
1

uma instalação multissensorial  
sobre os sons da cidade de Braga

Marta Sofia Sampaio Pombeiro



2

O português aqui utilizado 
pertence ao antigo acordo 
ortográfico, acordo com o qual 
aprendi a ler e a escrever e o 
único com o qual me identifico.
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to look
is to

learn,
if  you
listen 

carefully.

Per Arnoldi
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O trabalho aqui apresentado surge na continuação de projectos anteriores 
que têm como interesse comum contribuir para a divulgação das paisagens 
sonoras, e parte de um problema inicial que é o desconhecimento deste 
conceito no contexto português. 

Considerando o som como elemento catalisador e caracterizador de 
memórias, identidades e sentimentos de pertença, pretendemos aprofundar 
o papel do designer (enquanto criador de ferramentas de comunicação) 
na facilitação, divulgação e acesso a estes mesmos conceitos. Assim como, 
também pretendemos compreender quais as iniciativas que o designer 
pode desenvolver, que contribuam para o aprofundamento da identidade 
e sentimento de pertença, individual ou de uma comunidade, de forma a 
minimizar o distanciamento e a perda de valores, que o crescimento das 
cidades tem vindo a provocar.

Com estas duas premissas apresentadas identificamos como objectivos, o 
desenvolvimento de recursos que ajudem a combater a perda de identidade 
entre os habitantes; assim como o desenvolvimento de ferramentas que 
potenciem a experiência sonoro-visual de um determinado grupo ou 
comunidade, através de meios físicos e tácteis como o formato de instalação 
ou intervenção no espaço, as plataformas digitais ou as publicações editoriais.

Em Setembro de 2016 o projecto Sensorial City esteve inserido no evento 
Noite Branca, em Braga com uma instalação sobre os sons da cidade. 
O resultado desta participação foi o desenvolvimento e implementação de 
um modelo de instalação multissensorial capaz de provocar diferentes 
reacções através de uma linguagem transdisciplinar, adaptável a diferentes 
espaços físicos e a diferentes públicos. Com este exercício contribuiu-se para 
o desenvolvimento de um pensamento crítico e activo sobre as sonoridades 
das cidades, adicionando a perspectiva de um designer/curador/director 
artístico no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no estudo das 
paisagens sonoras.

O relatório aqui apresentado acompanha o desenvolvimento do projecto, 
incluindo a sua participação na residência artística Laboratórios de Verão 
que antecedeu o evento Noite Branca. 

RESUMO

paisagem sonora
instalação

multissensorial
noite branca

cidade
design
braga

PALAVRAS-CHAVE
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The work presented here is a continuation of  previous projects that have as 
their common interest to contribute to the promotion of  soundscapes, and 
part of  an initial problem which is the lack of  awareness of  this concept in 
the Portuguese context.

Considering sound as a catalyst and element that characterizes memories, 
identities, and feelings of  belonging, we want to deepen the role of  
the designer (while creator of  communication tools) in the facilitation, 
promotion and access to these same concepts.  As well, we also intend to 
understand what initiatives the designer can develop that will contribute to 
the deepening of  the identity and sense of  belonging, as an individual or a 
community, in order to minimize the distance and the loss of  values which 
the growth of  cities has been causing.

With these two assumptions presented, we have identified as our objectives 
the development of  resources that will help combat the loss of  identity among 
the inhabitants; as well as, the development of  tools that will enhance the 
sound-visual experience of  a given group or community, through physical 
and tactile means such as installation or maintenance of  open spaces, digital 
platforms or editorial publications.

In September 2016, the Sensorial City project was featured in the Noite 
Branca event in the city of  Braga.
With this participation we were able to develop and implement a multi- 
-sensory installation model which is able to provoke different reactions 
through a transdisciplinary language, adaptable to different physical spaces 
and different audiences.  With this exercise we contributed to the processes of  
critical and active thinking about the sounds of  cities, adding the perspective 
of  a designer/curator/artistic director in the work that has been developed 
in the study of  soundscapes.

