor, o Engenheiro Edgar Cardoso. 

Para assinalar esta dupla data comemorativa a Fac-

uldade de Engenharia promoveu um conjunto de iniciativas 

com marcada intenção de colocar a Engenharia em diálogo 

com outras Artes e Saberes. 

Assim, no dia 21 de junho de 2013, véspera do an-

iversário da Ponte, realizou-se na Alfândega do Porto o “Ar-

rábida50, Colóquio Internacional sobre Pontes e Património”. 

Neste colóquio, a Ponte da Arrábida, as obras projetadas 

por Edgar Cardoso e as pontes em geral foram abordadas 

sob perspetivas muito diversas – técnica, estética, paisagís-

tica, histórica e patrimonial – por especialistas como Miguel 

Aguiló (Universidade Politécnica de Madrid), Eduardo Souto 

Moura (Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto), 

Júlio Appleton (Instituto Superior Técnico), Cecil Balmond 

(Balmond Studio, Reino Unido), Raimundo Delgado (FEUP), 

Jirí Strásky (Technical University of Brno, República Checa), 

António Reis (Instituto Superior Técnico), Aníbal Costa (Uni-

versidade de Aveiro), Paulo Cruz (Universidade do Minho) e 

António Adão da Fonseca (FEUP).

Em paralelo, levou-se a cabo um Concurso de Foto-

grafia tendo por tema a Ponte da Arrábida. As fotografias a 

concurso (cerca de centena e meia) foram expostas durante 

o colóquio, tendo na sessão de encerramento sido anuncia-

das as premiadas, selecionadas por um júri presidido pelo 

fotógrafo Luís Ferreira Alves.

No dia seguinte, data do cinquentenário da Ponte da 

Arrábida, foi aberta ao público no Museu Nacional de Soares 

dos Reis a exposição “Entre as Margens, Representações da 

Engenharia na Arte Portuguesa”, comissariada por Bernando 

Pinto de Almeida (FBAUP) e Manuel de Matos Fernandes 

(FEUP). Na exposição, visitada por mais de 5000 pessoas, 

estiveram representados muitos dos mais reconhecidos ar-

tistas plásticos portugueses desde o fim do século XIX. 

Na ocasião, a Faculdade de Engenharia reeditou o 

livro “Edgar Cardoso, engenheiro civil”, da autoria de Luís 

Lousada Soares, em edição totalmente bilingue.

O presente volume Ponte da Arrábida Monumento 

Nacional reúne, na sua primeira parte, o essencial do dossiê 

e dos documentos do processo de classificação. Naquele 

dossiê incluem-se as preciosas coleções de imagens con-

temporâneas da construção provenientes dos espólios da 

Casa Alvão, da Fotografia Beleza e dos Estúdios Tavares da 

Fonseca. Na segunda parte o livro colige as intervenções no 

colóquio Arrábida50. O livro é ainda enriquecido com uma 

entrevista a José Taveira de Carvalho, engenheiro-fiscal resi-

dente da obra da Ponte da Arrábida. As fotografias premia-

das no concurso são também incluídas.

Antes de encerrar esta apresentação, expressa-se 

uma palavra de sentido agradecimento aos patrocinadores 

que tornaram possível esta edição.

Manuel de Matos Fernandes

Professor Catedrático da FEUP

Porto, outubro de 2015
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Apresentação

A A um mês de completar 50 anos, a Ponte da Arrábida 

foi classificada como Monumento Nacional (reso-

lução do Conselho de Ministros de 23 de maio de 2013). Foi 

o culminar de um processo oficialmente desencadeado em 

2010, com apoio institucional da Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto (FEUP), envolvendo também uma 

petição online.

De entre as razões apontadas para a classificação 

destacavam-se o valor da Ponte da Arrábida como obra-pri-

ma da Engenharia de Pontes; o facto de ser a primeira grande 

ponte sobre o rio Douro integralmente projetada e construída 

pela Engenharia Portuguesa; a sua localização numa área 

sensível e com forte pressão imobiliária, o que tornava imperi-

oso que novas construções e estruturas na vizinhança fossem 

apreciadas tomando em consideração o seu excecional valor 

patrimonial. Adiantava-se ainda, como razão de carácter sim-

bólico, que a Ponte da Arrábida completaria 50 anos em 2013, 

ano em que, por feliz coincidência, se cumpriria o centenário 

do nascimento do seu autor, o Engenheiro Edgar Cardoso. 

Para assinalar esta dupla data comemorativa a Fac-

uldade de Engenharia promoveu um conjunto de iniciativas 

com marcada intenção de colocar a Engenharia em diálogo 

com outras Artes e Saberes. 

Assim, no dia 21 de junho de 2013, véspera do an-

iversário da Ponte, realizou-se na Alfândega do Porto o “Ar-

rábida50, Colóquio Internacional sobre Pontes e Património”. 

Neste colóquio, a Ponte da Arrábida, as obras projetadas 

por Edgar Cardoso e as pontes em geral foram abordadas 

sob perspetivas muito diversas – técnica, estética, paisagís-

tica, histórica e patrimonial – por especialistas como Miguel 

Aguiló (Universidade Politécnica de Madrid), Eduardo Souto 

Moura (Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto), 

Júlio Appleton (Instituto Superior Técnico), Cecil Balmond 

(Balmond Studio, Reino Unido), Raimundo Delgado (FEUP), 

Jirí Strásky (Technical University of Brno, República Checa), 

António Reis (Instituto Superior Técnico), Aníbal Costa (Uni-

versidade de Aveiro), Paulo Cruz (Universidade do Minho) e 

António Adão da Fonseca (FEUP).

Em paralelo, levou-se a cabo um Concurso de Foto-

grafia tendo por tema a Ponte da Arrábida. As fotografias a 

concurso (cerca de centena e meia) foram expostas durante 

o colóquio, tendo na sessão de encerramento sido anuncia-

das as premiadas, selecionadas por um júri presidido pelo 

fotógrafo Luís Ferreira Alves.

No dia seguinte, data do cinquentenário da Ponte da 

Arrábida, foi aberta ao público no Museu Nacional de Soares 

dos Reis a exposição “Entre as Margens, Representações da 

Engenharia na Arte Portuguesa”, comissariada por Bernando 

Pinto de Almeida (FBAUP) e Manuel de Matos Fernandes 

(FEUP). Na exposição, visitada por mais de 5000 pessoas, 

estiveram representados muitos dos mais reconhecidos ar-

tistas plásticos portugueses desde o fim do século XIX. 

Na ocasião, a Faculdade de Engenharia reeditou o 

livro “Edgar Cardoso, engenheiro civil”, da autoria de Luís 

Lousada Soares, em edição totalmente bilingue.

O presente volume Ponte da Arrábida Monumento 

Nacional reúne, na sua primeira parte, o essencial do dossiê 

e dos documentos do processo de classificação. Naquele 

dossiê incluem-se as preciosas coleções de imagens con-

temporâneas da construção provenientes dos espólios da 

Casa Alvão, da Fotografia Beleza e dos Estúdios Tavares da 

Fonseca. Na segunda parte o livro colige as intervenções no 

colóquio Arrábida50. O livro é ainda enriquecido com uma 

entrevista a José Taveira de Carvalho, engenheiro-fiscal resi-

dente da obra da Ponte da Arrábida. As fotografias premia-

das no concurso são também incluídas.

Antes de encerrar esta apresentação, expressa-se 

uma palavra de sentido agradecimento aos patrocinadores 

que tornaram possível esta edição.

Manuel de Matos Fernandes

Professor Catedrático da FEUP

Porto, outubro de 2015
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apresentação

A A um mês de completar 50 anos, a Ponte da Arrábida foi 
classificada como Monumento Nacional (resolução do 

Conselho de Ministros de 23 de maio de 2013). Foi o culminar de 
um processo oficialmente desencadeado em 2010, com apoio in-
stitucional da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP), envolvendo também uma petição online.

De entre as razões apontadas para a classificação desta-
cavam-se o valor da Ponte da Arrábida como obra-prima da En-
genharia de Pontes; o facto de ser a primeira grande ponte sobre 
o rio Douro integralmente projetada e construída pela Engenha-
ria Portuguesa; a sua localização numa área sensível e com forte 
pressão imobiliária, o que tornava imperioso que novas con-
struções e estruturas na vizinhança fossem apreciadas tomando 
em consideração o seu excecional valor patrimonial. Adiantava-
se ainda, como razão de carácter simbólico, que a Ponte da Ar-
rábida completaria 50 anos em 2013, ano em que, por feliz coin-
cidência, se cumpriria o centenário do nascimento do seu autor, o 
Engenheiro Edgar Cardoso. 

Para assinalar esta dupla data comemorativa a Faculdade 
de Engenharia promoveu um conjunto de iniciativas com mar-
cada intenção de colocar a Engenharia em diálogo com outras 
Artes e Saberes. 

Assim, no dia 21 de junho de 2013, véspera do aniversário 
da Ponte, realizou-se na Alfândega do Porto o “Arrábida50, 
Colóquio Internacional sobre Pontes e Património”. Neste colóquio, 
a Ponte da Arrábida, as obras projetadas por Edgar Cardoso e as 

pontes em geral foram abordadas sob perspetivas muito diver-
sas – técnica, estética, paisagística, histórica e patrimonial – por 
especialistas como Miguel Aguiló (Universidade Politécnica de 
Madrid), Eduardo Souto Moura (Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto), Júlio Appleton (Instituto Superior Téc-
nico), Cecil Balmond (Balmond Studio, Reino Unido), Raimundo 
Delgado (FEUP), Jirí Strásky (Technical University of Brno, 
República Checa), António Reis (Instituto Superior Técnico), 
Aníbal Costa (Universidade de Aveiro), Paulo Cruz (Universidade 
do Minho) e António Adão da Fonseca (FEUP).

Em paralelo, levou-se a cabo um Concurso de Fotografia 
tendo por tema a Ponte da Arrábida. As fotografias a concurso 
(cerca de centena e meia) foram expostas durante o colóquio, ten-
do na sessão de encerramento sido anunciadas as premiadas, sele-
cionadas por um júri presidido pelo fotógrafo Luís Ferreira Alves.

No dia seguinte, data do cinquentenário da Ponte da Ar-
rábida, foi aberta ao público no Museu Nacional de Soares dos 
Reis a exposição “Entre as Margens, Representações da Engen-
haria na Arte Portuguesa”, comissariada por Bernando Pinto de 
Almeida (FBAUP) e Manuel de Matos Fernandes (FEUP). Na 
exposição, visitada por mais de 5000 pessoas, estiveram repre-
sentados muitos dos mais reconhecidos artistas plásticos portu-
gueses desde o fim do século XIX. 

Na ocasião, a Faculdade de Engenharia reeditou o livro 
“Edgar Cardoso, engenheiro civil”, da autoria de Luís Lousada 
Soares, em edição totalmente bilingue.

O presente volume Ponte da Arrábida Monumento Na-
cional reúne, na sua primeira parte, o essencial do dossiê e dos 
documentos do processo de classificação. Naquele dossiê incluem-
se as preciosas coleções de imagens contemporâneas da con-
strução provenientes dos espólios da Casa Alvão, da Fotografia 
Beleza e dos Estúdios Tavares da Fonseca. Na segunda parte o 
livro colige as intervenções no colóquio Arrábida50. O livro é 
ainda enriquecido com uma entrevista a José Taveira de Carvalho, 
engenheiro-fiscal residente da obra da Ponte da Arrábida. As fo-
tografias premiadas no concurso são também incluídas.

Antes de encerrar esta apresentação, expressa-se uma pa-
lavra de sentido agradecimento aos patrocinadores que tornaram 
possível esta edição.

Manuel de Matos Fernandes

Professor Catedrático da FEUP

Porto, outubro de 2015

Fig. 133 
Exemplos de exploração tipográfica 
– mínimo de redução possível.
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APRESENTAÇÃO & ABAIXO ASSINADO
Razões para a classificação como 
Monumento  Nacional

O presente documento sustenta o pedido de classi-

ficação da Ponte da Arrábida sobre o rio Douro no 

Porto como Monumento Nacional. As razões para tal clas-

sificação podem ser resumidas nos sete pontos seguintes.

1   A Ponte da Arrábida constitui uma obra-prima 

da Engenharia de Pontes, sendo como tal reconhecida internacional-

mente. Aquando da sua conclusão, em 1963, constituía a ponte em 

arco de betão armado com maior vão em todo o mundo. O seu pro-

cesso construtivo, ao abrigo de um cimbre metálico em arco apoiado 

nas duas margens, com peso de 2200 toneladas, e colocado suces-

sivamente em três posições distintas, constituiu uma operação de ex-

traordinário rigor e engenho, nunca antes realizada.

2  A Ponte da Arrábida é a primeira grande ponte 

sobre o rio Douro integralmente concebida, projectada e construída 

pela Engenharia Portuguesa. O seu autor, Engenheiro Edgar Cardoso, 

notabilizou-se como projectista de pontes, combinando sabiamente 

nas suas obras, espalhadas por quatro continentes, engenho, ousa-

dia, inovação, sensibilidade e apuro estético. No contexto do acervo 

de obras que deixou, a Ponte da Arrábida é, para muitos especialis-

tas, a sua maior obra-prima.

3   O estuário do rio Douro junto ao Porto contém 

um notável conjunto de pontes de diversos tipos, materiais e épocas. 

O facto de a Ponte da Arrábida se inserir em tão singular conjunto, 

confrontando-se na concepção, na forma, no material e na inserção 

nas margens com as restantes pontes, não só acrescenta valor ao 

conjunto como é também por este altamente valorizada. Desta forma, 

o conjunto das pontes no estuário do Douro tem valor bastante supe-

rior ao do simples somatório de cada uma.

4  Ao longo das últimas décadas a Ponte da Arrábi-

da tornou-se um dos mais poderosos símbolos da Cidade, provavel-

mente aquele que no futuro melhor simbolizará o Porto do século XX. 

No presente, a Ponte da Arrábida, para além da sua relevância utili-

tária como principal ligação entre as duas margens do rio no coração 

da Área Metropolitana do Porto, constitui Património no sentido mais 

nobre do termo. A identificação da Ponte com a Cidade e os Cidadãos 

do Porto foi muito forte desde a sua conclusão mas – como acontece 

com aquelas construções de excepcional apuro estético – reforça-se 

uma e outra vez sempre que cada um nela, e no seu sítio, descobre 

novas e ainda mais belas perspectivas.

5   Tal como no nosso século XXI podemos usufruir 

das pontes que os nossos antepassados construíram no século XIX 

e consideramos impensável delas prescindir, impõe-se que deixemos 

aos vindouros as pontes que construímos no século XX. Compete as-

sim ao Estado Português empregar os meios técnicos e financeiros 

necessários para assegurar a funcionalidade e a integridade da es-

trutura, por meio de obras regulares de conservação, aplicando as 

tecnologias mais apropriadas que a investigação no domínio do trata-

mento das estruturas de betão venha a desenvolver.

6   De entre as pontes do estuário do rio Douro, a 

Ponte da Arrábida é a ponte mais próxima da foz. Insere-se numa área 

muito sensível em que têm surgido novas construções, em ambas as 

margens, quer à cota alta, quer à cota das duas estradas marginais. 

Por outro lado, novas pontes sobre o rio Douro, não longe do sítio da 

Ponte da Arrábida, têm sido alvo de ponderação e discussão pública 

no passado recente. É imperioso que quaisquer novas construções e 

estruturas na zona sejam apreciadas tomando em devida consider-

ação o extraordinário valor patrimonial da Ponte da Arrábida. 

7   A Ponte da Arrábida completa 50 anos no próximo 

dia 22 de Junho de 2013, ano em que se completa o centenário do nas-

cimento na cidade do Porto do seu autor, o Engenheiro Edgar Cardoso.

Por todas as razões apresentadas, considera-se que, 

ao abrigo da legislação aplicável do Estado Português, em 

particular do Decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de Outubro, 

entrado em vigor em Janeiro de 2010, a Ponte da Arrábida 

deve ser classificada como Monumento Nacional.

Classificação da Ponte da Arrábida 
como Monumento Nacional

Manuel de Matos Fernandes
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APRESENTAÇÃO & ABAIXO ASSINADO
Razões para a classificação como 
Monumento  Nacional

O presente documento sustenta o pedido de classi-

ficação da Ponte da Arrábida sobre o rio Douro no 

Porto como Monumento Nacional. As razões para tal clas-

sificação podem ser resumidas nos sete pontos seguintes.

1   A Ponte da Arrábida constitui uma obra-prima 

da Engenharia de Pontes, sendo como tal reconhecida internacional-

mente. Aquando da sua conclusão, em 1963, constituía a ponte em 

arco de betão armado com maior vão em todo o mundo. O seu pro-

cesso construtivo, ao abrigo de um cimbre metálico em arco apoiado 

nas duas margens, com peso de 2200 toneladas, e colocado suces-

sivamente em três posições distintas, constituiu uma operação de ex-

traordinário rigor e engenho, nunca antes realizada.

2  A Ponte da Arrábida é a primeira grande ponte 

sobre o rio Douro integralmente concebida, projectada e construída 

pela Engenharia Portuguesa. O seu autor, Engenheiro Edgar Cardoso, 

notabilizou-se como projectista de pontes, combinando sabiamente 

nas suas obras, espalhadas por quatro continentes, engenho, ousa-

dia, inovação, sensibilidade e apuro estético. No contexto do acervo 

de obras que deixou, a Ponte da Arrábida é, para muitos especialis-

tas, a sua maior obra-prima.

3   O estuário do rio Douro junto ao Porto contém 

um notável conjunto de pontes de diversos tipos, materiais e épocas. 

O facto de a Ponte da Arrábida se inserir em tão singular conjunto, 

confrontando-se na concepção, na forma, no material e na inserção 

nas margens com as restantes pontes, não só acrescenta valor ao 

conjunto como é também por este altamente valorizada. Desta forma, 

o conjunto das pontes no estuário do Douro tem valor bastante supe-

rior ao do simples somatório de cada uma.

4  Ao longo das últimas décadas a Ponte da Arrábi-

da tornou-se um dos mais poderosos símbolos da Cidade, provavel-

mente aquele que no futuro melhor simbolizará o Porto do século XX. 

No presente, a Ponte da Arrábida, para além da sua relevância utili-

tária como principal ligação entre as duas margens do rio no coração 

da Área Metropolitana do Porto, constitui Património no sentido mais 

nobre do termo. A identificação da Ponte com a Cidade e os Cidadãos 

do Porto foi muito forte desde a sua conclusão mas – como acontece 

com aquelas construções de excepcional apuro estético – reforça-se 

uma e outra vez sempre que cada um nela, e no seu sítio, descobre 

novas e ainda mais belas perspectivas.

5   Tal como no nosso século XXI podemos usufruir 

das pontes que os nossos antepassados construíram no século XIX 

e consideramos impensável delas prescindir, impõe-se que deixemos 

aos vindouros as pontes que construímos no século XX. Compete as-

sim ao Estado Português empregar os meios técnicos e financeiros 

necessários para assegurar a funcionalidade e a integridade da es-

trutura, por meio de obras regulares de conservação, aplicando as 

tecnologias mais apropriadas que a investigação no domínio do trata-

mento das estruturas de betão venha a desenvolver.

6   De entre as pontes do estuário do rio Douro, a 

Ponte da Arrábida é a ponte mais próxima da foz. Insere-se numa área 

muito sensível em que têm surgido novas construções, em ambas as 

margens, quer à cota alta, quer à cota das duas estradas marginais. 

Por outro lado, novas pontes sobre o rio Douro, não longe do sítio da 

Ponte da Arrábida, têm sido alvo de ponderação e discussão pública 

no passado recente. É imperioso que quaisquer novas construções e 

estruturas na zona sejam apreciadas tomando em devida consider-

ação o extraordinário valor patrimonial da Ponte da Arrábida. 

7   A Ponte da Arrábida completa 50 anos no próximo 

dia 22 de Junho de 2013, ano em que se completa o centenário do nas-

cimento na cidade do Porto do seu autor, o Engenheiro Edgar Cardoso.

Por todas as razões apresentadas, considera-se que, 

ao abrigo da legislação aplicável do Estado Português, em 

particular do Decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de Outubro, 

entrado em vigor em Janeiro de 2010, a Ponte da Arrábida 

deve ser classificada como Monumento Nacional.

Classificação da Ponte da Arrábida 
como Monumento Nacional

Manuel de Matos Fernandes

MEMÓRIA DESCRITIVA 
1  Introdução 

A Ponte da Arrábida sobre o rio Douro no Porto foi inau-

gurada no dia 22 de Junho de 1963 segundo projecto 

do Engenheiro Edgar Cardoso. Era, naquela data, a ponte 

em arco construída em betão armado com maior vão em 

todo o mundo: 270 metros. A metodologia usada para a sua 

construção, por um lado, e a solução construída, por outro, 

constituíram na época avanços notáveis a nível internacional.

 A publicação “Obras Públicas Concluídas em 1963”, do 

Ministério das Obras Públicas, Lisboa, 1964, descreve a 

obra como se indica seguidamente.

“A ponte é do tipo arco de tabuleiro superior, de tím-

panos aligeirados, com a rasante à cota de 68 m, tem 25 m 

de largura, comportando o seu perfil transversal duas faixas 

de circulação de 8 m cada, duas pistas de 1,70 m para ciclis-

tas, dois passeios de 1,50 m e um separador central de 2 m. 

Com a nova ponte o vão sobre o rio Douro é vencido por um 

só arco de flecha igual a 52 m e com uma corda de 270 m, o 

que o torna o maior vão do mundo de betão armado, entre 

os executados até então, pois aquela dimensão excede em 

6 m o actual “record” do arco da ponte sueca de Sando. O 

arco é formado por duas costelas, cada uma com a largura 

constante de 8 m, nas quais se apoia uma série de colunas 

rectangulares que sustentam o tabuleiro. Este tem o compri-

mento de 493 m, e a ponte, entre encontros, tem uma exten-

são total de cerca de 615 m”.