The report presented here follows the development of  the project, including 
its participation in the artistic residence Laboratórios Verão which preceded 
the Noite Branca event. 
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Desde muito nova que vivo entre cidades, vilas, regiões. 

Não por mudar constantemente de casa, que não é o caso, 

mas por ter parte da família mais próxima, dispersa pelo 

país. Avós em Forjães, perto de Esposende; os outros 

avós em Brinches, no Alentejo; uns tios em Alhandra, 

Vila Franca de Xira, os pais e uma irmã em Cascais, a 

outra irmã em Braga. 

Quando era pequena, as férias do Verão eram passadas em 

Forjães, no calor da região minhota e nas águas geladas 

da praia de S. Bartolomeu do Mar (hoje, praticamente 

engolida pelo mar). 

Tive o privilégio de ter vivido uma infância com jogos 

da apanhada e da cirumba noite adentro; com apanha 

da batata nos terrenos de vizinhos; com vindimas em 

Setembro em dias de chuva torrencial que não dava 

tréguas; com procissões, com ranchos, com festas 

populares e concertos de música popular portuguesa; 

comi abrunhos directamente da árvore; tirei ovos às 

galinhas para fazer bolos; dei erva às vacas. 

Quando entrei para a faculdade, escolhi a cidade de 

Castelo Branco e a partir daí, a rotina mensal passou a ser 

entre a capital e a beira baixa. Nesses três anos que lá vivi, 

estudei nos edifícios anexos à Escola Superior Agrária. 

Ouvia as ovelhas enquanto tinha aulas e fazia exames; 

via os pastores e ouvia os chocalhos, via cavalos, vacas, 

espécies de aves protegidas. Pude passear por serras e 

por aldeias de xisto. Visitei  barragens, fui ao Fundão, 

a capital da cereja, conheci Monsanto, a aldeia mais 

portuguesa de Portugal. Foi também durante esses anos 

que fiz muitos dos amigos que tenho agora. Grande parte 

deles eram dos cursos de música electrónica, e isso fez 

com que a minha percepção sobre o design (a minha área 

de formação) mudasse e evoluísse consideravelmente. 

Um dia, a propósito de uma disciplina de Análise e 

Tratamento de Som, precisei de ir para as ruas da cidade 

gravar e posteriormente compor percursos sonoros. 

Castelo Branco é uma cidade, mas podia muito bem ser 

uma vila. Podemos caminhar calmamente, não há trânsito 

nem a confusão e a poluição ambiental que associamos à 

palavra cidade. Nesses percursos que fiz, algo em mim 

despertou e depois disso nunca mais o consegui ignorar. 

No semestre seguinte a propósito do projecto final 

de licenciatura, escolhi fazer uma recolha sonora dos 

sons esquecidos da Transumância. Parti novamente 

de gravador e máquina fotográfica na mão, mas desta 

vez troquei a “vida citadina”, por campos de pasto 

intermináveis. Viajei pelos caminhos por onde esta 

prática se fazia (e nalguns sítios, ainda se faz). Corri atrás 

de chocalhos. E ouvi. Durante muito tempo ouvi e nunca 

mais parei. Acredito que precisei de ouvir para poder ver, 

e ser melhor. 

Daqueles meses de solidão e introspecção digna de 

pastor, lembro o sossego, o calor, a palha seca, os cheiros, 

lembro as paisagens e a chuva, lembro o cansaço, mas 

também a excitação pela descoberta. Tudo isto faz parte 

da minha memória, faz parte de mim.

Deste então partilho com quem posso esta realidade que 

muitas vezes ignoramos, desconhecemos ou esquecemos 

que existe. Este ambiente sonoro que nos caracteriza e 

distingue dos outros, as paisagens sonoras que compõe 

as paisagens do nosso país.

No desenvolvimento deste Mestrado, por estar a viver 

entre Braga, Porto e Lisboa tenho pensado naquilo que 

me leva a sentir integrada numa cidade. Não sinto que 

pertenço mais a uma do que a outra, mas sim, que faço 

parte delas todas. Em cada percurso que faço, assumo 

sempre o papel de criança e turista — ansiosa e curiosa 

por poder absorver e reter todas as sensações do lugar. 