De facto, a Ponte da Arrábida foi a primeira grande 

ponte sobre o rio Douro em Portugal projectada e construí-

da pela Engenharia Portuguesa. Seguiu-se a outras pontes 

notáveis, projectadas no século XIX por engenheiros de out-

ras nacionalidades, nomeadamente a Ponte Pênsil (Stanislas 

Bigot), já demolida, a Ponte Maria Pia (Gustav Eiffel e Théo-

phile Seyryg) e a Ponte Luiz I (Théophile Seyryg).

O seu projectista, Engenheiro Edgar Cardoso, nas-

cido no Porto (1913) e licenciado na Faculdade de Engenha-

ria (1937), ao longo de quase seis décadas de intensa vida 

profissional, notabilizou-se como um excepcional projec-

tista de estruturas, sendo autor do projecto de pontes em 

quatro continentes. Tinha acabado de completar 50 anos 

aquando da inauguração da Ponte da Arrábida, considerada 

por muitos uma das suas obras-primas. Perto de três dé-

cadas depois,  já quase octogenário, via concluída a Ponte 

ferroviária de S. João, poucos quilómetros a montante da 

Ponte da Arrábida, e tal como esta recorde mundial.

Nestas 5 décadas desde a sua construção a Ponte 

da Arrábida, para além de constituir a principal ligação ro-

doviária entre as duas margens do rio Douro no coração 

da Área Metropolitana do Porto, consolidou-se como um 

dos mais poderosos, se não o mais poderoso, símbolo da 

Cidade. Naturalmente, tal facto resulta do seu apurado de-

senho e harmonioso ajuste ao terreno onde está implan-

tada, mas também da singular beleza do estuário do rio 

Douro junto à foz, que a Ponte veio profundamente marcar 

e, também, enriquecer.

Existe vasta documentação sobre a Ponte da Arrábi-

da. De entre a documentação recolhida e (ou) consultada, 

cuja lista se apresenta adiante, seleccionou-se a descrição 

detalhada da estrutura e do processo construtivo efectuada 

por Luís Lousada Soares no seu livro “Edgar Cardoso, engen-

heiro civil”, Edições FEUP, 2003. Esta escolha constitui, de 

algum modo, uma homenagem àquele autor, falecido no ano 

da publicação do livro. É pois da sua autoria o texto que com-

põe a caracterização da estrutura e do processo construtivo, 

que se inclui na secção seguinte.

2  Caracterização da estrutura e do processo construtivo
2.1  Antecedentes

O aumento crescente de tráfego entre o Porto e Gaia na 

primeira metade do século XX tornara rapidamente exíguas 

as capacidades das pontes metálicas existentes (Luiz I e Ma-

ria Pia), ambas do século XIX.

Os primeiros estudos para uma nova travessia datam 

de 1930. A ideia de uma ponte ligando o Candal à Arrábida 
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Layout aprovado por A.Q. para  
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El sentido del construir

Estamos habituados a pensar en la acción de construir según 
sus efectos económicos, sociales y territoriales. Construir 

produce crecimiento económico, genera empleo y consigue desar-
rollar el territorio. Pero, llega un momento en que esos efectos 
beneficiosos obscurecen el profundo sentido de construir. En las 
épocas de fuerte desarrollo, con crédito abundante, se construye 
más por esos efectos instrumentales que por la propia necesidad 
del edificio u obra pública que se materializa con la acción.

Y es conveniente no perder el sentido existencial que tiene 
la acción de construir para no inundar el mundo de obras inservi-
bles, solo por los efectos paralelos. Es preciso retomar la activi-
dad como una pulsión primigenia del hombre, característica de su 
manera de ser. Y conviene hacerlo de la mano del filósofo que más 
ha reflexionado sobre esa cuestión, Martin Heidegger. 

En cuanto ser trascendente, el ser humano es un ser ajeno 
a la naturaleza, aún cuando fácticamente siga envuelto por ella. 
Vive en ella y está sujeto a sus leyes pero es capaz de superarlas 
con un enfrentamiento reflexivo y trascendente, producto de su 
libertad de pensamiento. No se puede considerar al hombre actu-
ando desde fuera de la naturaleza: forma parte de ella aunque la 
confronte con su actuación. 

Pero, lo más notable, es que el ser humano trasciende 
aquello que naturalmente ya es precisamente al construir, al insta-

larse y habitar en el mundo. Como acción esencial del hombre, el 
construir juega un papel fundamental, situado bastante más allá de 
la mera practicidad física y conectado con las raíces más profundas 
de su vivir. Para el hombre, construir es habitar1, es su manera de 
ser-en-el-mundo, donde no cabe el dualismo de entenderlo como 
sujeto aislado del mundo.

A menudo se habla de la cabaña primitiva como referencia 
de todas las especulaciones sobre la esencia de la construcción. En 
el segundo libro de Vitruvio ya se menciona la cabaña primitiva 
como la forma en la que se originó la arquitectura griega y esta 
imagen del ‘modelo natural’ se hizo lugar común entre los teóricos 
posteriores, alcanzando un sinfín de autores. La cabaña es el para-
digma del edificio, el patrón para juzgar de algún modo a todos los 
demás. Pero no se postula como refugio frente a la intemperie, sino 
como mediación entre las sensaciones íntimas de su cuerpo y el 
sentido del gran mundo inexplorado que le rodea2.

Sin embargo, se ha teorizado menos sobre ese gran mundo: 
¿qué pasa fuera, en el espacio de lo público que se conforma como 
territorio? Pues el habitar no solo es pausa y fijación, también in-
cluye movimientos, ritmos, desplazamientos. El ámbito vital no es 
un hueco donde establecerse, es un intervalo a recorrer que incluye 
a los demás y su derredor. La ciudad es la primera envoltura en esa 
dialéctica de refugio y desplazamiento3.

Fuera de su recinto de intimidad, el ser humano no actúa 
sólo, actúa junto a los demás. Siempre actúa con ellos en la con-
strucción de lo público, de lo que es del común. 
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Primero ejerce su habitar al erigir un cerco que le permita 
graduar lo que venga a su encuentro: construye un horizonte con 
el que abarcar el mundo como ejercicio del propio ser. 

Luego extiende su presencia hacia ese horizonte consti-
tuido en límite y promesa de movilidad. Recorre su mundo y lo 
marca al frecuentarlo. Confronta la pendiente alargando el recor-
rido con rodeos.

Se erige en centro y asciende en altura para controlar ese 
mundo y vigilar su derredor, al tiempo que se protege mejor de 
cualquier posible agresión externa. 

Materializa su movilidad fijando sus recorridos sobre el 
terreno. Confronta los obstáculos que impiden su paso, rodeando 
las protuberancias y salvando las brechas.

Mientras, ajusta su ritmo vital con el fluir del agua y el 
viento, se acomoda a su irregularidad, atempera sus excesos y 
carencias para aprovecharlos mejor en el espacio y el tiempo. 

Introduce los procesos y el devenir del mundo inanimado 
de la materia en el construir con la energía, los utiliza para mov-
erse, se impulsa y potencia con su fuerza y se protege de su de-
strucción. 

Y resume todo ello en la ciudad, donde se organiza en con-
vivencia definiendo espacios públicos y tareas colectivas.

Cada acción esencial responde a una necesidad y se acom-
ete con una pulsión primigenia que se comparte con los demás, se 
hace anhelo público. 

Ese anhelo o demanda se desarrolla según una directriz, 

30/31

Fig. 135 
Layout aprovado por A.Q. para  
o 2º capítulo, com ajustes previstos  
no decorrer do processo.



3p r o j e t o

155

El sentido del construir

Estamos habituados a pensar en la acción de construir según 
sus efectos económicos, sociales y territoriales. Construir 

produce crecimiento económico, genera empleo y consigue desar-
rollar el territorio. Pero, llega un momento en que esos efectos 
beneficiosos obscurecen el profundo sentido de construir. En las 
épocas de fuerte desarrollo, con crédito abundante, se construye 
más por esos efectos instrumentales que por la propia necesidad 
del edificio u obra pública que se materializa con la acción.

Y es conveniente no perder el sentido existencial que tiene 
la acción de construir para no inundar el mundo de obras inservi-
bles, solo por los efectos paralelos. Es preciso retomar la activi-
dad como una pulsión primigenia del hombre, característica de su 
manera de ser. Y conviene hacerlo de la mano del filósofo que más 
ha reflexionado sobre esa cuestión, Martin Heidegger. 

En cuanto ser trascendente, el ser humano es un ser ajeno 
a la naturaleza, aún cuando fácticamente siga envuelto por ella. 
Vive en ella y está sujeto a sus leyes pero es capaz de superarlas 
con un enfrentamiento reflexivo y trascendente, producto de su 
libertad de pensamiento. No se puede considerar al hombre actu-
ando desde fuera de la naturaleza: forma parte de ella aunque la 
confronte con su actuación. 

Pero, lo más notable, es que el ser humano trasciende 
aquello que naturalmente ya es precisamente al construir, al insta-

larse y habitar en el mundo. Como acción esencial del hombre, el 
construir juega un papel fundamental, situado bastante más allá de 
la mera practicidad física y conectado con las raíces más profundas 
de su vivir. Para el hombre, construir es habitar1, es su manera de 
ser-en-el-mundo, donde no cabe el dualismo de entenderlo como 
sujeto aislado del mundo.

A menudo se habla de la cabaña primitiva como referencia 
de todas las especulaciones sobre la esencia de la construcción. En 
el segundo libro de Vitruvio ya se menciona la cabaña primitiva 
como la forma en la que se originó la arquitectura griega y esta 
imagen del ‘modelo natural’ se hizo lugar común entre los teóricos 
posteriores, alcanzando un sinfín de autores. La cabaña es el para-
digma del edificio, el patrón para juzgar de algún modo a todos los 
demás. Pero no se postula como refugio frente a la intemperie, sino 
como mediación entre las sensaciones íntimas de su cuerpo y el 
sentido del gran mundo inexplorado que le rodea2.

Sin embargo, se ha teorizado menos sobre ese gran mundo: 
¿qué pasa fuera, en el espacio de lo público que se conforma como 
territorio? Pues el habitar no solo es pausa y fijación, también in-
cluye movimientos, ritmos, desplazamientos. El ámbito vital no es 
un hueco donde establecerse, es un intervalo a recorrer que incluye 
a los demás y su derredor. La ciudad es la primera envoltura en esa 
dialéctica de refugio y desplazamiento3.

Fuera de su recinto de intimidad, el ser humano no actúa 
sólo, actúa junto a los demás. Siempre actúa con ellos en la con-
strucción de lo público, de lo que es del común. 

Miguel Aguiló Alonso
Universidad Politécnica de Madrid, Espanha

Puentes, Paisaje e Ingeniería Civil

Primero ejerce su habitar al erigir un cerco que le permita 
graduar lo que venga a su encuentro: construye un horizonte con 
el que abarcar el mundo como ejercicio del propio ser. 

Luego extiende su presencia hacia ese horizonte consti-
tuido en límite y promesa de movilidad. Recorre su mundo y lo 
marca al frecuentarlo. Confronta la pendiente alargando el recor-
rido con rodeos.

Se erige en centro y asciende en altura para controlar ese 
mundo y vigilar su derredor, al tiempo que se protege mejor de 
cualquier posible agresión externa. 

Materializa su movilidad fijando sus recorridos sobre el 
terreno. Confronta los obstáculos que impiden su paso, rodeando 
las protuberancias y salvando las brechas.

Mientras, ajusta su ritmo vital con el fluir del agua y el 
viento, se acomoda a su irregularidad, atempera sus excesos y 
carencias para aprovecharlos mejor en el espacio y el tiempo. 

Introduce los procesos y el devenir del mundo inanimado 
de la materia en el construir con la energía, los utiliza para mov-
erse, se impulsa y potencia con su fuerza y se protege de su de-
strucción. 

Y resume todo ello en la ciudad, donde se organiza en con-
vivencia definiendo espacios públicos y tareas colectivas.

Cada acción esencial responde a una necesidad y se acom-
ete con una pulsión primigenia que se comparte con los demás, se 
hace anhelo público. 

Ese anhelo o demanda se desarrolla según una directriz, 

30/31

guía, clave o paradigma bastante estable y duradera. Lo público 
se construye de manera repetida, poco sujeta a las modas y nunca 
como fruto del capricho individual. 

Durante el proceso de construir la respuesta a la necesidad 
se materializa como obra. A lo largo del tiempo se renueva con la 
innovación y diversifica en tipos, que son luego utilizados como 
esquemas previos en obras posteriores.

Cuando esta actividad primigenia trasciende su función, 
va más allá de la pura solución de un problema o de la simple 
respuesta a una necesidad, la obra construida adquiere significados 
y forma parte de la identidad cultural de los pueblos.

Mirar desde la ingeniería

Estos productos del habitar convierten la tierra en mundo, produ-
cen lugares, construyen el paisaje. Estas marcas o productos con-
struidos del habitar reflejan voluntades de ser frente a la tierra y 
suponen maneras de actuar para confrontar o superar sus leyes. 

El paisaje es la expresión de su apertura hacia el mundo, el 
horizonte de comprensión del contexto que le asigna su lugar en 
esa confrontación del mundo con la tierra. La elevación se entiende 
como aspiración de superar la manifestación física de su inmanen-
cia. La horizontalidad contextual del paisaje se conjuga entonces 
con la verticalidad promovida por lo ligero para afirmar su habitar 
en el mundo. 

La ingeniería civil estructura el país y proporciona claves 
y oportunidades para entender su paisaje:

- Inserta la posibilidad de moverse en el país

- Proporciona puntos de vista accesibles

- Dota de carácter a lo indiferenciado

- Vincula la presencia del hombre a lo natural

Por ello, recíprocamente, el paisaje es la disciplina más adecuada 

para entender la ingeniería en su contexto:

- Comprende lo natural y lo construido

- Mantiene el equilibrio entre obra y contexto

- Es flexible con la escala 

- Recalca lo cultural que aporta lo construido

Una de las fuertes raíces de término viene de la pintura, lo 
que ha devenido en una consideración del paisaje más bien especu-
lativa. Pero, hace unos diez años, el Convenio Europeo del Paisaje 
eliminó esa vieja concepción pictórica y la relacionó directamente 
con la acción del hombre. 

La actual consideración del paisaje debe aproximarse al 
concepto definido en el Convenio firmado el año 2001 en Flor-
encia: “Por paisaje se entiende cualquier parte del territorio tal como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interac-
ción de factores naturales y/o humanos” 4. 

Frente a la antigua manera de entender el paisaje, esta 
definición consagra su carácter cultural y reconoce su papel en la 
identidad de los pueblos.  Pero, al reconocer la percepción como 
uno de sus ingredientes imprescindibles, no se debe inferir que se 

trata de una mirada desde fuera. Pues mirar el paisaje no es una 
actividad contemplativa. 

De acuerdo con Henri Bergson5, la percepción activa los 
impulsos motores y esboza múltiples acciones. Mientras eso ocurre, 
la memoria está evocando las percepciones similares anteriores y 
sugiere la decisión más útil. Es por ello correcto afirmar que se ve 
desde la memoria, desde unos recuerdos que se actualizan con la ac-
ción, deja de formar parte del pasado y se convierten en activadores 
de la percepción. De ese modo, las huellas del devenir, interpretadas 
por la memoria, se constituyen en germen de la acción. Por todo 
ello, se puede afirmar que:

Percibir no es contemplar, implica preparar la acción
Por otra parte, el paisaje contiene la huella de lo actuado 

por el hombre anteriormente. Constituye un verdadero archivo 
histórico de lo construido y es por ello capaz de sugerir asocia-
ciones de sentido para implicar la acción. Esa doble faceta del paisa-
je, del lado de la percepción como mediación y de lado del país como 
revelación de actuaciones anteriores.

Según ello, no parece correcto entender al hombre como un 
agente externo que impacta sobre el mundo. Ni entender lo con-
struido como simple alteración antrópica de la naturaleza. Como 
reconoce el Convenio Europeo del Paisaj4, ya no cabe entender el 
paisaje sin incluir la acción del hombre como elemento esencial de 
la transformación del mundo, tanto si el producto de su quehacer 
es acertado y beneficioso para ese mundo, como si es equivocado, 
destructivo o insostenible. 
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sólo desvela aquello para lo que sirve, sino todo el ‘ámbito’ en que 
se ha gestado su construcción, y todo aquello ‘por lo que’ su adec-
uación se hace evidente7. El mundo no tolera lo cerrado y aspira a 
estar por encima, pero la tierra que acoge y refugia tiende a engul-
lirlo. Por ello están en una permanente confrontación que, en vez de 
destrucción y violencia, los eleva mutuamente en la autoafirmación 
de su esencia. 

Desde el momento en que la obra levanta un mundo, se 
convierte en instigadora de ese combate no destructor. Y eso no 
sucede para que la obra reduzca o apague la lucha en un insípido 
acuerdo, sino para que la lucha siga siendo lucha. El mundo no tol-
era lo cerrado y aspira a estar por encima, pero la tierra que acoge 
y refugia tiende a engullirlo. 

Por ello, mundo y tierra están en una permanente con-
frontación que, en vez de destrucción y violencia, los eleva mutua-
mente en la autoafirmación de su esencia. Desde el momento en 
que la obra levanta un mundo, se convierte en instigadora de ese 
combate no destructor. Y eso no sucede para que la obra reduzca o 
apague la lucha en un insípido acuerdo, sino para que la lucha siga 
siendo lucha.

Por sus íntimas raíces en la tierra y el mundo, las obras de 
Ingeniería Civil, mejor que cualquier otra construcción,  generan 
sugerencias perceptivas y facilitan la acción del hombre en el mun-
do que le envuelve. Las preguntas desencadenantes para desvelar 
esa desocultación y proporcionar las claves de interpretación del 
dónde de la obra son bien simples:

- Dónde se ubica la obra: Sitio y Situación

- Cómo se configura espacialmente

- Cómo expresa su relación con el entorno: Articulación 

-  Hasta dónde llega: Bordes y límites

- Con qué términos se resumen: Carácter, Identidad 
Todas ellas constituyen herramientas específicas de la dis-

ciplina del paisaje, entendida en su acepción cultural y más próx-
ima al territorio.

Carácter e identidad

El carácter es el sello de identidad particular de cada obra concreta, 
dominado por la forma y los recursos expresivos dispuestos por el 
diseñador. Su experiencia y sus pautas de trabajo acomodan su pro-
ceso de diseño, ligado al quehacer del sujeto como producto de su 
potencial creativo mediado por sus impulsos actuales. 

Por encima de estas particularidades de lugar, materia, tipo 
y forma, la obra se revela siempre como una totalidad, imposible 
de abarcar por simple agregación de atributos. Para acercarse a esa 
idea conjunta se utiliza el carácter, una propiedad omnicomprensi-
va que engloba lo descriptivo para acercarse a la unidad expresiva 
del ser de la obra. Denota cualidades profundas de índole general 
que permiten establecer rasgos diferenciadores, no por acumula-
ción de pormenores sino por percepción directa de su conjunto. 
Quatremère de Quincy9 entendía el carácter como una cualidad 

de la obra, propia de ella y no reconocible en otras similares, su 
esencialidad, lo que le conviene como propio. 

Sitio y tipo son las principales fuentes de valor o interés 
para aproximarse al estudio de lo construido con una cierta gen-
eralidad, mientras el carácter proporciona el acceso directo a la 
realidad única e irrepetible de la obra lograda por la forma. Pero, 
como afirma Schopenhauer10 respecto al individuo, el carácter no 
debe ser considerado como algo accidental y totalmente peculiar al 
individuo en su particularidad, sino como un aspecto de la idea de 
humanidad que destaca especialmente en el individuo y para cuya 
revelación es pertinente la representación de éste. De acuerdo con 
ello, el carácter de la obra debe ser captado y representado ideal-
mente, resaltando su significado en relación con la generalidad de 
lo construido.

A menudo, es suficiente una sola palabra para expresar 
el carácter de una obra de Ingeniería Civil, como ocurre cuando 
se explica el carácter de una persona. Algunas de las utilizadas 
son las siguientes: Potencial dinámico, potencial expresivo, altura, 
quiebro, energía, desnivel, acompañamiento, convivencia, comple-
jidad, monotonía, capricho, significación, que trasciende, para no 
olvidar, etc.

Por último, se trata de reseñar la capacidad de las obras de 
ingeniería civil para otorgar identidad a los sitios donde se insta-
lan. Su particular relación con la tierra y el mundo, antes apuntada, 
significa con fuertes rasgos de personalidad a cada Obra Pública 
y la hace portadora de rasgos identitarios que se asocian con ella. 

Puentes, Paisaje e Ingeniería Civil Miguel Aguiló Alonso

El ser humano debe auto examinarse como parte del mun-
do, en constante interacción con él. Debe considerar no sólo el im-
pacto puntual de sus acciones significativas, sino las consecuencias 
de su vivir, los efectos cotidianos de moverse, comer o consumir. 
Está obligado a pensar la energía, el transporte y el cultivo como su 
forma de ser-en-el-mundo.

Revelando el sentido

Las pulsiones primigenias que subyacen tras esas maneras de habitar 
que concentran el sentido de construir se pueden sintetizar como:

-  Extender, el horizonte de lo público

- Elevarse, confrontar la gravedad

- Salvar, el impulso horizontal y vertical

- Atemperar, los flujos de agua y energía

- Abrigar, refugio frente al oleaje

-  Ocupar, espacios comunzes para convivir

La argumentación y el desarrollo de cómo ese sentido 
originario se conforma en construcción y se materializa en Obras 
Públicas específicas a lo largo de la historia es demasiado extensa 
par su inclusión aquí, pero está contenida en otra obra del autor 
de próxima aparición6. Para aproximarse a ello se ha optado por 
incluir unas pocas palabras o frases clave, caracterizadoras de cada 
una de esas pulsiones e ilustradas con imágenes referidas al tipo 
concreto de obra que produce. 

1.1 Extender

El camino, Subir, Revolverse, Serpentear, Rectificar, Extender y 
conectar, Velocidad como clave, Interés por la máquina veloz, Car-
reteras para el motor, Conducir con seguridad, Serpentear, So-
brevolar, Penetrar, Salvar y penetrar para más velocidad, Cruces 
de la velocidad [ 1 ]  

1.2 Ascender

El muro y la torre, Cubrir, Iluminar y fluir, Cubrir y expandir, Fluir 
y ascender, Resistir en altura, Faros para avisar y señalar, Torres 
para mirar y ser miradas [ 2 ] 

1.3 Salvar

Salvar con un arco, Acariciar, Añadir tensión, Curvar, inclinar, 
La revolución de la velocidad, Diversidad de soluciones, Ligereza 
como clave, Similitudes y diferencias, Tipos

1.4 Atemperar los flujos

Convivir con el agua, Aprovechar, Tierras para sujetar el agua, 
Almacenar, Sujetar y aliviar, Tensa retención, Soluciones diversas, 
Regulación como clave, Similitudes y Diferencias, Tipos, Almace-
nar en alto, Trasladar, Conducir, Energía y territorio  [ 3 ] 

1.5 Abrigar

El abrigo del sitio, escala, Geometrías, Transportar, Cruzar [ 4 ]

1.6 Convivir en la ciudad

Cercar y ocupar, Ubicación, Concentración, Articulación, Imagen de 
la ciudad, Evolución, Transporte público, Terminales de transporte

A cada una de esas acciones corresponde un producto 
-  Acciones  productos

- Extender  camino

-  Elevar  torre

-  Salvar  puente

-  Atemperar presa

- Abrigar  puerto

- Convivir  ciudad

Que, en definitiva se resumen en la acción principal de Con-
struir y en una denominación común para todos los productos de la 
ingeniería que es la Obra Pública. 

Claves para interpretar

El desvelamiento del sentido de cada una de esas pulsiones 
y de sus productos abre  nuevas perspectivas sobre la manera de 
mirar, observar e interpretar la Ingeniería. Mas allá de la función –
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que define la necesidad- la obra de ingeniería civil se puede estudiar 
a  través de:

- La historia, como malla de estratos culturales ordenados que 

impregnan las obras 

- El tipo, como síntesis de la tecnología contenida en al diseño

- La forma, como concreción de las  soluciones de los diseñadores 

y fuente de cánones estéticos

- El lugar, como reunión de obra, entorno y paisaje que instala 

nuestro quehacer en el mundo.

Los escasos estudios existentes sobre arte y estética de 
la ingeniería han dedicado más esfuerzo a los aspectos históricos, 
tipológicos y formales que a la cuestión del lugar. Sin embargo y 
tal como se ha visto, el dónde tiene una enorme importancia en la 

ingeniería civil. Pues, si construir es habitar, es decir, la manera de 
estar en el mundo, la principal característica de los productos del 
construir está en esa peculiar relación del hombre con el mundo.

La obra de Ingeniería Civil, la Obra Pública, no se puede re-
sumir o entender desde su mera utilidad, ni resulta suficiente apre-
ciar su belleza. Al reflexionar sobre ellas, la pregunta importante 
no es tanto qué son cada uno sino, como apunta Heidegger 7 en su 
distinción entre la cosa y la obra, a dónde pertenecen. La cuestión 
del qué es una obra, aclara Casey 8  lleva a un falso esencialismo, a 
meras definiciones y características formales. La cuestión del dónde 
conduce directamente a la obra misma: a donde ella existe como 
principal conflicto y desocultamiento. 

Cuando la obra surge de la tierra y conforma el mundo no 

[ 1 ]  Paso del Gotardo

[ 2 ]  Metro de Madrid (2005) 

[ 3 ]  Presa de Rialp

Página seguinte:

[ 4 ]  Dique de Levante en Málaga

[ 5 ]  Estación de Atocha en Madrid
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Un ejercicio muy simple es examinar cómo la presencia 
de una obra en una imagen es capaz de sugerir, inmediatamente 
y con precisión, el lugar donde se ubica. Si aparece la obra, el sitio 
se identifica inmediatamente. Si no aparece, el paisaje resultante 
pierde completamente sus rasgos de identidad y se convierte en un 
sitio cualquiera. Este simple ejercicio demuestra de forma práctica 
la famosa formulación inicial de Heidegger, el puente no ocupa un 
lugar ya existente, ‘es el puente quien hace el lugar’. 

Por ello, ciudades y pueblos se identifican con sus grandes 
Obras Públicas y las contemplan como sellos de identidad.
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A um mês de completar 50 anos, a Ponte da Arrábida foi classificada como Monumento 

Nacional (resolução do Conselho de Ministros de 23 de maio de 2013). Foi o culminar de um 

processo oficialmente desencadeado em 2010, com apoio institucional da Faculdade de Enge-

nharia da Universidade do Porto (FEUP), envolvendo também uma petição online.

De entre as razões apontadas para a classificação destacavam-se o valor da Ponte da 

Arrábida como obra-prima da Engenharia de Pontes, o facto de ser a primeira grande ponte 

sobre o rio Douro integralmente projetada e construída pela Engenharia Portuguesa, bem como a 

sua localização numa área sensível e com forte pressão imobiliária, o que tornava imperioso que 

novas construções e estruturas na vizinhança fossem apreciadas tomando em consideração o seu 

excecional valor patrimonial. Adiantava-se ainda, como razão de carácter simbólico, que a Ponte 

da Arrábida completaria 50 anos em 2013, ano em que, por feliz coincidência, se cumpriria o cen-

tenário do nascimento do seu autor, o Engenheiro Edgar Cardoso. 

Para assinalar esta dupla data comemorativa a Faculdade de Engenharia promoveu um 

conjunto de iniciativas com marcada intenção de colocar a Engenharia em diálogo com outras 

Artes e Saberes. 

Assim, no dia 21 de junho de 2013, véspera do aniversário da Ponte, realizou-se na Alfân-

dega do Porto o “Arrábida50, Colóquio Internacional sobre Pontes e Património”. Neste colóquio, 

a Ponte da Arrábida, as obras projetadas por Edgar Cardoso e as pontes em geral foram aborda-

das sob perspetivas muito diversas – técnica, estética, paisagística, histórica e patrimonial – por 

especialistas como Miguel Aguiló (Universidade Politécnica de Madrid), Eduardo Souto Moura 

(Faculdade Arquitetura da Universidade do Porto), Júlio Appleton (Instituto Superior Técnico), 

Cecil Balmond (Balmond Studio, Reino Unido), Raimundo Delgado (FEUP), Jirí Strásky (Technical 

University of Brno, República Checa), António Reis (Instituto Superior Técnico), Aníbal Costa (Uni-

versidade de Aveiro), Paulo Cruz (Universidade do Minho) e António Adão da Fonseca (FEUP).

Em paralelo, levou-se a cabo um Concurso de Fotografia tendo por tema a Ponte da Arrá-

bida. As fotografias a concurso (cerca de centena e meia) foram expostas durante o colóquio, 

tendo na sessão de encerramento sido anunciadas as premiadas, selecionadas por um júri presi-

dido pelo fotógrafo Luís Ferreira Alves.

No dia seguinte, data do cinquentenário da Ponte da Arrábida, foi aberta ao público no 

Museu Nacional de Soares dos Reis a exposição “Entre as Margens, Representações da Enge-

nharia na Arte Portuguesa”, comissariada por Bernando Pinto de Almeida (FBAUP) e Manuel de 

Matos Fernandes (FEUP). Na exposição, visitada por mais de 5000 pessoas, estiveram represen-

tados muitos dos mais reconhecidos artistas plásticos portugueses desde o fim do século XIX. 

Na ocasião, a Faculdade de Engenharia reeditou o livro “Edgar Cardoso, engenheiro civil”, 

da autoria de Luís Lousada Soares, em edição totalmente bilingue.

O presente volume Ponte da Arrábida Monumento Nacional reúne, na sua primeira parte, 

o essencial do dossiê e dos documentos do processo de classificação. Naquele dossiê incluem-se 

as preciosas coleções de imagens contemporâneas da construção provenientes dos espólios da 

Casa Alvão, da Fotografia Beleza e dos Estúdios Tavares da Fonseca. Na segunda parte o livro 

colige as intervenções no colóquio Arrábida50. O livro é ainda enriquecido com uma entrevista a 

José Taveira de Carvalho, engenheiro-fiscal residente da obra da Ponte da Arrábida. As fotografias 

premiadas no concurso são também incluídas.

Antes de encerrar esta apresentação, expressa-se uma palavra de sentido agradecimento 

aos patrocinadores que tornaram possível esta edição.

Porto, outubro de 2015

Apresentação
Sebastião Feyo de Azevedo
Reitor da Universidade do Porto

Manuel de Matos Fernandes
Proponente da Classificação da 
Ponte  
da Arrábida
Professor Catedrático da FEUP
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Manuel de Matos Fernandes (MF) — Para memória futura, 

estamos no dia 28 de março de 2014, na Sala Professor 

Joaquim Sarmento da Faculdade de Engenharia, com 

o Senhor Engenheiro José Taveira de Carvalho a quem 

muito agradecemos ter aceite o convite para esta entre-

vista sobre a sua experiência na obra da Ponte da Arrá-

bida. Acompanham-me Bárbara Rangel (BR) e Esme-

ralda Paupério (EP).

Qual foi a sua formação académica e o seu percurso, 

imagino que terá sido breve, entre a formatura e a equipa 

da Ponte da Arrábida?

Taveira de Carvalho (TC) — Apareci ligado ao gabinete 

do Professor Edgar Cardoso através de um convite que 

ele dirigiu à Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto. Precisava de colaboradores no seu gabinete 

e queria o aluno melhor classificado na cadeira de Pon-

tes. Tomei conhecimento disso através do Engenheiro 

Armando Campos e Matos, quando o encontrei no corre-

dor da Faculdade ao pé da vitrina onde estava afixada a 

carta convite. Disse-me:

 — Isto é para si. 

 — Não, não é para mim, porque eu não sou o 

melhor classificado na cadeira de Pontes. O mais bem 

classificado é o António Coelho de Araújo — respondi.

 — Ele deu preferência a uma oferta de trabalho 

em Viseu e o segundo classificado é o Taveira. 

A partir daí pensei duas vezes e aceitei o desafio. 

MF — Portanto, era recém-formado na altura.

TC — Era recém-formado. Em novembro de 1957 apre-

sentei-me em Lisboa no gabinete do Professor Edgar 

Cardoso.

BR — Começou logo a trabalhar no projeto da ponte?

TC — Não. Tenho aqui um documento que é assinado 

pelo Professor Edgar Cardoso e que dá conta de tudo 

o que fiz no seu gabinete. Se me permite: “O signatário 

tem o prazer de declarar que o Engenheiro José Lemos 

Taveira de Carvalho trabalhou com muita dedicação 

no seu Gabinete de Estudos desde 6 de novembro de 

1957 a 31 de agosto de 1958, colaborando nos seguin-

tes projetos: passagens inferiores da autoestrada Lis-

boa-Vila Franca; viaduto de Vila Franca na autoestrada 

Lisboa-Vila Franca; ponte de Santa Eulália sobre o rio 

Mondego; ponte sobre o rio Caium, na Guiné; viadutos 

dos caminhos de ferro do Congo, em Angola. O Enge-

nheiro Taveira de Carvalho demonstrou grandes qualida-

des profissionais”.

MF — Trabalhou no gabinete do Engenheiro Edgar Car-

doso, pelo que acabámos de saber, até 31 de agosto de 

1958.

TC— Exatamente.

MF — E depois?

TC — Um dia o Engenheiro Edgar Cardoso disse-me: 

      — Quero um engenheiro fiscal residente na 

construção da Ponte da Arrábida e não arranjo. Vou pre-

cisar de si, não sei se está interessado em ir trabalhar 

para o Porto… Nenhum dos colegas da Direção dos Ser-

viços de Pontes da Junta Autónoma das Estradas (JAE) 

quer fixar residência no Porto.

EP — Fez-lhe um convite irrecusável…

TC — Fez-me um convite irrecusável. Eu era solteiro e 

bom rapaz. Os meus pais viviam no Porto. Era uma obra 

fantástica. O Professor Edgar Cardoso transmitiu o meu 

nome à JAE e entrei imediatamente como contratado. 

Pouco depois abriu-se uma vaga no quadro deixada por 

um engenheiro muito conhecido, também licenciado na 

FEUP, que infelizmente teve que deixar Portugal…

MF — Jorge de Sena…

TC — Jorge de Sena, mais conhecido como poeta e 

escritor notável, era Engenheiro Civil. Teve que sair do 

país por razões políticas. A partir daí continuei na Junta 

mas já como efetivo, desempenhando o meu novo lugar 

na Ponte da Arrábida como único engenheiro fiscal 

residente. 

BR — Como é que se constituía a equipa?

TC — Havia um engenheiro fiscal residente, que era eu. 

Havia um engenheiro técnico, José Fernandes, e os fis-

cais. Os fiscais eram, como eu, funcionários da Direção 

dos Serviços de Pontes da  JAE que se encarregavam 

das áreas de carpinteiro, de pedreiro, de serralheiro, do 

betão ... formando um grupo de cerca de seis pessoas. 

Estas seis pessoas acompanhavam diariamente a obra.

BR — Esta equipa permanente estava instalada naquela 

casinha muito bonita junto ao rio, que é hoje um conhe-

cido restaurante?

TC — Eu tinha o meu gabinete lá, uma sala só para mim, 

havia a sala dos fiscais e havia a sala de datilografia.

EP — Havia alguma equipa projetista do gabinete do Pro-

fessor Edgar Cardoso na obra?

TC — Não. O Professor Edgar Cardoso estava em con-

tacto permanente comigo. Eu dependia da Direção de 

Pontes da JAE, onde havia um engenheiro fiscal, o Enge-

nheiro António Franco e Abreu. 

MF — Era o seu chefe?

TC — Era o meu chefe. A minha relação com a JAE era 

através do Engenheiro Franco e Abreu, o engenheiro 

fiscal.

MF — Quem era o Diretor dos Serviços de Pontes na 

altura?

TC — Era o Engenheiro Manuel Duarte Gaspar, um belís-

simo engenheiro e um belíssimo chefe, com uma carac-

terística que acho que era exemplar. Quando distribuía 

os projetos, que nessa altura se faziam nos serviços, pela 

sua equipa na Direção de Pontes, distribuía também por 

ele. Ele era Diretor, podia não fazer isso, mas fazia.

MF — Era a JAE que projetava?

TC — Era a JAE que projetava. A Ponte da Arrábida foi 

uma exceção, mas também era uma obra excecional. As 

obras correntes eram projetadas na casa…

EP — Havia reuniões periódicas entre a equipa que estava 

em obra e o projetista?

TC — As reuniões eram periódicas. O Professor Edgar 

Cardoso, uma vez por semana, ou de quinze em quinze 

dias, ia visitar a obra e sabia do que se passava pelo enge-

nheiro fiscal, Engenheiro Franco e Abreu, que também 

era colaborador do Professor no seu gabinete. Quando 

vinha ao Porto, o Professor Edgar Cardoso só podia vir 

no avião da noite, o programa começava à noite. Eu ia 

buscá-lo ao aeroporto, e depois íamos a uma marisqueira 

em Matosinhos, encontrávamo-nos com todos os enge-

nheiros do Empreiteiro e da Fiscalização. Fazíamos uma 

mariscada como deve ser. Não me pergunte quem é que 

pagava! Ou era o Empreiteiro, ou era o Projetista, ou era 

a meias entre os dois. Ainda nessa noite começava-se a 

Dossier do Pedido de Classificação

Entrevista
Manuel de Matos Fernandes
Bárbara Rangel
Esmeralda Paupério

ao Engenheiro José Taveira de Carvalho, 
Engenheiro Fiscal residente 
na obra da Ponte da Arrábida

Da esquerda para a direita:

1 Capitão Engenheiro Gonçalo Sanches da Gama, 

Projetista

2 Engenheiro António Franco e Abreu, JAE

3 Engenheiro José Catarino, JAE

4 Engenheiro José Pereira de Sousa, Empreiteiro

5 Não identificado, Empreiteiro

6 Engenheiro José Pereira Zagallo, Empreiteiro

7 Professor Engenheiro Edgar Cardoso, Projetista

8 Engenheiro Rui Pereira Correia, JAE

9 Desenhador José Pinheiro Cerejo, JAE

10 Engenheiro Joaquim José de Almeida, JAE

11 Engenheiro Rui de Sousa e Melo, JAE

12 Desenhador Aristides Fernandes, JAE

13 Engenheiro José Taveira de Carvalho, JAE

14 Agente Técnico José Fernandes, JAE
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vinha ao Porto, o Professor Edgar Cardoso só podia vir 

no avião da noite, o programa começava à noite. Eu ia 

buscá-lo ao aeroporto, e depois íamos a uma marisqueira 

em Matosinhos, encontrávamo-nos com todos os enge-

nheiros do Empreiteiro e da Fiscalização. Fazíamos uma 

mariscada como deve ser. Não me pergunte quem é que 

pagava! Ou era o Empreiteiro, ou era o Projetista, ou era 

a meias entre os dois. Ainda nessa noite começava-se a 

Dossier do Pedido de Classificação

Entrevista
Manuel de Matos Fernandes
Bárbara Rangel
Esmeralda Paupério

ao Engenheiro José Taveira de Carvalho, 
Engenheiro Fiscal residente 
na obra da Ponte da Arrábida

Da esquerda para a direita:

1 Capitão Engenheiro Gonçalo Sanches da Gama, 

Projetista

2 Engenheiro António Franco e Abreu, JAE

3 Engenheiro José Catarino, JAE

4 Engenheiro José Pereira de Sousa, Empreiteiro

5 Não identificado, Empreiteiro

6 Engenheiro José Pereira Zagallo, Empreiteiro

7 Professor Engenheiro Edgar Cardoso, Projetista

8 Engenheiro Rui Pereira Correia, JAE

9 Desenhador José Pinheiro Cerejo, JAE

10 Engenheiro Joaquim José de Almeida, JAE

11 Engenheiro Rui de Sousa e Melo, JAE

12 Desenhador Aristides Fernandes, JAE

13 Engenheiro José Taveira de Carvalho, JAE

14 Agente Técnico José Fernandes, JAE

Fig. 141 
Paginação da Entrevista.
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visita à obra, que continuaria no dia seguinte.

EP — O Engenheiro Franco e Abreu vinha cá também 

frequentemente?

TC — Tantas vezes quantas vinha o Professor Edgar 

Cardoso.

MF — Da equipa do Edgar Cardoso vinha mais alguém?

TC — Uma vez, ou outra, vinha também o General San-

ches da Gama, aliás, então Capitão Sanches da Gama.

BR — E o Professor Edgar Cardoso quando vinha à obra, 

alterava muita coisa?

TC — Ele falava com a mesma facilidade com um enge-

nheiro, como falava com um pedreiro ou com um car-

pinteiro. Inclusivamente, se ele visse que o trabalho não 

estava a ser feito como ele gostava, dizia:

— Passe para cá a colher de trolha. Era isto que eu queria 

que fizesse.

EP — Ele tinha uma relação muito estreita…

TC — Falava com a mesma facilidade com toda a gente, 

desde engenheiros a qualquer artista de outro ramo. 

Deslocava-se a qualquer sítio da obra, por mais perigoso 

que fosse o acesso. Quanto maior fosse o risco, mais 

depressa ele lá ia e nós tínhamos que o acompanhar.

BR — Toda a gente diz que ele desenhava 

maravilhosamente.

TC — Fazia desenhos à mão livre à escala que queria. 

Quando se fazia um desenho para explicar qualquer 

coisa e se completava com uma explicação oral dizia:

 — Desenho falado nunca vi.

EP — Agora passamos para a parte do Empreiteiro, José 

Pereira Zagallo. Como era a relação dele com o Professor 

Edgar Cardoso?

TC — Eles eram amigos, formaram-se no mesmo ano 

aqui na Faculdade de Engenharia. José Pereira Zagallo 

tinha trabalhos em Portugal e nas ex-colónias.

EP — E a equipa do Empreiteiro tinha uma relação 

estreita com a equipa da Fiscalização?

TC — Em frente à casa que conhece sobre o rio havia 

uns armazéns onde era o escritório do Empreiteiro. Tinha 

vários engenheiros a colaborar com ele, o principal res-

ponsável era o Engenheiro José Pereira de Sousa, outro 

era o Engenheiro Francisco Trigo Delgado.

MF — O betão era fabricado junto à obra?

TC — Era sempre fabricado na obra. Na altura não existia 

o betão pronto.

MF — As instalações da Secil [desativadas no início deste 

século para dar lugar a um edifício] já existiam nessa 

altura?

TC — Foram para lá por causa da Ponte e mantiveram-se 

após a construção.

EP — Os inertes vinham de onde? 

TC — Os inertes vinham de Gaia, da pedreira da Madalena.

EP — Como é que eram feitos os ensaios do controlo de 

qualidade do betão em obra?

TC — Havia uma secção que funcionava em permanência 

para assistir e proceder aos ensaios para o controlo de 

betão junto às instalações do Empreiteiro, apoiada pelo 

LNEC. Esse controlo era feito muito diretamente porque 

havia um “prémio do betão”. É uma coisa interessante 

porque não era muito comum fazer-se isso. 