Sei que todos os lugares por onde passei fazem hoje, 

parte de mim. Definem-me como indivíduo. Abdicar de 

qualquer elemento que nos caracteriza individualmente, 

culturalmente e como sociedade, é selar um ciclo que se 

deve renovar eternamente.

      

marta

CONSIDERAÇÕES 
AO LEITOR
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A presente dissertação tem como objectivo apresentar o trabalho 
desenvolvido no projecto Sensorial City, cuja proposta principal visava a 
criação de dispositivos de comunicação que promovessem a divulgação 
das paisagens sonoras no contexto português. 

Em Junho de 2016 surgiu a oportunidade de expôr o projecto no evento 
Noite Branca, realizado na cidade de Braga entre 2 e 4 de Setembro do 
mesmo ano. Este relatório apresenta o trabalho de investigação teórico 
e prático que estava a ser desenvolvido até à data, e consequentemente, 
o trabalho que foi desenvolvido em residência artística para a aplicação 
do projecto num contexto de exposição ao público.

Na frequência do 1º ano do Mestrado em Design Gráfico e Projectos 
Editorias, é-nos dada a oportunidade de cruzar diferentes áreas 
complementares ao Design de Comunicação tais como, a Ilustração, 
a Tipografia, as Publicações, a Infografia, o Vídeo, etc. Estas relações 
que o designer estabelece com as disciplinas, proporcionam uma 
multiplicidade de meios para comunicar e transmitir a mensagem. 
Já a forma que o designer escolhe para se expressar, determina a sua 
personalidade enquanto peça fundamental na comunicação. Na nossa 
perspectiva, as experiências que um designer tem a nível pessoal, 
são também fundamentais para uma maior e melhor aproximação da 
mensagem ao receptor. Um e outro, quando bem relacionados, poderão 
contribuir para a eficácia da mensagem. E esta relação não se extingue 
apenas nos trabalhos considerados de “encomenda”, mas também 
naqueles em que o próprio designer assume o papel de encomendador, 
director criativo ou cliente. 

Neste projecto explora-se a participação do designer enquanto 
mentor e organizador de um projecto no qual encontrou uma falha de 
comunicação. O desafio é complexo pois não só é necessário estudar a 
resolução do problema, como definir toda a estratégia e comunicação 
que isso envolve, delegar tarefas, estabelecer objectivos, prazos, etc. Ao 
designer é exigido que a sua atenção cubra diferentes áreas e em todas 
elas, o seu envolvimento é fundamental para o sucesso do projecto.

Com várias áreas de interesse paralelas como a Sociologia, a Antropologia, 
a Etnografia, a Geografia e o Design, partimos de uma revisão da literatura 
em que apresentamos uma breve contextualização que fundamentará  
a nossa investigação. Ao longo deste trabalho, serão também estabelecidas 
relações com a prática do design através da análise de casos de estudo 
concretos, nos quais se identificaram ressonâncias nas intenções  
deste projecto. 
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Para uma melhor compreensão do relatório, apresentamo-lo dividido em 
cinco partes principais: 

1. Introdução - Introdução do projecto; 

2. O som e a cidade - Contextualização do estudo das paisagens 
sonoras aplicado no contexto urbano; 

3. Projecto - Desenvolvimento do projecto Sensorial City, abordando 
todas as fases do processo, desde o levantamento de casos de estudo, 
a descrições de resolução técnica, metodologia aplicada, estratégia de 
comunicação e a apresentação final do projecto ao público no evento 
Noite Branca, em Braga;