EP — Um prémio?

TC — Sim, um prémio para a qualidade do betão, em ter-

mos de resistência à compressão.

BR — Em que consistia esse prémio?

TC — Era um prémio financeiro.

BR — Para o Empreiteiro?

TC — Sim, para o Empreiteiro. Foram usados dois tipos 

de betão. Nas fundações usou-se betão de 300 kg de 

cimento por m3. Na ponte propriamente dita era um 

betão de 400 kg de cimento por m3. Era este que tinha 

um prémio de qualidade se atingisse determinada resis-

tência, o que aconteceu.

EP — Tem ideia do número de trabalhadores em obra?

TC — O número de trabalhadores variou muito conforme 

a fase da obra.

EP — Na fase de pico da obra…

TC — A fase de pico pode ter atingido mil trabalhadores. 

Devo referir que a obra incluiu além da Ponte da Arrá-

bida também os acessos. A determinada altura, na cons-

trução, verificou-se que íamos ter ponte mas não iríamos 

ter acessos no lado de Gaia.

MF — Nessa altura foi construída a autoestrada até aos 

Carvalhos. Foram 10 ou 12 km de autoestrada.

TC — Mas para conseguir inaugurar tudo na mesma 

altura, houve que retirar ao Engenheiro Zagallo a parte 

da empreitada que dizia respeito aos acessos. Foi uma 

decisão administrativa. A Junta Autónoma das Estradas 

- Direção de Estradas do Porto teve que tomar conta 

dessa empreitada. 

BR — Mas havia alguma pressão para a ponte ser 

inaugurada?

TC — Que eu saiba não. Havia a pressa normal. Mesmo 

assim, demorou seis anos a construir, é muito tempo. Se 

ao fim de seis anos tínhamos a ponte e não tínhamos os 

acessos, seria muito complicado…

BR — Quem fez o projeto do cimbre? 

TC — O projeto do cimbre é do Professor Edgar Cardoso. 

O projeto da montagem do cimbre é do Engenheiro João 

de Araújo Sobreira.

BR — Porque é que não fez o Engenheiro Edgar Cardoso 

os dois projetos?

TC — Certamente para dar liberdade ao Construtor.

BR — Foi então o Construtor que contratou o Engenheiro 

João de Araújo Sobreira para fazer o projeto da monta-

gem do cimbre?

TC — Provavelmente foi, mas não lhe sei responder. 

Tenho a melhor das impressões da colaboração com o 

Engenheiro João de Araújo Sobreira. Um colega como 

nós gostamos de ver trabalhar, como profissional e como 

pessoa. Coube-me fazer a revisão do projeto da mon-

tagem do cimbre, tendo corrido muito bem. Fi-la no 

gabinete que conhece, sobre o rio. Ia fazendo a revisão 

à medida que chegava o projeto de montagem. Todos 

os pontos que entendi que deveriam ser retificados, 

dei deles sempre conhecimento ao Engenheiro João de 

Araújo Sobreira e à minha chefia. Até ao fim correu mui-

tíssimo bem.

EP — Quem foi o subempreiteiro do cimbre?

TC — Era a Sécheron Portuguesa, uma serralharia com 

montagem e construção própria com instalações na 

Maia, que veio dar origem à SEPSA. As partes do cimbre 

que foram montadas em consola a partir das margens 

saíam em camião da fábrica – o caixão, como se chamava 

– o caixão ia à APDL para ser pesado, depois vinha nesse 
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visita à obra, que continuaria no dia seguinte.

EP — O Engenheiro Franco e Abreu vinha cá também 

frequentemente?

TC — Tantas vezes quantas vinha o Professor Edgar 

Cardoso.

MF — Da equipa do Edgar Cardoso vinha mais alguém?

TC — Uma vez, ou outra, vinha também o General San-

ches da Gama, aliás, então Capitão Sanches da Gama.

BR — E o Professor Edgar Cardoso quando vinha à obra, 

alterava muita coisa?

TC — Ele falava com a mesma facilidade com um enge-

nheiro, como falava com um pedreiro ou com um car-

pinteiro. Inclusivamente, se ele visse que o trabalho não 

estava a ser feito como ele gostava, dizia:

— Passe para cá a colher de trolha. Era isto que eu queria 

que fizesse.

EP — Ele tinha uma relação muito estreita…

TC — Falava com a mesma facilidade com toda a gente, 

desde engenheiros a qualquer artista de outro ramo. 

Deslocava-se a qualquer sítio da obra, por mais perigoso 

que fosse o acesso. Quanto maior fosse o risco, mais 

depressa ele lá ia e nós tínhamos que o acompanhar.

BR — Toda a gente diz que ele desenhava 

maravilhosamente.

TC — Fazia desenhos à mão livre à escala que queria. 

Quando se fazia um desenho para explicar qualquer 

coisa e se completava com uma explicação oral dizia:

 — Desenho falado nunca vi.

EP — Agora passamos para a parte do Empreiteiro, José 

Pereira Zagallo. Como era a relação dele com o Professor 

Edgar Cardoso?

TC — Eles eram amigos, formaram-se no mesmo ano 

aqui na Faculdade de Engenharia. José Pereira Zagallo 

tinha trabalhos em Portugal e nas ex-colónias.

EP — E a equipa do Empreiteiro tinha uma relação 

estreita com a equipa da Fiscalização?

TC — Em frente à casa que conhece sobre o rio havia 

uns armazéns onde era o escritório do Empreiteiro. Tinha 

vários engenheiros a colaborar com ele, o principal res-

ponsável era o Engenheiro José Pereira de Sousa, outro 

era o Engenheiro Francisco Trigo Delgado.

MF — O betão era fabricado junto à obra?

TC — Era sempre fabricado na obra. Na altura não existia 

o betão pronto.

MF — As instalações da Secil [desativadas no início deste 

século para dar lugar a um edifício] já existiam nessa 

altura?

TC — Foram para lá por causa da Ponte e mantiveram-se 

após a construção.

EP — Os inertes vinham de onde? 

TC — Os inertes vinham de Gaia, da pedreira da Madalena.

EP — Como é que eram feitos os ensaios do controlo de 

qualidade do betão em obra?

TC — Havia uma secção que funcionava em permanência 

para assistir e proceder aos ensaios para o controlo de 

betão junto às instalações do Empreiteiro, apoiada pelo 

LNEC. Esse controlo era feito muito diretamente porque 

havia um “prémio do betão”. É uma coisa interessante 

porque não era muito comum fazer-se isso. 

EP — Um prémio?

TC — Sim, um prémio para a qualidade do betão, em ter-

mos de resistência à compressão.

BR — Em que consistia esse prémio?

TC — Era um prémio financeiro.

BR — Para o Empreiteiro?

TC — Sim, para o Empreiteiro. Foram usados dois tipos 

de betão. Nas fundações usou-se betão de 300 kg de 

cimento por m3. Na ponte propriamente dita era um 

betão de 400 kg de cimento por m3. Era este que tinha 

um prémio de qualidade se atingisse determinada resis-

tência, o que aconteceu.

EP — Tem ideia do número de trabalhadores em obra?

TC — O número de trabalhadores variou muito conforme 

a fase da obra.

EP — Na fase de pico da obra…

TC — A fase de pico pode ter atingido mil trabalhadores. 

Devo referir que a obra incluiu além da Ponte da Arrá-

bida também os acessos. A determinada altura, na cons-

trução, verificou-se que íamos ter ponte mas não iríamos 

ter acessos no lado de Gaia.

MF — Nessa altura foi construída a autoestrada até aos 

Carvalhos. Foram 10 ou 12 km de autoestrada.

TC — Mas para conseguir inaugurar tudo na mesma 

altura, houve que retirar ao Engenheiro Zagallo a parte 

da empreitada que dizia respeito aos acessos. Foi uma 

decisão administrativa. A Junta Autónoma das Estradas 

- Direção de Estradas do Porto teve que tomar conta 

dessa empreitada. 

BR — Mas havia alguma pressão para a ponte ser 

inaugurada?

TC — Que eu saiba não. Havia a pressa normal. Mesmo 

assim, demorou seis anos a construir, é muito tempo. Se 

ao fim de seis anos tínhamos a ponte e não tínhamos os 

acessos, seria muito complicado…

BR — Quem fez o projeto do cimbre? 

TC — O projeto do cimbre é do Professor Edgar Cardoso. 

O projeto da montagem do cimbre é do Engenheiro João 

de Araújo Sobreira.

BR — Porque é que não fez o Engenheiro Edgar Cardoso 

os dois projetos?

TC — Certamente para dar liberdade ao Construtor.

BR — Foi então o Construtor que contratou o Engenheiro 

João de Araújo Sobreira para fazer o projeto da monta-

gem do cimbre?

TC — Provavelmente foi, mas não lhe sei responder. 

Tenho a melhor das impressões da colaboração com o 

Engenheiro João de Araújo Sobreira. Um colega como 

nós gostamos de ver trabalhar, como profissional e como 

pessoa. Coube-me fazer a revisão do projeto da mon-

tagem do cimbre, tendo corrido muito bem. Fi-la no 

gabinete que conhece, sobre o rio. Ia fazendo a revisão 

à medida que chegava o projeto de montagem. Todos 

os pontos que entendi que deveriam ser retificados, 

dei deles sempre conhecimento ao Engenheiro João de 

Araújo Sobreira e à minha chefia. Até ao fim correu mui-

tíssimo bem.

EP — Quem foi o subempreiteiro do cimbre?

TC — Era a Sécheron Portuguesa, uma serralharia com 

montagem e construção própria com instalações na 

Maia, que veio dar origem à SEPSA. As partes do cimbre 

que foram montadas em consola a partir das margens 

saíam em camião da fábrica – o caixão, como se chamava 

– o caixão ia à APDL para ser pesado, depois vinha nesse 
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Fig. 143 
Paginação da Entrevista, spread  
de imagens grandes.
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Fig. 144 
Exemplo de separador sugerido por A.Q. 
Possibilidade de ter imagem à direita.
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APRESENTAÇÃO 

Razões para a classificação como Monumento  Nacional

O presente documento sustenta o pedido de classifica-

ção da Ponte da Arrábida sobre o rio Douro no Porto 

como Monumento Nacional. As razões para tal classifica-

ção podem ser resumidas nos sete pontos seguintes.

1  A Ponte da Arrábida constitui uma obra-prima da En-

genharia de Pontes, sendo como tal reconhecida internacional-

mente. Aquando da sua conclusão, em 1963, constituía a ponte 

em arco de betão armado com maior vão em todo o mundo. O 

seu processo construtivo, ao abrigo de um cimbre metálico em 

arco apoiado nas duas margens, com peso de 2200 toneladas, 

e colocado sucessivamente em três posições distintas, consti-

tuiu uma operação de extraordinário rigor e engenho, nunca 

antes realizada.

2 A Ponte da Arrábida é a primeira grande ponte sobre 

o rio Douro integralmente concebida, projectada e construída 

pela Engenharia Portuguesa. O seu autor, Engenheiro Edgar 

Cardoso, notabilizou-se como projectista de pontes, combinan-

do sabiamente nas suas obras, espalhadas por quatro continen-

tes, engenho, ousadia, inovação, sensibilidade e apuro estético. 

No contexto do acervo de obras que deixou, a Ponte da Arrábi-

da é, para muitos especialistas, a sua maior obra-prima.

3  O estuário do rio Douro junto ao Porto contém um no-

tável conjunto de pontes de diversos tipos, materiais e épocas. 

O facto de a Ponte da Arrábida se inserir em tão singular con-

junto, confrontando-se na concepção, na forma, no material e na 

inserção nas margens com as restantes pontes, não só acrescenta 

valor ao conjunto como é também por este altamente valorizada. 

Desta forma, o conjunto das pontes no estuário do Douro tem 

valor bastante superior ao do simples somatório de cada uma.

4   Ao longo das últimas décadas a Ponte da Arrábida 

tornou-se um dos mais poderosos símbolos da Cidade, prova-

velmente aquele que no futuro melhor simbolizará o Porto do 

século XX. No presente, a Ponte da Arrábida, para além da sua 

relevância utilitária como principal ligação entre as duas mar-

gens do rio no coração da Área Metropolitana do Porto, consti-

tui Património no sentido mais nobre do termo. A identificação 

da Ponte com a Cidade e os Cidadãos do Porto foi muito forte 

desde a sua conclusão mas – como acontece com aquelas cons-

truções de excepcional apuro estético – reforça-se uma e outra 

vez sempre que cada um nela, e no seu sítio, descobre novas e 

ainda mais belas perspectivas.

5    Tal como no nosso século XXI podemos usufruir das 

pontes que os nossos antepassados construíram no século XIX e 

consideramos impensável delas prescindir, impõe-se que deixe-

mos aos vindouros as pontes que construímos no século XX. 

Compete assim ao Estado Português empregar os meios téc-

nicos e financeiros necessários para assegurar a funcionalidade 

e a integridade da estrutura, por meio de obras regulares de 

conservação, aplicando as tecnologias mais apropriadas que a 

investigação no domínio do tratamento das estruturas de betão 

venha a desenvolver.

6  De entre as pontes do estuário do rio Douro, a Ponte 

da Arrábida é a ponte mais próxima da foz. Insere-se numa área 

muito sensível em que têm surgido novas construções, em am-

bas as margens, quer à cota alta, quer à cota das duas estradas 

marginais. Por outro lado, novas pontes sobre o rio Douro, não 

longe do sítio da Ponte da Arrábida, têm sido alvo de ponde-

ração e discussão pública no passado recente. É imperioso que 

quaisquer novas construções e estruturas na zona sejam apre-

ciadas tomando em devida consideração o extraordinário valor 

patrimonial da Ponte da Arrábida. 

7  A Ponte da Arrábida completa 50 anos no próximo 

dia 22 de Junho de 2013, ano em que se completa o centenário 

do nascimento na cidade do Porto do seu autor, o Engenheiro 

Edgar Cardoso.

Por todas as razões apresentadas, considera-se 

que, ao abrigo da legislação aplicável do Estado Por-

tuguês, em particular do Decreto-Lei nº 309/2009, de 

23 de Outubro, entrado em vigor em Janeiro de 2010, 

a Ponte da Arrábida deve ser classificada como Monu-

mento Nacional.

MEMÓRIA DESCRITIVA

1 Introdução

A Ponte da Arrábida sobre o rio Douro no Porto foi inau-

gurada no dia 22 de Junho de 1963 segundo projecto do 

Engenheiro Edgar Cardoso. Era, naquela data, a ponte 

em arco construída em betão armado com maior vão em 

todo o mundo: 270 metros. A metodologia usada para a 

sua construção, por um lado, e a solução construída, por 

outro, constituíram na época avanços notáveis a nível 

internacional. 

A publicação “Obras Públicas Concluídas em 

1963”, do Ministério das Obras Públicas, Lisboa, 1964, 

descreve a obra como se indica seguidamente.

“A ponte é do tipo arco de tabuleiro superior, de tímpanos ali-

geirados, com a rasante à cota de 68 m, tem 25 m de largura, 

comportando o seu perfil transversal duas faixas de circulação 

de 8 m cada, duas pistas de 1,70 m para ciclistas, dois passeios 

de 1,50 m e um separador central de 2 m. Com a nova ponte o 

vão sobre o rio Douro é vencido por um só arco de flecha igual 

a 52 m e com uma corda de 270 m, o que o torna o maior vão 

do mundo de betão armado, entre os executados até então, pois 

aquela dimensão excede em 6 m o actual “record” do arco da 

ponte sueca de Sando. O arco é formado por duas costelas, cada 

uma com a largura constante de 8 m, nas quais se apoia uma 

série de colunas rectangulares que sustentam o tabuleiro. Este 

tem o comprimento de 493 m, e a ponte, entre encontros, tem 

uma extensão total de cerca de 615 m”.

De facto, a Ponte da Arrábida foi a primeira 

grande ponte sobre o rio Douro em Portugal projectada 

e construída pela Engenharia Portuguesa. Seguiu-se a 

outras pontes notáveis, projectadas no século XIX por 

engenheiros de outras nacionalidades, nomeadamente a 

Ponte Pênsil (Stanislas Bigot), já demolida, a Ponte Maria 

Pia (Gustav Eiffel e Théophile Seyryg) e a Ponte Luiz I 

(Théophile Seyryg).

O seu projectista, Engenheiro Edgar Cardoso, 

nascido no Porto (1913) e licenciado na Faculdade de 

Engenharia (1937), ao longo de quase seis décadas de 

intensa vida profissional, notabilizou-se como um excep-

cional projectista de estruturas, sendo autor do projecto 

de pontes em quatro continentes. Tinha acabado de 

completar 50 anos aquando da inauguração da Ponte 

da Arrábida, considerada por muitos uma das suas 
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obras-primas. Perto de três décadas depois,  já quase 

octogenário, via concluída a Ponte ferroviária de S. João, 

poucos quilómetros a montante da Ponte da Arrábida, e 

tal como esta recorde mundial.

Nestas 5 décadas desde a sua construção a Ponte 

da Arrábida, para além de constituir a principal ligação 

rodoviária entre as duas margens do rio Douro no cora-

ção da Área Metropolitana do Porto, consolidou-se como 

um dos mais poderosos, se não o mais poderoso, sím-

bolo da Cidade. Naturalmente, tal facto resulta do seu 

apurado desenho e harmonioso ajuste ao terreno onde 

está implantada, mas também da singular beleza do 

estuário do rio Douro junto à foz, que a Ponte veio pro-

fundamente marcar e, também, enriquecer.

Existe vasta documentação sobre a Ponte da Arrá-

bida. De entre a documentação recolhida e (ou) consul-

tada, cuja lista se apresenta adiante, seleccionou-se a des-

crição detalhada da estrutura e do processo construtivo 

efectuada por Luís Lousada Soares no seu livro “Edgar Car-

doso, engenheiro civil”, Edições FEUP, 2003. Esta escolha 

constitui, de algum modo, uma homenagem àquele autor, 

falecido no ano da publicação do livro. É pois da sua auto-

ria o texto que compõe a caracterização da estrutura e do 

processo construtivo, que se inclui na secção seguinte.

2.  Caracterização da estrutura e do processo construtivo

2.1. Antecedentes

O aumento crescente de tráfego entre o Porto e Gaia 

na primeira metade do século XX tornara rapidamente 

exíguas as capacidades das pontes metálicas existentes 

(Luiz I e Maria Pia), ambas do século XIX.

Os primeiros estudos para uma nova travessia 

datam de 1930. A ideia de uma ponte ligando o Candal 

à Arrábida surgiu em 1945, e foi submetida ao Conselho 

Superior das Obras Públicas em 1950. Decidiu se avançar 

com uma ponte mista (rodoviária e ferroviária) na zona 

da Arrábida, mas estudos posteriores levaram à opção 

de manter o caminho de ferro independente da estrada, 

em face das dificuldades com as ligações às redes de um 

e de outro lado.

Edgar Cardoso foi então incumbido, em 1952, de 

proceder à elaboração de  anteprojectos para a ponte 

rodoviária. Foram cinco os anteprojectos, corresponden-

tes a outras tantas soluções: 

– Ponte em betão armado, 

– Ponte de alvenaria regular, 

– Ponte suspensa, 

– Ponte metálica do tipo arco, 

– Ponte de betão pré-esforçado. 

A escolha recaiu na solução da ponte de betão 

armado, em arco, após parecer do Conselho Superior das 

Obras Públicas. 

2.2 – Descrição da estrutura

O projecto de execução da Ponte da Arrábida consistia, 

pois, numa ponte de arco com tabuleiro superior, de tím-

panos aligeirados, faixa de rodagem de 18 rn, dois pas-

seios com 3,50 m cada um. O comprimento da ponte, no 

seu conjunto, é de 483,20 m. Acrescentando os muros de 

avenida, tal dimensão sobe para 614,60 m. 

Elevadores instalados nas pilastras permitem a 

circulação de peões entre as duas margens. 

O arco em questão tem um funcionamento de 

compressão excêntrica, sob a acção do peso próprio e 

do tabuleiro. 

A directriz do arco é uma poligonal curvilínea 

muito próxima do antifunicular da carga permanente 

por forma a conseguir obter em todas as fibras longi-

tudinais do arco uma autocompressão que, combinada 

com as tensões de flexão produzidas pelas sobrecargas 

e demais solicitações, produza tensões máximas seme-

lhantes no intradorso e extradorso. 

Para aumentar os momentos de inércia e reduzir 

as tensões de flexão, em particular nos banzos, foi adop-

tada para as costelas uma secção bicelular de largura 

constante, com três almas, de grande rigidez torsional. 

Os banzos variam, na sua espessura, de 0,30 m a 0,65 m. 

Por sua vez as almas, de 0,30 m de espessura, têm altura 

máxima nos arranques do arco e mínima no fecho. 

As costelas têm, todavia, secção maciça em tro-

ços localizados nos arranques e fecho do arco por cor-

responderem às articulações provisórias daquele, do tipo 

rolante, com contacto por chapa de chumbo. 

As costelas do arco estão ligadas entre si por uma 

grelha de betão armado. 

Grandes maciços de betão armado, encastrados 

nos terrenos rochosos de fundação (graníticos) de um 

lado e do outro do rio, são o apoio do arco. Sobre o arco, 

as colunas estão monoliticamente ligadas ao tabuleiro. 

Este é formado por doze vigas longitudinais, com tra-

vessas flutuantes e carlingas de suporte da laje de 26,50 

m de largura total (2 x 8,00 m para automóveis, 2 x 2,00 

m para bicicletas, 2 x 1,50 m para passeios e um separa-

dor de 2,00 m). 