4. Conclusão - Conclusões e considerações finais;

5. Bibliografia - Referência a obras consideradas relevantes no 
desenvolvimento do projecto.
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2.
o som e a 

cidade
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No nosso quotidiano, e se nenhum dos sentidos nos falhar, habituámo- 
-nos a depender da visão para nos orientarmos. A vida frenética de uma 
cidade, a sujeição aos horários de trabalho, de transportes, a confusão 
do trânsito, a lotação e sobreposição de sensações, leva-nos muitas 
vezes a escolher um escape que neutralize a nossa vida do exterior. 
É comum bloquearmos e substituirmos os sons que nos rodeiam por 
sons que consideramos agradáveis, harmoniosos, confortáveis (como 
é a utilização do mp3 e dos auscultadores). Preferimos o isolamento 
em vez da comunicação com o outro. Muitas vezes preferimos o 
isolamento sonoro enquanto invadimos o espaço do outro. Será que 
essa acção é consciente? Em grande parte acreditamos que esse espaço 
nos pertence. Que o espaço comum, deixa de ser comum, quando nele 
nos inserimos. Deixamos de pensar na comunidade e em comunidade, 
para pensarmos individualmente. Apesar disto, os passos que fazemos 
ecoar numa rua vazia, o sino que toca na torre da igreja, as pronúncias 
que herdamos dos sítios onde vivemos, tudo isto faz parte de quem 
somos e contribui para a construção de uma identidade e memória 
sonora individual e colectiva.
 
George Simmel, sociólogo, afirma que “a partilha de um mesmo 
ambiente sonoro pode promover o sentido particular de colectividade, 
mesmo quando a consciência da sua unidade, assente em meios sonoros 
ou auditivos, se revele bem mais abstracta do que a conseguida em 
torno da comunicação oral e da fala” (Simmel, 1981, in Fortuna, 1999, 
p.106). 
Também Franco Arminio, escritor e “paesologo”, afirma que “(...) o 
som é essencial para reactivar a vida de uma comunidade, mais do que 
a política ou a poesia, o som imediatamente cria a comunidade.”1

Desta forma interessa-nos promover a consciência de colectividade 
que o som estabelece na sociedade.

Sobre este conceito de colectividade, R. Murray Schafer, no final de 1960 
e início de 1970, estabelece o conceito de soundscape, 2 neologismo que na 
sua língua original sound + landscape reforça a relação entre a paisagem 
e os sons que a constituem. Nesta altura, o compositor canadiano 
desenvolve The World Soundscape Project, cujo objectivo era promover 
e alertar para uma consciência social e ecologia acústica3 nas cidades 
industrializadas da época. Schafer, juntamente com vários colegas e 
artistas, inicia uma recolha e catalogação dos sons presentes na paisagem 
sonora de Vancouver e a partir daí, são desenvolvidos vários projectos de 
sensibilização. A Schafer interessava-lhe analisar os sons e compreender 
de que forma eles contribuíam para o espaço, e consequentemente, para 
a forma de nos relacionarmos com o outro (Schafer, 1997 p.11). 

2.1 
Compreender as 
paisagens sonoras

1. Tradução dos autores: (...) sound is 
essencial to reactivate a community life, 
more than politics, more than poetry, the 
sound immediately creates a community - in 
Documentário Calitri Temporary Orchestra 
(2013) [www.vimeo.com/77868697]

2. Em português este neologismo traduz-se 
por paisagem sonora

3. Sobre a designação de ecologia acústica, 
Schafer estabelece uma relação com a 
Ecologia “estudo da relação entre os 
organismos vivos e seu ambiente.” Assim, 
ecologia acústica é “o estudo dos sons em 
relação à vida e à sociedade.”  
(Schafer, 1997, p.287)
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Actualmente, o trabalho de Schafer continua a ter repercussões com a 
fundação do World Forum for Acoustic Ecology (WFAE). 4 Esta associação 
internacional da qual Schafer é membro fundador é composta por 
professores, investigadores, produtores musicais, músicos ou ecologistas 
acústicos de países da Europa, América do Norte, Japão e Austrália, 
que partilham uma preocupação comum: o estado das paisagens 
sonoras mundiais. O trabalho desta associação divide-se por palestras, 
workshops, instalações sonoras, e outras acções em eventos realizados 
internacionalmente e ao longo do ano. 5