Para além do método analítico, o Projectista utili-

zou variados modelos reduzidos para o estudo da estru-

tura da ponte, do seu dimensionamento, dos esforços 

produzidos pelas diversas combinações de solicitações. 

2.3 – Processo construtivo

Por razões de economia, Edgar Cardoso concebeu um 

cimbre metálico galgando o rio de um só vão – em vez da 

solução de execução directa do arco, em troços sucessi-

vamente espiados à parte já executada. 

Tal cimbre foi dimensionado com três arcos de 

alma cheia, tipo “caixão”, contraventados entre si, e per-

mitia construir uma das costelas. 

Numa segunda fase seria ripado com as suas 

2200 tf sobre caminhos de deslizamento até à posição 

da segunda costela, dando lugar à betonagem desta. 

Finalmente o cimbre seria colocado por baixo 

do vão entre costelas para a execução da grade de 

contraventamento. 

As fases mais espectaculares da obra foram pre-

cisamente a montagem do cimbre na sua primeira posi-

ção e as suas ripagens posteriores – fases que tiveram 

lugar só após a construção dos viadutos de acesso, com 

seus pilares, pilastras e tabuleiro. 
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Fig. 1 Fases da montagem do cimbre da Ponte 

da Arrábida. In “Ponte da Arrábida, sobre o rio 

Douro, e seus acessos”, Junta Autónoma das 

Estradas, 1963

e demais solicitações, produza tensões máximas 

semelhantes no intradorso e extradorso. 

Para aumentar os momentos de inércia e reduzir 

as tensões de flexão, em particular nos banzos, foi adop-

tada para as costelas uma secção bicelular de largura 

constante, com três almas, de grande rigidez torsional. 

Os banzos variam, na sua espessura, de 0,30 m a 0,65 m. 

Por sua vez as almas, de 0,30 m de espessura, têm altura 

máxima nos arranques do arco e mínima no fecho. 

As costelas têm, todavia, secção maciça em tro-

ços localizados nos arranques e fecho do arco por cor-

responderem às articulações provisórias daquele, do tipo 

rolante, com contacto por chapa de chumbo. 

As costelas do arco estão ligadas entre si por uma 

grelha de betão armado. 

Grandes maciços de betão armado, encastrados 

nos terrenos rochosos de fundação (graníticos) de um 

lado e do outro do rio, são o apoio do arco. Sobre o arco, 

as colunas estão monoliticamente ligadas ao tabuleiro. 

Este é formado por doze vigas longitudinais, com tra-

vessas flutuantes e carlingas de suporte da laje de 26,50 

m de largura total (2 x 8,00 m para automóveis, 2 x 2,00 

m para bicicletas, 2 x 1,50 m para passeios e um separa-

dor de 2,00 m). 

Para além do método analítico, o Projectista utili-

zou variados modelos reduzidos para o estudo da estru-

tura da ponte, do seu dimensionamento, dos esforços 

produzidos pelas diversas combinações de solicitações. 

2.3 – Processo construtivo

Por razões de economia, Edgar Cardoso concebeu um 

cimbre metálico galgando o rio de um só vão – em vez da 

solução de execução directa do arco, em troços sucessi-

vamente espiados à parte já executada. 

Tal cimbre foi dimensionado com três arcos de 

alma cheia, tipo “caixão”, contraventados entre si, e per-

mitia construir uma das costelas. 

Numa segunda fase seria ripado com as suas 

2200 tf sobre caminhos de deslizamento até à posição 

da segunda costela, dando lugar à betonagem desta. 

Dossier do Pedido de Classificação

obras-primas. Perto de três décadas depois,  já quase 

octogenário, via concluída a Ponte ferroviária de S. João, 

poucos quilómetros a montante da Ponte da Arrábida, e 

tal como esta recorde mundial.

Nestas 5 décadas desde a sua construção a Ponte 

da Arrábida, para além de constituir a principal ligação 

rodoviária entre as duas margens do rio Douro no cora-

ção da Área Metropolitana do Porto, consolidou-se como 

um dos mais poderosos, se não o mais poderoso, sím-

bolo da Cidade. Naturalmente, tal facto resulta do seu 

apurado desenho e harmonioso ajuste ao terreno onde 

está implantada, mas também da singular beleza do 

estuário do rio Douro junto à foz, que a Ponte veio pro-

fundamente marcar e, também, enriquecer.

Existe vasta documentação sobre a Ponte da Arrá-

bida. De entre a documentação recolhida e (ou) consul-

tada, cuja lista se apresenta adiante, seleccionou-se a des-

crição detalhada da estrutura e do processo construtivo 

efectuada por Luís Lousada Soares no seu livro “Edgar Car-

doso, engenheiro civil”, Edições FEUP, 2003. Esta escolha 

constitui, de algum modo, uma homenagem àquele autor, 

falecido no ano da publicação do livro. É pois da sua auto-

ria o texto que compõe a caracterização da estrutura e do 

processo construtivo, que se inclui na secção seguinte.

2.  Caracterização da estrutura e do processo construtivo

2.1. Antecedentes

O aumento crescente de tráfego entre o Porto e Gaia 

na primeira metade do século XX tornara rapidamente 

exíguas as capacidades das pontes metálicas existentes 

(Luiz I e Maria Pia), ambas do século XIX.

Os primeiros estudos para uma nova travessia 

datam de 1930. A ideia de uma ponte ligando o Candal 

à Arrábida surgiu em 1945, e foi submetida ao Conselho 

Superior das Obras Públicas em 1950. Decidiu se avançar 

com uma ponte mista (rodoviária e ferroviária) na zona 

da Arrábida, mas estudos posteriores levaram à opção 

de manter o caminho de ferro independente da estrada, 

em face das dificuldades com as ligações às redes de um 

e de outro lado.

Edgar Cardoso foi então incumbido, em 1952, de 

proceder à elaboração de  anteprojectos para a ponte 

rodoviária. Foram cinco os anteprojectos, corresponden-

tes a outras tantas soluções: 

– Ponte em betão armado, 

– Ponte de alvenaria regular, 

– Ponte suspensa, 

– Ponte metálica do tipo arco, 

– Ponte de betão pré-esforçado. 

A escolha recaiu na solução da ponte de betão 

armado, em arco, após parecer do Conselho Superior das 

Obras Públicas. 

2.2 – Descrição da estrutura

O projecto de execução da Ponte da Arrábida consistia, 

pois, numa ponte de arco com tabuleiro superior, de tím-

panos aligeirados, faixa de rodagem de 18 rn, dois pas-

seios com 3,50 m cada um. O comprimento da ponte, no 

seu conjunto, é de 483,20 m. Acrescentando os muros de 

avenida, tal dimensão sobe para 614,60 m. 

Elevadores instalados nas pilastras permitem a 

circulação de peões entre as duas margens. 

O arco em questão tem um funcionamento de 

compressão excêntrica, sob a acção do peso próprio e 

do tabuleiro. 

A directriz do arco é uma poligonal curvilínea 

muito próxima do antifunicular da carga permanente 

por forma a conseguir obter em todas as fibras longi-

tudinais do arco uma autocompressão que, combinada 

com as tensões de flexão produzidas pelas sobrecargas 

e demais solicitações, produza tensões máximas seme-

lhantes no intradorso e extradorso. 

Para aumentar os momentos de inércia e reduzir 

as tensões de flexão, em particular nos banzos, foi adop-

tada para as costelas uma secção bicelular de largura 

constante, com três almas, de grande rigidez torsional. 

Os banzos variam, na sua espessura, de 0,30 m a 0,65 m. 

Por sua vez as almas, de 0,30 m de espessura, têm altura 

máxima nos arranques do arco e mínima no fecho. 

As costelas têm, todavia, secção maciça em tro-

ços localizados nos arranques e fecho do arco por cor-

responderem às articulações provisórias daquele, do tipo 

rolante, com contacto por chapa de chumbo. 

As costelas do arco estão ligadas entre si por uma 

grelha de betão armado. 

Grandes maciços de betão armado, encastrados 

nos terrenos rochosos de fundação (graníticos) de um 

lado e do outro do rio, são o apoio do arco. Sobre o arco, 

as colunas estão monoliticamente ligadas ao tabuleiro. 

Este é formado por doze vigas longitudinais, com tra-

vessas flutuantes e carlingas de suporte da laje de 26,50 

m de largura total (2 x 8,00 m para automóveis, 2 x 2,00 

m para bicicletas, 2 x 1,50 m para passeios e um separa-

dor de 2,00 m). 

Para além do método analítico, o Projectista utili-

zou variados modelos reduzidos para o estudo da estru-

tura da ponte, do seu dimensionamento, dos esforços 

produzidos pelas diversas combinações de solicitações. 

2.3 – Processo construtivo

Por razões de economia, Edgar Cardoso concebeu um 

cimbre metálico galgando o rio de um só vão – em vez da 

solução de execução directa do arco, em troços sucessi-

vamente espiados à parte já executada. 

Tal cimbre foi dimensionado com três arcos de 

alma cheia, tipo “caixão”, contraventados entre si, e per-

mitia construir uma das costelas. 

Numa segunda fase seria ripado com as suas 

2200 tf sobre caminhos de deslizamento até à posição 

da segunda costela, dando lugar à betonagem desta. 

Finalmente o cimbre seria colocado por baixo 

do vão entre costelas para a execução da grade de 

contraventamento. 

As fases mais espectaculares da obra foram pre-

cisamente a montagem do cimbre na sua primeira posi-

ção e as suas ripagens posteriores – fases que tiveram 

lugar só após a construção dos viadutos de acesso, com 

seus pilares, pilastras e tabuleiro. 
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Finalmente o cimbre seria colocado por baixo 

do vão entre costelas para a execução da grade de 

contraventamento. 

As fases mais espectaculares da obra foram pre-

cisamente a montagem do cimbre na sua primeira posi-

ção e as suas ripagens posteriores – fases que tiveram 

lugar só após a construção dos viadutos de acesso, com 

seus pilares, pilastras e tabuleiro. 

Em cada margem, começou-se por montar os cai-

xões do primeiro troço, apoiados em maciços não rígi-

dos, formados por “bolachas” e prumos de madeira, e 

com o recurso a derricks fixos nas margens.

Depois, os caixões do segundo troço foram mon-

tados e ligados aos do primeiro por rebitagem, ficando 

apoiados em pórticos provisórios de betão armado cons-

truídos nas margens, para a amarração contra o vento. 

Aqui os derricks já estavam montados no bordo dos pri-

meiros troços. Os caixões destes primeiros e segundos tro-

ços foram levados em camião até ao local de montagem. 

Seguiram-se os terceiros, os quartos e os quin-

tos troços, em que o transporte já foi feito pelo rio, com 

batelões e seus rebocadores, e os derricks posicionados 

sempre na ponta do troço anterior. O conjunto foi então 

espiado por uma série de cabos de aço ao tabuleiro do 

respectivo viaduto de acesso, já construído. 

Nova operação semelhante foi seguida para os 

sextos e sétimos troços, com outra série de cabos de 

amarração. A montagem dos oitavos troços precedeu 

uma das fases mais celebradas desta obra – a montagem 

do tramo central de fecho, com 78 m de comprimento, 

500 tf de peso, elevado desde o batelão pelos derricks, 

agora instalados no bordo dos oitavos troços. 

Após a conclusão do cimbre procedeu-se à cons-

trução da costela, betonando-a por secções espaçadas, 

de comprimentos variáveis. Por fim, quando só faltava 

o fecho, foram bloqueadas as articulações das nascen-

ças. Oito macacos de 700 tf foram colocados no fecho. 

A acção de 4500 tf fez aumentar 0,10 m a abertura do 

fecho e, nessa posição, ele foi betonado. Após a presa 

necessária, os macacos foram retirados e a costela ficou 

a constituir um arco encastrado. 

Macacos idênticos foram então utilizados na base 

dos primeiros troços do cimbre para permitir aliviar e 

retirar uma primeira “bolacha” do apoio não rígido, a que 

se seguiram outras “bolachas” até ao cimbre baixar 0,40 

m, ficando apoiado em charriots de aço através de inter-

posta viga de betão armado. 

De novo por meio de macacos, agora actuando 

na horizontal sobre as nascenças do cimbre, foi lenta-

mente arrastado sobre caminhos de deslizamento até à 

posição da outra costela, 15,00 m a jusante da primeira. 

Operação inversa da do descimbramento colocou 

o cimbre na posição correcta para a construção da costela. 

De idêntico modo se procedeu para, em terceira 

fase, colocar o cimbre no meio das costelas com vista à 

execução da “grade” de betão armado que as une. 

Finalmente o cimbre foi colocado em três posi-

ções sucessivas e desmontado costela a costela, troço a 

troço, por meio de pórticos, diferenciais e equipamentos 

instalados sobre a “grade”. 

Seguiu-se a construção dos pilares e do tabuleiro 

na parte correspondente ao arco, já que os viadutos late-

rais estavam já concluídos antes da montagem do cimbre. 

O tabuleiro da Ponte da Arrábida ficou sendo 

uma peça contínua de quase 500 m de extensão, ligando 

o Porto a Gaia. 

Fig. 2 Posições do cimbre para execução da 1ª 

costela, da 2ª costela e dos contraventamentos. 

In “Ponte da Arrábida, sobre o rio Douro, e seus 

acessos”, Junta Autónoma das Estradas, 1963
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Finalmente o cimbre seria colocado por baixo 

do vão entre costelas para a execução da grade de 

contraventamento. 

As fases mais espectaculares da obra foram pre-

cisamente a montagem do cimbre na sua primeira posi-

ção e as suas ripagens posteriores – fases que tiveram 

lugar só após a construção dos viadutos de acesso, com 

seus pilares, pilastras e tabuleiro. 

Em cada margem, começou-se por montar os cai-

xões do primeiro troço, apoiados em maciços não rígi-

dos, formados por “bolachas” e prumos de madeira, e 

com o recurso a derricks fixos nas margens.

Depois, os caixões do segundo troço foram mon-

tados e ligados aos do primeiro por rebitagem, ficando 

apoiados em pórticos provisórios de betão armado cons-

truídos nas margens, para a amarração contra o vento. 

Aqui os derricks já estavam montados no bordo dos pri-

meiros troços. Os caixões destes primeiros e segundos tro-

ços foram levados em camião até ao local de montagem. 

Seguiram-se os terceiros, os quartos e os quin-

tos troços, em que o transporte já foi feito pelo rio, com 

batelões e seus rebocadores, e os derricks posicionados 

sempre na ponta do troço anterior. O conjunto foi então 

espiado por uma série de cabos de aço ao tabuleiro do 

respectivo viaduto de acesso, já construído. 

Nova operação semelhante foi seguida para os 

sextos e sétimos troços, com outra série de cabos de 

amarração. A montagem dos oitavos troços precedeu 

uma das fases mais celebradas desta obra – a montagem 

do tramo central de fecho, com 78 m de comprimento, 

500 tf de peso, elevado desde o batelão pelos derricks, 

agora instalados no bordo dos oitavos troços. 

Após a conclusão do cimbre procedeu-se à cons-

trução da costela, betonando-a por secções espaçadas, 

de comprimentos variáveis. Por fim, quando só faltava 

o fecho, foram bloqueadas as articulações das nascen-

ças. Oito macacos de 700 tf foram colocados no fecho. 

A acção de 4500 tf fez aumentar 0,10 m a abertura do 

fecho e, nessa posição, ele foi betonado. Após a presa 

necessária, os macacos foram retirados e a costela ficou 

a constituir um arco encastrado. 

Macacos idênticos foram então utilizados na base 

dos primeiros troços do cimbre para permitir aliviar e 

retirar uma primeira “bolacha” do apoio não rígido, a que 

se seguiram outras “bolachas” até ao cimbre baixar 0,40 

m, ficando apoiado em charriots de aço através de inter-

posta viga de betão armado. 

De novo por meio de macacos, agora actuando 

na horizontal sobre as nascenças do cimbre, foi lenta-

mente arrastado sobre caminhos de deslizamento até à 

posição da outra costela, 15,00 m a jusante da primeira. 

Operação inversa da do descimbramento colocou 

o cimbre na posição correcta para a construção da costela. 

De idêntico modo se procedeu para, em terceira 

fase, colocar o cimbre no meio das costelas com vista à 

execução da “grade” de betão armado que as une. 

Finalmente o cimbre foi colocado em três posi-

ções sucessivas e desmontado costela a costela, troço a 

troço, por meio de pórticos, diferenciais e equipamentos 

instalados sobre a “grade”. 

Seguiu-se a construção dos pilares e do tabuleiro 

na parte correspondente ao arco, já que os viadutos late-

rais estavam já concluídos antes da montagem do cimbre. 

O tabuleiro da Ponte da Arrábida ficou sendo 

uma peça contínua de quase 500 m de extensão, ligando 

o Porto a Gaia. 

Fig. 2 Posições do cimbre para execução da 1ª 

costela, da 2ª costela e dos contraventamentos. 

In “Ponte da Arrábida, sobre o rio Douro, e seus 

acessos”, Junta Autónoma das Estradas, 1963
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3 Ficha técnica da obra

Nota - os elementos desta secção foram retirados do Livro “As 

Pontes do Porto”, de Paulo Cruz e José M. Lopes Cordeiro, Ed. 

Civilização, Porto 2001.

Início da construção 

25 de Outubro de 1956

Inauguração 

22 de Junho de 1963

Pessoal envolvido na construção

Média diária de operários 400

Máximo diário de operários 1050

Total de horas de trabalho 8 000 000

Consumo de materiais

Cimento 19 280 t

Betão 58 700 m3

Varão de aço 2 250 t

Aço laminado no cimbre 2 200 t

Aço laminado na ponte (guardas) 74 t

Madeira em moldes, cavaletes e andaimes 6 600 m3

Alvenarias e cantarias   7 700 m3

Escavações e movimentos de terra 93 000 m3

Reboco com argamassa de cimento e areia

no extradorso dos arcos incluindo pintura 4 500 rn3

Dimensões

Comprimento total 495 m

Largura total da plataforma 26,5 m

Largura de cada faixa de rodagem 8 m

Largura de cada corredor para ciclistas 2 m

Largura de cada passeio 2 x 1,5 m

Largura do separador 2 m

Custo previsto no projecto

80 410 415$00 (5300$00/m2)

Custo real  

112 799 039$00 (7 435$00/m2)

Projecto e assistência técnica

Prof. Eng. Edgar António de Mesquita Cardoso, 

Com a colaboração do Arq. Inácio Peres Fernandes e dos Enge-

nheiros José Francisco de Azevedo e Silva e J. Canto Moniz, o 

primeiro responsável pelo estudo da iluminação e ascensores e o 

segundo pelo estudo do pavimento da faixa de rodagem. 

Direcção da obra

Director dos Serviços de Pontes da JAE: 

Até Junho de 1958 - Eng. Carlos Guilherme Craveiro Lopes Cou-

vreur. Depois desta data Eng. Manuel Agostinho Duarte Gaspar. 

Fiscalização

Engenheiro António Rebelo da Costa Franco e Abreu, da JAE. 

Engenheiro José dos Santos Marques Alves Catarino, da JAE. 

Engenheiro José de Lemos Taveira de Carvalho, da JAE (residente). 

Engenheiro-Geógrafo Joaquim José de Almeida, da JAE. Agente 

Técnico de Engenharia José Fernandes, da JAE (residente).

 

Empreiteiros e subempreiteiros 

Empreiteiro-Geral - Engenheiro José Pereira Zagallo. 

Subempreiteiros 

Para execução e montagem do cimbre- Sécheron Portuguesa, 

S. A. 

Para os ascensores - Companhia Portuguesa de Elevadores S. A. 

(Comportel). 

Motivos escultóricos 

Prof. Escultor Salvador Carvão de Eça Barata Feyo.

Prof. Escultor Gustavo Teles de Faria Correia Bastos.

4  Intervenções posteriores à construção

 

Na década de 1990 o perfil transversal da via foi alterado. 

Basicamente, tal envolveu a eliminação das pistas para 

ciclistas e a redução da largura do separador central, 

permitindo dessa forma que o atravessamento passasse 

a ter três faixas de rodagem em cada sentido.

Já neste século, a Ponte sofreu importantes obras 

de beneficiação sob projecto da empresa A2P – Consult 

– Estudos e Projectos, e executadas pela Empresa Tei-

xeira Duarte, Engenharia e Construções. Essas obras 

envolveram trabalhos de reabilitação estrutural em ele-

mentos de betão armado degradados, reparações no 

tabuleiro, substituição das juntas de dilatação e ainda a 

renovação das instalações eléctricas e de comunicações.
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Fig. 147 
Paginação do Processo de Classificação 
dando ênfase a hierarquia de tipografia.
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Fig. 148 a 150 
Paginação do Processo de Classificação, 
com dossier fotográfico de época.
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Com organização da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, realizou-se na Alfân-

dega do Porto em 21 de junho de 2013, véspera do 50º aniversário da Ponte da Arrábida, o 

ARRÁBIDA50, Colóquio Internacional sobre Pontes e Património, que contou com 250 participantes. 
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A comemoração do cinquentenário da Ponte da Arrábida e da sua classificação como 
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fotografias premiadas.
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Fig. 151 
Paginação do início do 2º capítulo 
Arrábida50 – colóquio/artigos.  
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O desenvolvimento  
do livro

Esta primeira parte, correspondente à análise dos conteúdos, projeção 
do objeto e criação de bases normativas para uma paginação coerente 
da Ponte da Arrábida Monumento Nacional foi, na sua génese, o desafio 
proposto por A.Q. Posteriormente, a sua execução ficaria a cargo de 
um paginador externo ao estúdio, que não só trabalharia em conjunto 
connosco, como me ensinaria toda a parte técnica necessária para 
terminar um livro de 30,5 x 30,5 cm com uma previsão de mais de 
300 páginas, num mês. 

Como tal, descrevi detalhadamente os capítulos anteriores 
pois, o planeamento que precede o livro representa um dos momentos 
de maior rigor projetual, enquanto objeto editorial – não por falta de 
esforço ou até mesmo determinação no restante processo, mas por-
que a relação com os editores prolongou-se de tal modo que se tornou 
muito difícil fazer um trabalho linear e rigoroso.

Neste seguimento, com as premissas que criei, dei o meu me-
lhor para trabalhar a informação do livro mesmo encontrando limita-
ções com demasiada frequência. Um livro desta dimensão e com este 
prazo inicial nunca aconteceria com as minhas capacidades em termos 
de ferramentas, e este foi um ponto discutido com o diretor criativo 
desde o início. Pelo menos três pessoas seriam necessárias para tra-
balhar ao ritmo necessário, visto a maioria dos conteúdos precisarem 
de tratamento e correções –muitas destas em formatos e programas 
que nunca havia aberto.

Não foram estas questões que me desmotivaram e, colocando o 
que não sabia tão bem de parte, fui trabalhando os artigos e explorando 
o layout e cada spread com as imagens e texto dados no cd. A primeira 
alteração, já sugerida no início da paginação do segundo capítulo, foi a 
mudança de formato, como já foi mencionado. Sendo o primeiro capí-
tulo o mais fácil, por ter pouco texto e ser composto principalmente por 
imagens de época não houve qualquer problema e um novo layout foi 
trabalhado com os respetivos elementos. No entanto, e provavelmente 
neste ponto, ou se abriu um precedente para alterações constantes, ou 
nunca houve realmente hipótese para uma execução prática e eficaz do 
projeto. A partir deste momento, a cada nova reunião seriam feitas su-
gestões/exigências que contrariavam o trabalho já feito.

O grande problema aconteceu com o início da paginação dos 
artigos do colóquio: a falta de uniformização da informação envolveu a 
criação de dezenas de estilos para cada artigo (pelas diferentes línguas, 

Tradução: "O termo feedback acontece 
naturalmente durante a conceção de 
um projeto, conduzido por pessoas, 
circunstâncias, e também pelo 
contínuo processo de absorção de nova 
informação para o briefing, alterando 
a sua definição. O resultado mudará 
radicalmente, desde as primeiras 
ideias lançadas e geradas pelo 
conhecimento superficial do projeto 
mas,  nem sempre as mudanças serão 
definidas pelo designer: a natureza 
do projeto poderá ser objetivamente 
determinadas por fatores exteriores  
e fora do seu controlo."

So-called “feedback” does of course 
operate at the design stage, mainly 
through people, circumstance,  
and the continuous absorption of new 
information into the design brief, 
which will alter its definition. The 
outcome will still change radically from 
first ideas thrown up by superficial 
acquaintance with the design problem, 
but the changes will not always be 
of the designer’s own choosing: their 
nature may be objectively determined 
by factors quite outside his control.

(Potter, 2002: 16)
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menções a imagens, títulos com números ou sem, referências, tipo-
logias de númeração, listas, tabelas, entre muitos outros). Ainda, as 
imagens para ocupar páginas inteiras tinham gamas de cor muito di-
ferentes em páginas seguidas, distorção acentuada e dimensões muito 
reduzidas quando colocadas na qualidade de impressão. 

Sendo que cada artigo envolvia um jogo de layout para conse-
guir incluir com grande dimensão cada imagem indiciada no texto de 
cada spread, cada reunião significava refazer o artigo pois a hierarquia 
de imagens nunca correspondia ao pretendido (que também mudava 
a cada reunião). Aqui percebi que o estudo intensivo que fiz dos con-
teúdos, por falta de experiência, não previu metade dos problemas que 
se revelaram durante o processo. A situação começou a ficar muito 
confusa por haver um controlo quase semanal por parte dos editores 
sobre o trabalho: todo o final da semana era enviado um pdf com os 
artigos (um de cada vez) e logo no início da próxima recebíamos uma 
digitalização com todas as mudanças a fazer.

Neste contexto, já depois de ultrapassado o primeiro prazo 
de lançamento, tornou-se indispensável a ajuda de um profissional e 
entrou um paginador (ao qual nomearei Z.T.), com muitos anos de 
experiência e que trabalhou comigo até ao final do estágio. Com a 
sua ajuda readquiri todo o otimismo com que comecei o projeto não 
só por ter a oportunidade de aprender (muito) com este novo colega, 
mas por também receber através dele uma visão de mercado do livro 
diferente da que idealizava até à data. Além de me ensinar sobre as 
ferramentas de Indesign que uniformizaram a informação e automa-
tizam todos os processos (rentabilizando muito o tempo), deu-me 
ainda mais ferramentas de aprendizagem para além das necessárias 
ao projeto, assim como boa disposição. Como novo elemento, teve a 
experiência e segurança que os editores esperavam ver no executor do 
seu livro, equilibrando a relação destes com o diretor criativo, sabendo 
exatamente quando intervir e refutar mudanças impossíveis.

Depois da sua entrada, A.Q. orientou-me como uma segunda 
diretora criativa e continuei a coordenar todo o trabalho e a paginar 
em conjunto com o Z.T., para aprender o máximo possível. Esta par-
tilha de responsabilidade foi muito importante pois comprovou, nas 
seguintes reuniões, que não foi apenas minha inexperiência profissio-
nal (equilibrada com muita dedicação) que atrasou o lançamento do 
livro, mas sim as indecisões e descoordenações dos editores, que todas 
as semanas acrescentavam conteúdo ou alteravam a sua disposição. 

O livro foi repaginado inúmeras vezes e no fim do estágio posso 
dizer que o projeto começou em novembro e só foi enviado para pro-
dução em setembro deste ano. Depois da minha saída, visitei o estúdio 
inúmeras vezes, e por mais que Z.T. tenha tentado manter um layout 
aproximado do criado, as exceções e violações despropositadas da gre-
lha são tantas que o resultado foi bastante comprometido. 

Deste tempo guardo a confiança de A.Q. sobre as minhas ca-
pacidades, pois defendeu sempre a qualidade do meu trabalho nas 
reuniões e, por fim,  a oportunidade que me proporcionou ao trazer 
o Z.T. para o estúdio, o grande executor que me mostrou que tudo se 
aprende com dedicação e interesse.

Às vezes num só parágrafo eram 
referidas perto de 6 imagens e, 
de acordo com os editores, todas 
deveriam ocupar uma página, sempre 
acompanhadas de texto. Mas como 
poderia isto ser feito se no próximo 
parágrafo se enunciavam mais 4? 
Tendo em conta a dimensão do livro, 
a não ser que se fizesse um display de 
imagens  grandes (sem texto) a meio 
do artigo, era muito difícil respeitar 
esta regra. Feito da forma sugerida, 
o texto deixava de acompanhar as 
imagens e quando acabava, ainda 
faltavam paginar várias.

Consultar Anexo 4 (págs. 260 a 267)

Persuading clients that your ideas 
are right and that their money is 
being spent wisely requires huge 
amounts of carefully formulated 
argument. Presenting work to new 
clients, and to those clients who are 
not design literate, is among the most 
difficult tasks facing the designer. 

(Shaughnessy, 2005: 21)

Tradução: "Persuadir os clientes que  
as ideias estão corretas e que seu 
dinheiro está a ser gasto com sabedoria 
requer não só muita argumentação, 
como uma formulação desta bastante 
cuidadosa. Apresentar trabalho a novos 
clientes, e para clientes que não são 
entendidos da área, é uma das tarefas 
mais difíceis que o designer enfrenta."
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Fig. 152 
Caderno Diário, instruções de A.Q. 
sobre como pensar a capa.

Tendo sido a responsável pela criação do projeto gráfico e editorial do 
livro (que faço questão de salientar, se foi perdendo durante o processo 
e perdendo a coerência visual que projetei), antes de o abandonar A.Q. 
pediu-me para fazer o estudo e projeção de uma capa. 

Este último trabalho foi-me proposto pois A.Q. percebeu o 
quanto seria importante para mim fazer  parte de todo o processo 
e porque já havíamos partilhado bastantes ideias sobre este último 
passo. Fazer a capa seria, nas suas palavras a cereja no topo do bolo e, 
como tal, uma das tarefas mais esperadas da minha parte. 

Como o livro não via data de finalização, fiz dois estudos para 
uma possível capa – com as orientações necessárias –, antes do fim 
do estágio. A meu ver a capa seria simples, refletindo as hierarquias 
de informação do interior do livro e com a mesma tipografia, faltando 
fazer testes de escalas e pesos. Os editores pediram uma planta espe-
cífica para constar na capa que, foi transposta para a sobrecapa e caixa, 
determinando um elemento chave com o qual equilibrar a escolha de 
cor do livro. Uma vez que estes dois elementos estavam previstos em 
reunião, não consegui convencer a colocação da planta como se pode 
ver no moodboard que compilei (pág. 134, fig. 121) e A.Q. sugeriu seri-
grafia sobre pano (revestimento da capa), algo relativamente recorrente 
nos seus livros de arquitetura.

Uma das coisas com que propus foi que a badana e caixa pode-
riam ser ligeiramente mais curtas/baixas que o livro para que a tipo-
grafia fosse complementar a estes elementos, em vez de ficar por baixo e 
exigir uma reprodução impressa. A cor do pano/capa não foi tarefa fácil 
pois a cor dos separadores, definida por A.Q., tem um tom forte, entre 
castanho e cinzento claro que pede contraste mas corta o equilíbrio 
tonal com cores garridas. Entretanto houve um catálogo de revestimen-
to de capas que não chegou a tempo ao estúdio e, como tal, não houve 
muito rigor na cor escolhida, apenas a intenção de uma semelhante ao 
tijolo – de laranja vibrante e escuro.

Posteriormente soube que os clientes gostariam que a capa fosse 
igual à capa do livro que haviam trazido para o estúdio, o Ponte Salazar 
(imagem [ 30 ] da pág. 131), mas A.Q. não se mostrou disposto a refazer 
a proposta, voltando as atenções para a conclusão do interior do livro.
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Fig. 153  
Mock-up da capa com sobrecapa.
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Fig. 154 
Mock-up da capa com caixa.
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Fig. 155 
Mock-up da capa com serigrafia a preto 
e spread do artigo de Souto de Moura.
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Fig. 156 
Mock-up da capa com serigrafia a branco 
e spread do artigo de Souto de Moura.
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 He (the designer) must be able to weight up a problem, or an 
opportunity, in a dispassionate way, on its terms (as well as his own), 

and to select, arrange, and dispose his decisions accordingly.  
He must be able to thrive on constraint and to turn every opportunity 

to good account. He must like and understand people and be able  
to treat with them; he must be able to accept fairly complex situations 

in which he may well be working as a member of a team.  
He must be reasonably articulate. He must be practical and prepared 

for extensive responsibilities to other people. Finally he must be 
prepared to spend at least half of his time working with graphic media, 

since most design work appears in drawings of one sort or another 
when decisions have been finalized.

(Potter, 2002: 19)
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Territórios Expandidos,
intenções e dimensões

Este relatório de estágio pretende não só mostrar a metodologia 
que esteve na origem e desenvolvimento dos projetos aqui apre-
sentados, como também a forma como o trabalho em si despertou 
a atenção para novas questões e territórios de ação, isentos de 
experiência em ambiente estdantil. 

A palavra território torna-se pertinente na medida em que 
no âmbito académico o processo de trabalho e resultado final 
centram-se inteiramente no estudante, seja como criador, autor, 
editor e/ou produtor, e professor – podem haver exceções mas 
esta é uma generalidade. Só com entrada no mercado de tra-
balho, e consequente necessidade de cooperar com clientes e 
fazer parte de processos relacionados com produção, é que existe 
um primeiro contato com a realidade prática da profissão e uma 
aprendizagem mais terrena dos meios necessários para saber 
controlar todas as vertentes da criação de um projeto. 

Nesta fase posterior ao estágio compreendi que mais do 
que saber fazer, e importante ganhar também experiência e bons 
contatos, não só com clientes como com potenciais cooperadores 
e empresas que dão forma física ao que criamos digitalmente. Este 
agregado de pessoas, que circundam a profissão representam 
dimensões da profissão (paralelas) que exigem o seu espaço no 
nosso processo de criação e, como tal, devem ser sempre consi-
derados e aprendidas.

Concomitantemente, a estrutura com que este objeto foi 
concebido procura uma ordem natural dos acontecimentos, co-
meçando por propor uma apresentação pessoal enquanto estu-
dante, com tónica no investimento e discurso sobre a educação 
e objetivos na profissão, seguido pela experiência de adaptação 
como estagiária num estúdio (Introdução) até uma descrição por-
menorizada da metodologia projetual que trouxe da faculdade, 
semelhante à aplicada no estúdio e adaptada ao trabalho desen-
volvido (Projetos 1, 2 e 3). Por fim, culmina numa conclusão por 
fases, composta por pequenas reflexões sobre estes territórios 
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É neste momento que fazer design se 
torna uma prática mais abrangente, 
descentrada do eu criativo, com mais 
intervenientes e consequentemente, 
verdade na prática laboral.

It must be clearly realized that designers work and communicate 
indirectly, and their creative work finally takes the form of 

instructions to contractors, manufacturers and other executants.
(Potter, 2002: 16)

Tradução: "Deve ser claramente 
compreendido que os designers 
trabalham e comunicam indiretamente e 
o seu trabalho criativo toma finalmente 
forma com instruções a outros, como 
fabricantes e executores."

Tradução (pág. 185):  
"Este (o designer) deve ser capaz 
de pesar um problema/projeto ou 
uma oportunidade de forma prática 
e nos termos que o envolvem (assim 
como os seus), e de selecionar, 
arranjar e dispor as suas decisões 
concordantemente. Deve ser capaz 
de ver potencial em limitações e dar 
o máximo em cada oportunidade. 
Deve considerar e compreender as 
pessoas e conseguir negociar com 
elas; deve conseguir aceitar situações 
complexas em que terá que trabalhar 
como membro de uma equipa. Deve 
ser razoavelmente articulado. Deve ser 
prático e estar preparado para grandes 
responsabilidades para com outros. 
Finalmente, deve estar preparado 
para passar pelo menos metade do 
seu tempo a trabalhar com grafismos, 
uma vez que o trabalho aparece 
reproduzido em média digital (de uma 
forma ou outra) quando as decisões  
se finalizam."
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que, de algum modo, tiveram grande influência nos projetos em 
vários momentos da sua execução, e encerrada com uma final.

Estas reflexões surgem como conclusões posteriores sobre 
os projetos, não criticando a sua condução mas sim a sua vulnera-
bilidade a estas dimensões exteriores, como uma análise aberta 
ao que só se aprende com a experiência. Sobre estas dimensões, 
pode ainda acrescentar-se que envolvem diretamente, tanto a 
relação com o cliente (com as devidas expectativas, opiniões, 
orçamentos e um desconhecimento mais ou menos relativo sobre 
a extensão da profissão de um designer) como a produção, comer-
ciais e todos os intervenientes necessários para a concretização 
de cada projeto, e que são os principais motivos para, através de 
uma gestão e conhecimentos limitados, muitas vezes um projeto 
com potencial para ser bom ou muito bom, ser apenas razoável. 

É aqui, neste momento e com esta nova consciência, que 
se torna imprescindível questionar e perceber de que forma se 
podem gerir estas relações para aumentar a qualidade dos traba-
lhos, contrariando a tendência para relativizar a sua importância 
e diminuindo o empenho pela previsibilidade de dificuldades ou, 
mais ainda, por conformidade a um contexto português mal in-
formado sobre a capacidade do design de comunicação e a sua 
autonomia enquanto serviço.
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Rever o antes visto quase sempre 
implica ver ângulos não percebidos. 
A leitura posterior do Mundo pode 
constituir-se de forma mais crítica, 
menos ingénua, mais rigorosa.

(Freire, 1995:24)
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Dimensões da profissão,
1º Projeto

O Projeto 1, Domingos Pinho Caminhos de um Percurso 1965-2015, 
foi o projeto em que tive mais acesso às várias fases da sua execu-
ção, não só por ser extenso nas tipologias de informação editorial 
a produzir, como pela disponibilidade de A.Q. em incluir-me em 
todo o processo. 

Numa primeira dimensão, foi necessário visitar o espaço 
onde seria montada a exposição e aqui discutiu-se o tamanho 
do projeto e o orçamento disponível, assim como a recolha dos 
conteúdos para o trabalho, por parte dos representantes da Casa 
Museu (intermediários da informação).

Nesta mesma reunião estava o fotografo responsável pela 
entrega das fotos à Casa Museu, depois enviadas para o estúdio 
para se poder dar início ao projeto. Uma vez que o seu trabalho seria 
essencial e a matéria prima do nosso, por consistir na reprodução 
fotográfica dos quadros do pintor, considero esta colaboração entre 
profissionais um dos ditos territórios a evidenciar e saber gerir. 

Visto ser um profissional contratado e da confiança dos 
clientes, as fotografias que nos chegaram, com um perfil de cor 
específico e edição feita, foram incontestavelmente as utiliza-
das para os objetos de divulgação e catálogo. Apesar da nossa 
presença na sala da exposição e acesso aos quadros, não nos 
apercebemos da diferença tonal dos quadros, até porque a ilumi-
nação do espaço não estava completa. Resumindo, existem uma 
série de fatores exclusivos da profissão de fotografo que, pela sua 
existência na equipa, deixaram de consistir numa preocupação 
(a nível de qualidade de imagem) para o estúdio. Esta confiança 
revelou-se mal atribuída pois, o seu desempenho pôs em causa 
a qualidade do trabalho feito no estúdio. 

Neste momento, mesmo havendo uma grande tentação 
para atribuir responsabilidades, torna-se difícil fazê-lo pois esta-
beleceu-se um cadeia de relações e aprovações, e só num mo-

(...) the designer provides instructions (having exhaustively 
established and agreed the course of action), and the work necessarily 

involves many different people whose interests (often in conflict)  
he must seek to reconcile. With some such people he may have (legally) 

contractual relationships. 
(Potter, 2002: 17)

Tradução: "(...) o designer dá 
instruções (tendo estabelecido e 
acordado exaustivamente o curso 
da ação) e o trabalho envolverá 
necessariamente várias pessoas cujos 
interesses (eventualmente opostos), 
deve conseguir articular. Como muitas 
destas pessoas poderá estabelecer 
(legalmente) relações contratuais ."

Consultar Anexo 2 (págs. 211 a 226)
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mento final (depois do catálogo produzido) é que o pintor não 
reconheceu as caraterísticas tonais das suas obras na impressão.

Como tal, é importante acrescentar outra dimensão rele-
vante: o orçamento com que se começou o projeto foi reduzindo à 
medida que este foi desenvolvido. Aí, a primeira solução foi cortar 
quantidade e qualidade (tipo e gramagem de papel) na produção, 
mas a segunda, e mais grave, envolveu mudar a gráfica onde a 
impressão dos materiais seria feita. Este pequeno pormenor, míni-
mo para qualquer cliente que só quer pagar menos e não percebe 
que menos significa muitas vezes qualidade inferior, pode com-
prometer todo o trabalho. E foi o que aconteceu com o catálogo. 

Quando se estabelece uma relação de longa data com 
qualquer entidade de produção, vão-se conhecendo não só as 
pessoas, como também as capacidades e limitações da mão de 
obra e máquinas envolvidas. Uma mudança a este nível exige uma 
disponibilidade para a tentativa e erro que nem sempre coadunam 
com prazos limitados.

No dia em que me desloquei com A.Q. à gráfica com que 
os clientes haviam estabelecido contato, houve muita afinação de 
cor por uma prova inicial, que não havia sido questionada nem por 
estes (com acesso direto aos quadros originais; e excluindo o pin-
tor, que lhes delegou essa função), e segundo percebi essa mesma 
afinação na impressão a laser causava um desperdício de provas 
gigante até atingir o resultado pretendido, numa quantidade de 
catálogos reduzida (200). A impressão do catálogo acabou por 
ser aprovada pelo diretor criativo, com a consciência de que os 
meios de produção também não eram os melhores, comparados 
com os que costumava gerir. 

Este, representa mais um território de ação sobre o qual 
é importante adquirir conhecimentos em prol da máxima quali-
dade em função do orçamento pois mais tarde, com o catálogo 
em mão, os clientes responsabilizaram o estúdio pela aprovação 
das imagens, não percebendo onde começa e termina tanto a 
nossa atividade, como a do fotografo, como da a própria gráfica.

Finalmente, a última dimensão à qual tive o privilégio de 
pertencer, consistiu na montagem dos elementos identificativos 
da exposição no espaço, desta vez com profissionais com quem 
A.Q. insistiu trabalhar para evitar mais problemas, permitindo-
me coordena-los e orientá-los durante o processo. Aqui, correu 
tudo como planeado pois a confiança neste serviço já havia sido 
comprovada em inúmeras colaborações.

Apesar de não ser ainda suposto (da minha parte) saber 
coordenar o que descrevi, aprendi que é importante prever estas 
relações e lidar com elas com a máxima atenção, não tendo como 
garantidas as suas qualidades de prestação. Esta experiência foi 
muito rica e uma excelente forma de começar: a exposição correu 
bem, a identidade do espaço foi bem recebida e, apenas gostaria 
que o catálogo se tivesse aproximado mais do objeto que projetei, 
com uma material e impressão de melhor qualidade, concordantes 
com o orçamento com que foi pensado.

The designer usually has further 
responsibility of supervising  
the work, but there is no obvious 
equivalent for the feedback  
through eye-and-hand so familiar  
to the painter or sculptor (…).