Outro aspecto relevante na pesquisa de Schafer, é a categorização 
que o compositor faz da paisagem sonora. Ele divide-a por três temas 
principais: os sons fundamentais, os sinais e as marcas sonoras. Por som 
fundamental, Schafer identifica os sons que têm uma presença constante 
na nossa vida e como tal, são sons com os quais aprendemos a viver sem 
reflectir sobre eles. Caracterizam-se por sons “criados por sua geografia 
e clima: água, vento, planícies, pássaros, insetos e animais”(1997, p.26). 
Schafer também afirma que “os sons fundamentais de um determinado 
espaço são importantes porque nos ajudam a delinear o caráter dos 
homens que vivem no meio deles” e ainda que a sua extinção poderia 
“mesmo afetar o comportamento e o estilo de vida de uma sociedade”, 
uma vez que se encontram de tal forma enraizados na memória e na 
cultura da sociedade (1997, p.26). Por sinais, Schafer considera-os sons 
de aviso, aqueles que “precisam ser ouvidos porque são recursos de 
avisos acústicos: sinos, apitos, buzinas, e sirenes” (1997, p.26). Por último, 
e talvez a categoria que mais nos intriga, são as marcas sonoras. Por 
marcas sonoras Schafer identifica “um som da comunidade que seja único 
ou que possua determinadas qualidades que o tornem especialmente 
significativo ou notado pelo povo daquele lugar” (1997, p.27).

Também Pascal Amphoux geógrafo e arquitecto, identifica três tipos 
de categorias de sons, naquilo a que ele apelida de assinatura sonora “que 
literalmente descreve um som ou um conjunto de sons que assinalam 
um local ou tempo e que de certo modo, confirmam a sua autenticidade” 
(1993). 6

Estas categorias, classificam-se por emblema sonoro, som cliché e som 
postal. Por emblema sonoro, incluem-se sons “que podem ser reconhecidos 
por todas as pessoas, nativos ou estrangeiros, que vivam ou não naquele 
local”. Som cliché, insere os sons que “implicam uma codificação colectiva, 
associada a um grupo social particular e que apenas pode ser reconhecido 
pelos habitantes daquele lugar.” O terceiro e último tipo, caracterizado 
de som postal, “é como uma organização complexa de sons, dos quais as 

5. Em 2014 a cidade portuguesa de Viseu 
acolheu pela primeira vez, entre 18 e 20 
de Julho, o Simpósio Internacional Invisible 
Places Sounding Cities — sobre o tema Som, 
Urbanismo e Sentido de Lugar.  Esta iniciativa 
teve o apoio do WFAE e esteve integrada no 
evento Jardins Efémeros em Viseu. 
No próximo ano de 2017, Portugal  será 
novamente anfitrião deste simpósio a realizar- 
-se na ilha de S. Miguel, Açores, entre 7 e 9 
de Abril.

4. Em português, Fórum Mundial de 
Ecologia Acústica

6. TA: “sound signature - which literally 
describes a sound or a set of sounds which 
sign the place or the time and confirm in some 
way their “authenticity”
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características típicas da sua composição, restauram a audição dando-
-nos a sensação de tocar a essência da cidade.” (Amphoux, 1993 p.389)

Referimos aqui estes diferentes tipos de categorizações por 
considerarmos relevante para o entendimento das paisagens sonoras 
no geral. As paisagens sonoras são complexas, pois são diversos os 
elementos sonoros que as compõem. Para entender esta complexidade, 
parece-nos justa a divisão desses sons. No entanto, não foi intuito deste 
projecto analisar os sons ou seguir uma categorização semelhante, 
pois tal exercício também é bastante complexo e pode ser considerado 
parcial, como Fortuna explica:

A decifração de uma paisagem sonora, qualquer que seja o grau de 
resolução acústica, traduz sempre um acto de atribuição de sentido. O 
significado de um som é, portanto, sempre relativo. (...) Este relativismo 
sonoro diz ainda respeito à nossa experiência social e biográfica, já 
que tanto pode revelar uma memória e um passado e, deste modo, 
uma identidade vivida, como pode, igualmente, enunciar um estado 
de estranhamento e desconforto perante sonoridades desconhecidas (...)
(Fortuna, 1988 p.29).