(Potter, 2002: 16)

Tradução: "O designer normalmente 
tem responsabilidade sobre a 
supervisão do trabalho, mas não há 
comparação possível com o feedback  
de olhar e toque familiarizados por 
parte do pintor ou escultor."
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Figs. 157 a 160 
Catálogo com novas provas de cor que 
provam a variação tonal referida.
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Dimensão da profissão:
2º Projeto

O 2º projeto, identidade e rótulo do azeite Vale Pamis, foi o menos 
complexo dos três. Não só pela quantidade do trabalho envolvido 
mas também pela relação cordial e liberal que se estabeleceu com 
os clientes. Os seus prazos, bastante alargados para o produto a 
produzir, proporcionariam uma exploração gráfica bem pensada 
e fundamentada e, segundo A.Q. seria o desafio ideal para por à 
prova as minhas capacidades, sem pressões exteriores. 

Por ser um trabalho considerado fácil por A.Q. e com uma 
produção inicial bastante reduzida, além do facto de ser um produ-
to novo e com uma inserção no mercado ainda indeterminada, foi-
me dada liberdade criativa (quase) total no seu desenvolvimento.

Agora, fazendo uma reflexão sobre a forma como o geri, 
afirmo que este foi um dos projetos que me deu mais prazer con-
cretizar, não só porque pude adotar preferências bastante pessoais 
no que toca às escolhas tipográficas e de imagem, como tive a 
oportunidade de explorar a ilustração18, uma vertente comple-
mentar que também me interessa.

Nem tudo foi fácil pois foi a minha primeira incursão no 
campo dos rótulos, e da qual fez parte um certo estudo sobre o 
que se tem feito na área, adquirindo novas dimensões práticas a 
ter em conta: como a escolha da garrafa e seus respetivos detalhes 
(como o tipo de rolha, as quantidades de armazenamento líqui-
do disponíveis, forma, cor, etc.), e especificações legais (como a 
existência ou não de doseador, tamanhos máximos e mínimos da 
informação, código de barras...). Os contatos com empresas de 
venda deste tipo de embalagens foram também feitos por mim, 
sob a orientação de A.Q., e a garrafa foi acordada por ambos. 

Esta seleção acabou por proporcionar um bom momento no 
estúdio, marcado pela entreajuda entre colegas, uma vez que na 
reta final do processo foi necessário a adaptação da proposta final 
do rótulo ao formato troco-cónico, caraterística formal da garrafa, 
o que inicialmente e sozinha pareceu impossível de realizar. 

Finalmente sobre a produção, esta acabou por acontecer 
num momento (imprevisivelmente) marcado pela falta de dis-
ponibilidade do diretor criativo e a produção ficou ao encargo 
dos contatos estabelecidos pelos clientes, o que (novamente), 
comprometeu o resultado final. Aqui ressalto que possibilidade 
de projetar um rótulo diferente, com uma forma dada por cortan-

Apesar da exposição Domingos Pinhos 
Caminhos de um Percurso 1965-2015 
aparecer como primeiro projeto 
neste relatório, na realidade foi este o 
primeiro trabalho que me foi atribuído 
no estúdio, acabando por ter fases de 
desenvolvimento entre os outros dois. 
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tes e cuja aplicação na garrafa exigiria um controlo e qualidade 
garantidos, foi-me proposta pois foi dado certo que a produção 
seria feita na VOX, empresa de topo da área.  Falada nas reuniões 
como indispensável, foi tirada da equação quando começaram as 
pressões com prazos e, uma vez que os clientes haviam contrata-
do serviços mais a norte do país (pela origem do azeite e onde as 
garrafas foram cheias) acabaram por colocar o rótulo e cápsula 
numa empresa recomendada por outros que providenciava ambos 
os serviços a um preço acessível.

Prevendo o risco, como último esforço enviei maquetes 
com medidas exemplificativas e descrições detalhadas de como 
o rótulo deveria ser colocado mas, infelizmente a capacidade 
técnica e a falta de supervisão não abonaram a favor do resultado 
final, marcado por rótulos muito tortos e inclinados. Felizmente 
os clientes perceberam que foram as suas escolhas e reduções 
de prazos que estiveram na origem deste resultado e propuseram 
uma nova produção.

18 • Futuramente, a ilustração que criei para o azeite abriu-me portas para uma colaboração fora do  
estúdio, para uma marca de compotas e outros produtos alimentares.
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Dimensão da profissão:
3º Projeto

Sobre o livro Ponte da Arrábida Monumento Nacional tentarei ser 
breve pois o capítulo O desenvolvimento do livro (págs. 176 e 177), 
resumindo as limitações que cresceram com o próprio projeto, 
revela que não acompanhei o processo até ao seu final, perdendo 
parte das relações que estabeleceria com a produção e respetivas 
aprendizagens/experiências paralelas à profissão.

Nesta reflexão posso, no entanto, evidenciar a questão da 
relação com o cliente, dimensão muito pertinente face ao exercí-
cio constante de comunicação que se foi estabelecendo. Quando 
digo exercício, não é para escolher uma nova expressão mas sim 
para ressaltar o seu sentido lato: as palavras tornaram-se cuida-
dosamente escolhidas a cada encontro.

A frequência das reuniões pareceram pertinentes face à 
complexidade da informação, que muitas vezes gerava duvidas 
que pediam contato mas, o à vontade que se gerou com esta 
aproximação criou espaço para muitos debates sobre a dispo-
sição dos conteúdos do livro. Dito desta forma, não parece algo 
negativo, aliás pode ser até bastante construtivo (como pensámos 
no início) e levar a conclusões mais adequadas. Contrariamente, 
a consequência foi o despertar de uma nova consciência, por 
parte dos editores, para o design dos livros, que a partir daí en-
contravam, citavam e até mesmo traziam como exemplos do que 
queriam, por não encontrarem conforto na velocidade com que 
apresentávamos resultados. 

Sempre fui da opinião que um cliente pode ser educado para 
o design e, como tal, procuro explicar (como é possível ver neste 
relatório) grande parte do processo esquecendo que o mistério 
pode ser um aliado. Como tudo, depende dos clientes e objeti-
vos em questão. Neste caso, esta educação (também enfatizada 
por A.Q. pontualmente) serviu apenas para dotar os editores de 

At every stage of design will be discussion, questions and argument; 
the final design will have to be demonstrated and if necessary 

defended to the client, who will not understand what the final result 
will look like, but will naturally tend to assume that he knows more 

about his own problems than does the designer – despite having 
called him to solve them..

(Potter, 2002: 16)

Parte pois o livro seria produzido na 
mesma gráfica que o catálogo Domingos 
Pinho Caminhos de um Percurso 1965-
2015, o que constitui uma experiência 
de produção com e noção sobre o seu 
trabalho (com uma visita à gráfica com 
direito a folhear livros lá produzidos)
Apesar do catálogo não sido um bom 
exemplo de produção, a responsabilida- 
de não foi inteiramente da gráfica.

Tradução: "A cada etapa do design 
haverão discussões, questões  
e argumentações; o design final terá 
que ser demonstrado e, se necessário, 
defendido ao cliente, que não 
compreenderá a aparência do resultado, 
mas tenderá (naturalmente) para 
assumir que sabe mais sobre  
o trabalho que o levou ao designer  
do que este – apesar de ter pedido  
o seu serviço."
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argumentos válidos do ponto de vista do design, para contrariar 
ou validar as suas alterações. 

A dedicação com que compilaram o que seria o seu livro era 
tão forte quanto presente e, apesar de me manifestar incansável 
para agradar, sendo esta uma primeira experiência mais delicada, 
a determinado momento perdi a confiança e, foi aí que se recor-
reu à contratação de Z.T. A partir daí, quando este me assegurou 
que o trabalho entre mãos era verdadeiramente complexo para 
um iniciante, juntámos qualidades e trabalhámos de forma mais 
impessoal, esquecendo a frustração do potencial daquele objeto 
(sem deixar de o tentar ressaltar), sempre em causa com as con-
figurações novas que os editores faziam entre elementos.

Teria sido importante ter mais mãos no trabalho, mas a vés-
pera de Natal tem um ritmo diferente de trabalho, e até mesmo 
depois as coisas não melhoraram. Neste espaço de tempo prati-
camente decorei cada imagem, cada legenda e quase cada texto 
e não sei prever como poderia ter sido uma experiência diferente, 
apenas compreendi que ainda não tinha maturidade para um tra-
balho tão técnico e exigente.

Com esta análise, concluo apenas que sempre investi em 
livros diferentes deste (como descrevo na introdução), mais ar-
tísticos, autorais e com temáticas maioritariamente culturais 
e sociais e, este livro – muito técnico apesar do cariz cultural 
– mostrou-me o espectro limitado que esta seleção represen-
ta, ensinando-me a encarar com interesse redobrado e maior 
relevância livros com temáticas semelhantes e cuja informação 
consegue uma boa comunicação e organização visual.
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One of the most valuable things you can do when you are young is 
learning from people who are creating the work you want to  

be making one day. Tailor your portfolio based on the work you want 
to be making. The work that is in your portfolio is the work you  

will get hired for.
(Jessica Walsh)

Muitas vezes (...) a experiência 
é incipiente. As coisas são 
experimentadas, mas não de modo 
a se comporem em uma experiência 
singular. Há distração e dispersão; 
o que observamos e o que pensamos, 
o que desejamos e o que obtemos, 
discordam entre si.

(Dewey, 2010: 109)

Este conselho de Jessica Walsh, na secção Advice for young stu-
dents19 no site Sagmeister & Walsh, representa muito da minha 
experiência neste momento final de conclusão. 

O meu objetivo ao envergar pela vertente estágio foi de-
terminado pela vontade de aprender com alguém relevante no 
contexto do design português e, com a dedicação necessária e 
um portfólio que refletia exatamente o que procurava fazer, con-
segui ter esta oportunidade no estúdio António Queirós Design. 
Aqui, foram-me delegados os três trabalhos editoriais, por con-
sideração à prestação final do mestrado, que foi o máximo que 
poderia ambicionar. 

Apesar de alguma inexperiência, como seria de esperar 
de um estagiário, a responsabilidade e confiança que me foram 
sendo atribuídos fizeram-me crescer muito enquanto designer 
e, indiscutivelmente, enquanto pessoa. Igualmente, mais do que 
um trabalho onde podemos explorar as nossas capacidades e dar 
vida a projetos que nos interessam, também é importante dar 
valor ao bom ambiente no estúdio, companheirismo e espírito 
de entreajuda entre trabalhadores – nem sempre fácil de encon-
trar –, que contribuiu diretamente para uma prestação melhor 
da minha parte.

Muitos dos meus colegas de turma que trabalharam nesta 
mesma vertente tiveram experiências cujas promessas se reve-
laram infundadas, determinando histórias e, consequentemen-
te, narrativas  mais duras e distantes do tipo de trabalho para o 
qual nos prepararam na faculdade. Neste contexto, com respeito, 
repenso muitas dificuldades pessoais no trabalho, que perdem 
força por comparação e porque também não é suposto ser fácil.
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Tradução: "Uma das coisas mais 
valiosas que podes fazer enquanto 
novato é aprender com as pessoas que 
estão a trabalhar na criação de algo que 
almejas um dia fazer também. Concebe 
o teu portfólio tendo em vista o tipo 
de trabalho que queres vir a fazer no 
futuro. Assim, serás contratado para, 
precisamente, trabalhar no registo que 
apresentas nesse portfólio."

19 • http://sagmeisterwalsh.com/answers/ (consultado a 05/09/2016).
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Estes meses ensinaram-me não só a importância de criar 
projetos com bases fortes em conceitos concordantes como a 
importância da apresentação e comunicação com os clientes. 
Não é apenas o trabalho, mas também o discurso que é preciso 
aperfeiçoar. Ensinaram-me ainda a seriedade e dimensão do tra-
balho a um nível superior, dependente dos territórios explorados 
anteriormente, e como as coisas só acontecem como esperado 
quando existe competência, exigência e qualidade de todas as 
partes. Neste sentido, aprendi que também sou importante e 
responsável pelo controlo e supervisão de cada processo que 
envolve um trabalho, direta ou indiretamente, mesmo que estes 
não dependam de mim.

Não sei que tipo de oportunidades me reserva o futuro, 
mas algo que trago comigo depois deste estágio é que se insistir-
mos, dermos sempre o nosso melhor e não desistirmos de sonhar 
a profissão, eventualmente encontraremos um lugar onde nos 
encaixaremos, encontrando o tipo de desafio que procuramos. 
Também, apesar de não concordar com explorações laborais (ou 
dizer que foi alguma vez o caso) é de valor, nesta primeira fase, 
ser muito disponível e manifestar vontade de fazer, pois estas são 
as caraterísticas que a entidade empregadora espera encontrar 
num bom trabalhador, e é assim que se dão pequenos passos de 
conhecimento que, quanto mais, melhor.

Por isso e como conclusão a este relatório de estágio posso 
afirmar que, aprendi muito mais do que esperava e encontro 
nesta experiência uma boa preparação para o que virá a seguir.
Mais que isso: as expectativas não são ações e é preciso agir 
para fazer acontecer; é importante pensar e executar em me-
didas semelhantes; ser disponível e optimista; e não desistir de 
fazer o que se gosta.
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António Queirós  

Foi numa tarde quente de Junho que nos deslocámos até à Foz Velha para 

entrevistar o professor e designer António Queirós. A zona em que se en-

contra o estúdio é composta por casas pequenas e antigas, ao estilo “casa de 

pescador”, contrastando com as grandes mansões da marginal, viradas para o 

rio. Pelo caminho, as estreitas ruas labirínticas abrem-se num pequeno largo 

e é lá que se sedia o estúdio, como mais uma típica moradia. 

Batemos à porta e uma das designers que trabalha com o Queirós 

deixou-nos entrar apesar deste ainda não ter chegado. Espantosamente, o 

que parecia uma casa convencional vista do exterior, por dentro revelou-se 

um espaço restaurado com um minimalismo e amplitude invulgares, sem 
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António Queirós, fundador do estúdio António Queirós Design, é 
um designer, diretor criativo e professor sediado no Porto. O seu 
trabalho encontra raízes profundas numa relação estreita com 
a arquitetura e caracteriza-se substancialmente pelo seu cariz 
conceptual, prático e funcional. No seu extenso espólio de tra-
balhos, destacam-se projetos como as sinaléticas do Estádio de 
Braga, A Casa das Histórias (da Paula Rego) e CUF, a instalação 
tipográfica da Abbaye Du Thoronet e embalagens como os rótulos 
de azeite Montes Olivarium e vinho Furtiva Lágrima, sendo este 
último premiado com o Graphis Gold Award e integrado na lista 
100 Best in Design 2013 na categoria Embalagem.

Com um percurso na área que conta com mais de 25 anos, já 
colaborou com mais de 70 profissionais e manteve um estúdio que 
ultrapassava os 30 funcionários. Hoje, Queirós tem um pequeno 
espaço na Foz Velha e continua a ter uma presença significativa 
no cenário do design do Porto e a contribuir para a qualidade do 
design em Portugal.
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divisões marcadas. Este open space é composto por uma sala, centrada por 

uma mesa de grande dimensão, na qual trabalham todos os designers, 5, in-

cluindo o próprio Queirós; por um compartimento central onde se encontram 

o wc e uma zona de cozinha, e por um espaço posterior que se pode isolar 

de forma a criar uma sala de reuniões. 

Com a chegada do Professor sucederam-se as apresentações e este 

colocou-nos à vontade mostrando-nos os espaço e dando-nos tempo para 

montar as câmaras e gravador na sala de reuniões. Foi neste ambiente simples 

e descontraído que iniciámos a nossa conversa/entrevista.

Obrigado por nos receber, Professor. Como alunas do Mestrado de Design 

Gráfico e Projetos Editoriais, esta entrevista faz parte de um trabalho que 

estamos a desenvolver para a  disciplina Direção de Arte, leccionada pelo 

professor Jorge Silva. Este trabalho consiste em entrar em contacto com 

um Diretor de Arte à nossa escolha e mostrar o universo do seu trabalho, 

tentando compreender a extensão da profissão e como é exercida em dife-

rentes contextos e circunstâncias.

Para dar início à entrevista, gostaríamos de fazer umas perguntas 

mais generalistas, para o apresentar e para conhecer um pouco mais da sua 

história como designer e, posteriormente, diretor criativo.

Quando é que percebeu que queria ser designer? 

Eu nasci arquiteto. Estou a brincar... eu sou filho de um engenheiro civil e o meu 

pai tinha a fixação de que eu seria arquiteto. Estudei arquitetura até ao 12º ano 

e aí, com aulas à noite, comecei a trabalhar na Câmara do Porto durante o dia, 

que na altura estava a desenvolver a Via de Cintura Interna. Fui trabalhar para 

o gabinete que desenhava a VCI e desenhei aquelas espirais todas, rigorosa-

mente, num processo que me pareceu demasiado lento. Depois coisas como a 

desapropriação de terrenos acontecem e dou comigo a começar tudo do zero, 

mais três semanas a fazer um desenho. Quando começava a pensar que aquele 

tipo de processo não combinava comigo foi quando percebi o que era o Design 

Gráfico, até esses tempos não fazia ideia o que era. Apareceu o Armando Alves, 

que ia fazer uma apresentação do que iria ser a VCI para o Porto, e pediu-me o 

desenho, que era uma coisa muito complexa, técnica, cheio de linhas, curvas, 

passagens...uma autêntica embrulhada de arquitetura, e fez um painel que, 

retirando todo o “lixo” arquitectónico e de engenharia e simplificava a VCI de 

uma forma que permitia comunicar ao nível do senso comum. Quando eu vi 

o que ele fez pensei “É mesmo isto que eu quero fazer, isto é muito mais inte-

ressante!”. Pegar num desenho complexo e torná-lo simples, isto é design de 

comunicação, e foi isso que me levou a ser designer de comunicação.

E como se sucedeu a sua passagem de aspirante a arquiteto para designer?

Na altura, eu ia a pé de casa para o liceu e vice-versa: 19 km para cada lado, 

1 hora e 45 minutos, todos os dias. Durante esse tempo eu fui pensado no 

assunto, e decidi que ia ao Liceu ver o que era necessário para entrar em 

design, as disciplinas que eu tinha não davam e fui saber quais as que preci-

sava de fazer. Candidatei-me a um exame auto-proposto e fiz muita gazeta 

no gabinete, fingia que trabalhava mas na realidades estudava para as duas 

disciplinas que precisava. Passei nas duas e entrei em Design e Arquitetura. 

Quando cheguei a casa e disse ao meu pai que ia ser designer fui poso na 



Entrevista:
António Queirós 

rua. A partir daí vivi três anos fora de casa. Arranjei um trabalho numa em-

presa de estafetas, que na realidade era do meu primo, e trabalhei durante 

a faculdade e morei na casa dos pais da minha namorada.

Como conseguiu manter a faculdade só a trabalhar como estafeta? Já fazia 

alguns trabalhos como designer?

Na realidade, comecei mesmo a trabalhar como designer durante o curso, 

no segundo ano da faculdade foi quando surgiu o meu primeiro trabalho. 

Tive que criar algo para um ginásio em Ermesinde que ficava perto e uma 

via rápida, o cliente na altura disse-me “Precisava que as pessoas passassem 

por aqui e ligassem para o ginásio” e eu desenhei uma marca e fui lá colar os 

autocolantes. Os dois, forrámos a montra de vinil, sem saber bem como se 

fazia, estamos a falar de 1995/6. Fiz uma marca que tinha alguma coerência 

e usei um verde fluorescente, o que na altura não era vulgar, e o ginásio virou 

um pólo. Com esse trabalho ganhei muitos outros, o cliente conhecia muita 

gente e o facto do ginásio se encontrar num local de passagem também 

ajudou. A partir daí continuei sempre a ter trabalhos, tanto que no final da 

faculdade me formei com uma média relativamente baixa (risos).

Fale-nos agora um pouco sobre o seu estúdio.

Este estúdio, já foi muito maior. Há vários anos cheguei a trabalhar com 35 

funcionários, num escritório na avenida da Boavista. Era um lugar mais for-

mal, num prédio de advogados e havia demasiada gente engravatada... Hoje, 

apesar de estar num espaço muito mais pequeno, consigo dizer que tenho 

muito mais qualidade de vida. E isso é o mais importante. 

Quantas pessoas trabalham consigo?

A nossa estrutura base são 4 pessoas mais alguns estagiários que vêm para 

cá, pontualmente. E tenho depois outros parceiros (designers, arquitetos, 

agentes, marketeers...) que colaboram quando é preciso. Este escritório tem 

piada porque neste escritório só dá para sentar 8, e é esse o máximo. E eu não 

quero passar daí, não tenho ambições nenhumas de ser uma mega fábrica.

Ok, vamos agora focar-nos mais na sua identidade enquanto designer, pode 

falar-nos sobre o seu processo de trabalho?

O meu percurso como arquiteto, antes de seguir design, influenciou muito a 

forma como vim a desenvolver um método de trabalho. O processo da arqui-

tetura acabou por passar muito para o design, contaminou-me por assim dizer, 

mas de forma positiva. Assim houve características base deste processo que 

se enraizaram muito na minha forma de pensar, como o rigor, escala, curio-

sidade nos materiais, o design gráfico enquanto instalação e tridimensional 

– em vez do típico plano mais plano ou editorial. Os designers não têm que 

ser só papel (risos). Uma das armas que tento também ter sempre presente 

e transmitir a quem trabalha comigo é que, conceptualmente, o trabalho 

deve assentar em bases “corretas” para ter um conceito quase inquestioná-

vel – hermeticamente fechado. Um boa ideia, com uma base teórica bem 

problematizada, podem-se discutir a forma, o material mas o conceito não 

é discutido. Com isto não quero no entanto dizer que o conceito terá que ser 

óbvio ou transparente, na maioria das vezes não o é.
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Qual é a sua opinião sobre um designer ter uma espécie de imagem de 

marca? Acha que tem essa característica, que um trabalho seu demonstra 

logo a sua autoria?

Quem sou eu para dizer que tenho um estilo? Essa história da identidade... 

as pessoas ganham algum nome até atingir o estilo, como no caso do Souto 

Moura e no caso do Siza, principalmente no Souto Moura, que tem uma aura 

bastante homogénea em termos de linguagem, o que lhe garante uma presença 

estilística muito forte nos projetos. No entanto, pontualmente faz algo que foge 

completamente ao espectável, como com a Casa das Histórias, da Paula Rego, 

por ser um edifício vermelho. Nós aqui não tentamos ter um estilo, até porque 

não temos receitas, mas quando os projetos são feitos pelas mesmas pessoas 

acabam por ter certos maneirismos, ou uma linguagem própria, o que é natural. 

Eu tenho soluções, ou procuro soluções para resolver problemas. Não tenho 

receitas, vocês podem ver que há alguma tentativa de ultrapassar o banal, e 

de resolver questões fora do papel. Assim, como no exemplo do Souto Moura, 

quando podemos também gostamos de sair um pouco do baralho. Em alguns 

trabalhos mais pequenos não vou dizer que não temos algumas soluções recor-

rentes, mas não é o ideal. A minha missão e o meu objectivo é sempre tentar 

fazer algo diferente, quer em termos de materiais quer em termos de soluções.

Quais são os tipos de projetos que mais lhe interessam?

Os trabalhos que eu gosto mais de fazer são trabalhos de sinalética, relacio-

nados com a arquitetura. São trabalhos em que eu chego ao lugar onde esta 

vai ser implementada e, independentemente da complexidade do espaço, 

consigo arranjar uma solução para resolver o problema. Saio de lá com já 

com os esquissos e com a sinalética toda pensada. Há uma enorme satisfação 

nisto, nesta elasticidade mental pela prática... Eu ando sempre com os con-

ceitos atrás, nada se faz sem conceitos e acho que isto é algo que desenvolvi 

por ser também professor e ter constantemente de pensar os trabalhos dos 

alunos. Depois também há a fase da prototipagem em que tento sempre usar 

materiais diferentes e isso também é um desafio interessante. 

Já que fala em ser professor, como começou essa carreira paralela?

Eu acabei os estudos em 89 e comecei a dar aulas em Coimbra em 93, também 

dei aulas na ESAD e depois apareceu uma vaga nas Belas-Artes. Apresentei 

a candidatura e fiquei, sou professor de Identidade, Produção Gráfica e dou 

Seminários de Design I. Agora também surgiu a oportunidade de dar aulas na 

FAUP, com o Souto Moura e o Siza. Vou ensinar a arquitetos como comunicar 

um projeto e a passar da linguagem técnica para a comunicação. 

De que forma é que ser professor complementa a atividade de designer?

Por força das aulas das aulas, desenvolvi uma particularidade, que é também 

um exercício que acho mesmo importante na prática do design: a necessidade 

de assentar sempre os trabalhos em boas bases conceptuais. Um trabalho 

bem problematizado é um trabalho inquestionável, podem-se colocar em 

causa os materiais ou a forma, mas a ideia subsiste. Geralmente, sou rápido 

a desenvolver conceitos e, quando faço um risco no meu caderno, já é a de-

linear o que será o projeto final. Sempre fui um acelerado de morte (risos). 

E discuto muito pouco, fundamento muito bem as coisas que faço e a partir 

daí, coloco-as em prática com o resto da equipe.
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Antes de nos falar mais sobre como coordena o trabalho do estúdio, foque-

mo-nos em Direção de Arte: sempre quis ser Diretor Criativo ou é algo que 

simplesmente veio com a responsabilidade de ter um estúdio?

Bem... para começar detesto a palavra diretor criativo, tem muita agência, 

não é? É muito lisboeta... E nós cá não temos isso... cá no Porto, de uma forma 

geral, a nossa forma de trabalhar vai mais de encontro à arquitetura do que ao 

marketing e mercado, tão fortes em Lisboa. Nós fazemos e desenvolvemos 

os trabalhos diretamente para um cliente e temos contacto com o cliente. 

O que me faz ser diretor criativo é que sou eu que trato de tudo o que é bu-

rocrático e estabeleço o contacto com os clientes, mas também há muitos 

trabalhos que sou apenas eu a desenvolver. Eu sou o que começo o trabalho, 

que faço a reunião, que passo o trabalho e que concluo o trabalho... e pelo 

meio ainda ando a tirar e a pôr. Por exemplo, num grande gabinete ou numa 

agência perdem-se esse tipo de situações e não há essa ligação toda, quer 

dizer, uma pessoa não tem o controle de tudo.

Assume-se então sempre como apenas designer?

E acho que, em inglês, art director não é mau, mas em português é ridículo, 

porque... chamar criativos às pessoas das agências, tendo em conta que 

estas têm uma configuração completamente diferente da nossa e têm todas 

as funções sub-divididas (copywritters, criativos visualizadores, etc...) Os 

trabalhos acabam por passar por imensas mãos antes de encontrar um fim, 

é esta a situação das agências e a concepção e dimensão que dão a um 

criativo, ou melhor, a uma grande quantidade de tipos de criativos. E de-

pois há os designers e esta nova necessidade de criar nichos de profissão... 

Quando uso essa nomenclatura no meu trabalho é por respeito aos meus 

colaboradores. Adorava ser apenas designer. Mas eu acho que o apenas 

designer mudou muito. Na nossa forma de trabalhar, independentemente 

da dimensão do projeto, interessa a qualidade final do trabalho, nem que 

isso implique ir ver protótipos não sei onde e ter que me deslocar, que é 

uma coisa que, por exemplo, numa empresa com estrutura grande e com 

uma estrutura tipo agência, é impensável. O diretor criativo não vai ver mas 

sim o gajo da produção.

Mas respondendo de novo à vossa pergunta, por exemplo, nos pré-

mios da Graphis que temos ganho, a malta que faz a ficha técnica é que 

muda a minha função. Houve situações em que coloquei Art Director António 

Queirós e outras e Designer António Queirós, quando sou eu que faço tudo, 

do conceito à finalização e não há a participação de mais ninguém. Eu acho 

justo usar o termo Art Director apenas quando trabalho em conjunto com 

uma equipa, aí colocam-se os nomes das pessoas que contribuíram e auto-

maticamente passo a Art Director, porque além de fazer, coordeno. 

Só para esclarecer melhor, o que é que quer dizer com estas diferenciações 

e o que pretende defender na postura de um Diretor Criativo?

O que eu quero dizer é que, para mim ser designer é uma ideologia e ser diretor 

criativo é preencher vazios, organizar e mandar de forma prática. E posto isto, 

acho que os designers e os diretores criativos devem ser multidisciplinares, 

empreendedores e devem apostar constantemente num conhecimento muito 

mais transversal. Podem claro tornar-se especialistas na determinada área, 

mas nada deve ser tomado como garantido e é bom manter uma atitude aberta 
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à novidade e ao aprender a fazer. Só pode existir uma boa coordenação com 

um vasto conhecimento sobre todos os campos que os projetos abordam.

Como coordena o seu estúdio?

O estúdio está como que dividido por uma linha, na base, ou melhor, em baixo, 

está uma parceira que com alguns elementos, trata da questão financeira, 

para o escritório ser auto-sustentável e para eu não ter que me chatear muito 

com coisas que ultrapassam a minha especialidade. A meio estão os meus 

colaboradores e os designers que compõem o estúdio; e em cima estão os 

clientes e as situações, em que eu e outra pessoa (que não trabalha aqui) nos 

debruçamos e criamos soluções. Outra coisa, agora com a constante entrada 

em concursos, eu acabo por ficar mais debruçado nessa parte, a parte mais 

artística, e delego os trabalhos que sustentam o escritório (por assim dizer) .

Atualmente, que tipo de trabalhos tem feito mais?

Eu trabalhei com arquitetos, inclusivamente com bons arquitetos durante 

muitos anos. Mas neste momento a arquitetura está parada e estou a tra-

balhar muito mais com situações de grande consumo. Muito mais... Vinho, 

azeite, bolachas, sei lá, milhares de coisas desse género. Porque isso também 

existe e porque existe mercado para isso. É um mercado mais virado para as 

agências mas é também um mercado em que nós, neste momento, estamos 

a entrar. Com isso estamos a entrar em concursos internacionais e temos 

ganho alguns prémios e distinções, o que é muito bom. É um bom desafio 

provar às pessoas que pensam que só lá fora é que é bom que em Portugal 

também há qualidade. E outra coisa, agora com estes convites para os tais 

concursos tenho-me dedicado mais a essa parte criativa, a que dá gozo, e 

delegado os trabalhos recorrentes, o sustento do atelier ao resto da equipa, 

supervisionando sempre, claro.

Pode falar-nos mais sobre o mercado?

O mercado de trabalho hoje em dia é um mercado muito informado. É um 

mercado que recebe muita informação e que tem muito sentido crítico. E 

há aqui prós e contras. Geralmente, quando vêm ter comigo já se sabe que 

vêm pedir um trabalho porque viram alguma coisa minha que gostaram ou 

porque foram aconselhados. Todas as semanas tenho alguém a ligar “olhe, 

eu vi o azeite ou vi o não sei quê, não sei que mais, e queria uma sinalética” 

e nós vemos... damos um orçamento e vemos. Mas, hoje em dia e cada vez 

mais, os gabinetes têm que se posicionar entre os dois mundos. E eu faço 

isso porque falo com todo o tipo de clientes, todo o tipo de realidades, seja 

um pequeno trabalho de tipografia para uma montra na Baixa ou para um 

Presidente do Conselho de Administração de um banco, é para o meu tele-

fone que telefonam, e eu converso com ambos. É preciso saber lidar com as 

questões dos grandes consumos, questões financeiras em que é necessário 

prever se o negócio será rentável ou não, ou se o produto por representar 

uma mais valia. E depois vem a guerra (risos), quando o cliente vem com as 

suas ideias, que nós temos que conseguir direcionar e controlar... Há clientes 

que estragam trabalhos, literalmente.

Falemos então de situações específicas em que fez Direção de Arte e teve que 

lidar com clientes específicos. Como é que materializou a sinalética do Hotel 
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Terra Nostra tendo em conta que fica nos Açores? Isso foi uma limitação?

A primeira vez fui lá, dei uma volta, fiz uns esquissos, e disse assim: “isto 

tem aquelas barras, aquelas linhas horizontais, é com isso que vou resolver 

o problema”. Pensei em suspender a informação nessas linhas, para acima e 

para abaixo. Tomei uma das linhas do edifício como referência, que por acaso 

até tinha uma escala porreira, cerca de 1,80 m e usei-a para pousar a infor-

mação e para baixo suspender a respectiva tradução. Resolvi ainda marcar 

diretórias, que criavam um conjunto de linhas que em ¬si também resolviam 

alguns problemas. Só com estas duas situações resolvi os destinos todos e 

resolvi todas as peças de orientação do hotel. Ao olhar para aquela linha. E 

depois ainda tive que resolver uma coisa que era um sentido proibido, no 

fim. Teve piada. Mas como a parede tinha frisos que criavam uma espécie 

de dente para cada lado, usei isso para criar o sinal. E é a história do friso, a 

lógica do friso esteve sempre presente.  Foi um trabalho sempre muito fecha-

do formalmente. Inclusivé, a própria solução tipográfica encaixa numa linha 

em que pousa a Terra Nostra, a marca, e depois diz não sei o quê... hotel cá 

em baixo. Mas é sempre tudo pousado em linhas e esta linhas estruturais do 

hotel resolveram-me a questão da identidade corporativa, da sinalética,  dos 

percursos, do muro e sentido proibido, tudo! Foi com esta linha que tudo se 

resolveu.  Assim, na segunda reunião já levei impressões à escala 1:1 e um 

estagiário para me ajudar a colocar tudo na parede. Na terceira vez levei um 

técnico e fixei tudo na parede até ao fim. Três viagens e ficou feito.

Contado dessa forma quase que parece simples, qual foi o principal obstá-

culo que encontrou na realização do projeto?

Houve obstáculos materiais. Quando se fala em projetos desta dimensão, há 

imensos tipos de materiais, com diferentes características físicas e visuais. 

Depois temos materiais de qualidade e imitações, ou materiais de qualidade 

inferior. Há que ter em conta conceitos como a durabilidade, por exemplo, 

neste caso específico em que haveriam sinaléticas e a própria identidade 

do Hotel no exterior. É claro que o cliente neste momento de decisão quer 

sempre o mais barato, e é aí que tem que entrar um discurso de design, a 

alertar para os contras e substanciar o porquê de um material (que neste caso 

seria mais caro) faria toda a diferença a longo prazo e aguentaria melhor o 

clima e humidade. E por acaso nesta situação o bom-senso falou mais alto. 

Com uma decisão como esta, o cliente pode comprometer o trabalho todo, 

e depois exteriormente pode enviar uma mensagem negativa do estúdio.

Outro trabalho que vimos no seu portfólio e nos gerou alguma curiosidade 

foi o Xmas, em que é que consiste?

É um xanax... Foi uma brincadeira para acalmar os clientes, que bem precisam... 

(risos). Nós temos um problema muito grave que é: em dezembro e em Julho 

os clientes ficam todos loucos, é a loucura total por serem pré-férias e fim do 

ano, simultaneamente. Bem, nós chegamos ao fim e pffff... é de um homem 

ficar completamente louco. Daí estavam todos assim a falar e tal e não sei 

quê e eu comecei a olhar para a caixa do xanax... e deu-me para a brincadeira. 

E sobre a Exposição da Olga Noronha, o que nos pode dizer?

Há ali questões... Ela tem muito valor a Olga. Conta que todas as peças são 

executadas por ela e que o facto de estar no estrangeiro (St. Martin’s) dá-lhe 
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muito reconhecimento e projeção. Inglaterra é uma catapulta! Mas tudo isto 

apareceu porque eu trabalhei muitos anos com a  Câmara de Matosinhos e 

na altura eles disponibilizaram-se para receber a exposição dela e mostra-

ram-lhe fotografias de exposições antigas, organizadas por várias pessoas, 

e foi ela que me escolheu. Fazer a exposição demorou para aí uma semana 

a pensar e a executar. Juntámo-nos e ela disse-me pormenores estruturais 

da exposição, que tinham a ver com peças principais e assim, as sequências 

que queria e foi muito tranquilo.

E a Abbaye de Thoronet?

Como vos disse e devem já ter percebido, as questões que me dão mais gozo 

são as de sinalética. Para se fazer um projeto de sinalética, não é só o local o 

local a ter em conta, é também a história. A sinalética tem muitas particula-

ridades interessantes que os outros trabalhos não têm, que o design gráfico 

normal não tem, que tem a ver com a prototipagem. Quando se faz um traba-

lho de sinalética faz-se sempre um teste, é um procedimento comum de um 

trabalho quando o edifício já existe, porque quando o edifício não existe entra 

no projeto de arquitetura. Por isso quando o edifício já existe nós temos que 

fazer uma coisa, que é dentro da atitude do arquiteto, que é dar um carácter 

mais instalação (como por exemplo na Paula Rego, o Estádio de Braga...) que 

não descura o carácter funcional mas tem uma presença própria, tem uma 

identidade própria que não se funde com o edifício. Há outras situações em 

que eu tenho que difundir com o edifício, como no caso da Cuf, em que exis-

tem uns painéis e nós fizemos a sinalética naqueles painéis, e para quem vê 

parece que os painéis é que foram feitos para a sinalética.

Mas voltando à questão, aqui até posso fazer uma comparação com 

o caso da Casa das Histórias, onde tive que criar uma sinalética e a solução 

que encontrei foi usar a forma de uma balão que é feito em metal recortado 

e tira partido dos planos inclinados. É um complemento ao espaço e tem de-

talhes que saem do plano para dar um cariz mais invulgar e plástico à peça...

(explica, em esquiço, como fez o projeto). O caso da Abbaye de Thoronet 

foi mais desafiante em termos plásticos porque pude criar algo ainda mais 

instalação, houve essa abertura. A criatividade podia ser explorada desde 

que a sua base assentasse em princípios concordantes com o edifício. Assim, 

nasceram várias peças que, parecendo complicadas, são da maior simplicida-

de, e após esse primeiro momento até para o espectador se tornam simples. 

Basicamente consistem em várias palavras escritas num plano, que parece 

levantado, deixando o seu contorno rebatido num plano inferior. Tem o con-

ceito e bases nos princípios da ordem de cister: na simplicidade, a ausência 

de adorno, pobreza, e não há desperdício. Foi mesmo esse conceito clássico, 

que de certa forma me resolveu o problema, bastou raciocinar de acordo com 

as suas premissas e resolver o desfio. Não há nada que eu conheça do género 

e quando as desenvolvi pensei  que era interessante criar peças em que o que 

se retiraria seria ao mesmo tempo o que as sustém, e deste modo não haveria 

desperdício. São estas soluções que como disse antes, nos fazem saltar do 

baralho, e nos trabalhos do Souto Moura é onde mais posso explorar criati-

vamente. Junto o lado funcional e prático com o facto de poder acrescentar 

algum pormenor estilístico que “apimente” um pouco mais o trabalho, porque 

o Souto Moura é o tipo de pessoa que sabe ouvir e vai buscar o melhor que 

as pessoas têm para dar, e a partir daí o trabalho nasce. 
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Ainda mais, o estádio de Braga é exatamente o mesmo tipo de desafio, 

mas neste caso o Soto Moura disse-me “Não faças nada sem antes ir ver o 

betão” e a verdade é que assim que lá cheguei percebi o que ele quis dizer. 

O processo foi como todos os outros, dei umas voltas pelo espaço, olhei os 

pormenores, e quando comecei a fazer os esquissos no meu caderno já era 

com uma ideia muito perto da final. Depois após algumas reuniões foi apro-

vado e implementado.

Muito obrigada pelo seu tempo professor, achamos que já roubámos dema-

siado mas, antes de terminar diga-nos, sente-se satisfeito criativamente?

Já não posso dizer que tenha grandes ambições, mas o estar satisfeito... isso 

é relativo e depende muito dos clientes, eles conseguem roubar muita energia 

no processo. Mas eu tenho um prazo, só vou trabalhar mais quatro, cinco 

anos, e a seguir a isso acabou. Vou dar algumas palestras e dar aulas, estou 

a ficar sem paciência para isto (risos), tanto que já tenho mandado clientes 

embora, mas isso são outras histórias...

Mas para o ano vou dar aulas na Faculdade de Arquitetura e vou coor-

denar e reestruturar o curso da Lusíada... e também estou a pensar fazer o 

doutoramento na FBAUP. Esses são alguns planos por agora.
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Alguns exemplos (quadros) das 3 
versões de fotografias enviadas 
pelo fotografo onde são notórias as 
diferenças de cor.
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Vale Pamis

1.
Izeda foi uma freguesia portuguesa do concelho de 
Bragança, com 34,13 km² de área e 1 006 habitantes (2011).
Foi extinta em 2013, no âmbito de uma reforma 
administrativa nacional, tendo sido agregada às 
freguesias de Calvelhe e Paradinha Nova, para formar 
uma nova freguesia denominada União das Freguesias de 
Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova da qual é a sede.

2. 
Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova (oficialmente: União 
das Freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova) é 
uma freguesia portuguesa do concelho de Bragança com 
72,67 km² de área e 1 212 habitantes (2011). Densidade: 
16,7 hab/km².

3.
Elementos gráficos associados:

Vale Pamis < Izeda < Bragança

Origens
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Vale PamisOrigens

1º momento Identidade composta por duas palavras.

Conceito
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Vale Pamis

Vale Pamis

Origens

1º momento
Conceito

Vale é um substantivo comum, Pamis é uma palavra única.

Vale Pamis
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V P

Origens

1º momento
Conceito

Concordantemente, o P deverá ser proeminente
 em comparação com o V.

Vale Pamis

Vale Pamis
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Vale Pamis

Origens

1º momento
Conceito

Marca
2º momento

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

abcdefghijklm

nopqrstuvwxyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? #

Tipografia selecionada:
Caslon CP
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Conceito
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Vale Pamis

Origens

1º momento
Conceito

Marca
2º momento
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1º momento
Conceito

Marca
2º momento



Apresentação aos clientes:
Azeite Vale Pamis

240

Vale Pamis

Origens

1º momento
Conceito

Marca
2º momento
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1º momento
Conceito

Marca

Imagem

2º momento

3º momento



Apresentação aos clientes:
Azeite Vale Pamis

242

Vale Pamis

Origens

1º momento
Conceito

Marca

Imagem

2º momento

3º momento

Elemento ilustrativo a introduzir no rótulo.



a n e x o 3

243

Vale Pamis

Origens

1º momento
Conceito

Marca

Imagem

2º momento

3º momento

Elemento ilustrativo associado à marca.
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Vale Pamis

Origens

1º momento
Conceito

Marca

Imagem

Rótulo

2º momento

3º momento

4º momento
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1º momento
Conceito

Marca

Imagem

Rótulo

2º momento

3º momento

4º momento
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Vale Pamis

Origens

1º momento
Conceito

Marca

Imagem

Rótulo

2º momento

3º momento

4º momento
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4º momento



Apresentação aos clientes:
Azeite Vale Pamis

248

Vale Pamis

Origens

1º momento
Conceito

Marca

Imagem

Rótulo

2º momento

3º momento

4º momento

Processo
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Exemplo do estudo feito sobre as 
caraterísticas e localização cada 
imagem de um artigo – realizado para 
todos os conteúdos.
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2 exemplos de índices enviados,
posteriormente as alterações destes 
foram apenas verbalizadas.
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Algumas páginas de exemplo dos  
pdfs semanais com correções.
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