A cidade assemelha-se a uma espécie de sujeito colectivo que transfere 
algumas das suas características para os sujeitos individuais, 
conferindo-lhes identidade. Mas a relação inversa não é menos 
importante, a que vai dos habitantes para a cidade. É um facto que 
a conotação simbólica da cidade é produzida pela acção concreta 
dos cidadãos - tanto os que lá estão estabilizados, deixando traços 
materiais (edifícios, monumentos, infra-estruturas) e imateriais 
(usos e costumes, conhecimentos, atitudes) - como os que lá passaram 
a viver. Uns e outros, não se limitam passivamente a receber um 
património simbólico herdado da tradição, modelando nele a sua 
própria identidade. Ao contrário, apoderam-se dele activamente, 
interpelando-o, modificando-o, deste modo contribuindo para a 
redefinição da identidade da cidade. (Vaz, 2008 p.17)

Esta representação híbrida da cidade que Domingos Vaz descreve 
leva-nos a reflectir sobre as potencialidades da cidade como objecto 
de estudo.
Consideremos a paisagem sonora como potenciadora de memórias, 
identidades, territórios e sentimentos de pertença - como é que isso 

2.2
A cidade
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actua na cidade? Poderá a consciência sonora ambiental, contribuir 
para a integração de quem a habita, visita, de quem faz a cidade? 

Outro nome relevante no estudo da Sociologia em Portugal que mais 
tem contribuído activamente para o entendimento desta identidade 
sonora na cultura urbana, é o já referido Carlos Fortuna. No seu ensaio 
Imagens da Cidade: sonoridades e ambientes sociais, reforça a importância 
da análise sonora das cidades para a compreensão da sociedade que 
nela habita: 

O meu ponto de partida encontra-se na relação da sonoridade cidade, 
admitindo ser possível, através da primeira perspectivar a consolidação 
e o crescimento da segunda. Esta relação está inscrita num fluxo 
histórico e temporal que, também ele, não é alheio à natureza e à 
diversidade dos campos e das imagens sonoras. A cidade dos nossos 
dias tem uma imagem e uma identidade própria, detectáveis nas suas 
sonoridades. (Fortuna 1988, p.31)

Nunca, como nos nossos dias, se operaram tantas alterações no 
mundo da arte: os artistas, ou operadores visuais, como hoje tendem 
a ser designados, estão continuamente a modificar as suas técnicas de 
trabalho; os materiais e meios tradicionais da arte visual são postos 
em causa, enquanto novos materiais e meios vão sendo experimentados 
com o fim de se lhes conhecer as possibilidades de emprego, e, do mesmo 
modo que alguns artistas continuam a laborar nos moldes tradicionais, 
outros há que procuram novas vias de conhecimento e de comunicação. 
Cria-se, assim, uma cisão entre artistas continuadores de técnicas 
antigas e artistas investigadores de novas técnicas. (Munari, 2015)

Este excerto publicado no livro de Munari lançado em 1971 continua 
tão actual que poderia ter sido escrito nos dias de hoje. Se na sua 
obra Munari apresenta as diferenças entre o artista e aquela nova 
“profissão” do designer para massas (o designer industrial), hoje em 
dia, o mesmo se poderia aplicar às novas configurações de um designer 
de comunicação, uma vez que o mesmo também pretende comunicar 
para a sociedade em que se insere. 

Assim, a forma como um designer (de aqui para a frente referimo- 
-nos à profissão designer como sendo gráfico ou de comunicação) hoje 
se apresenta, há muito que deixou de ser linear.  Mais do que nunca 
as novas ferramentas tecnológicas vieram influenciar o trabalho de 

2.2.1
Fazer a cidade
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um designer. O designer precisa de ser multifacetado para conseguir 
chegar ao destinatário; precisa de estar presente online, na rádio, na 
televisão, nas publicações físicas, enfim, precisa de ser constante e 
omnipresente. E em todos esses meios, a sua comunicação tem de ser 
coerente, caso contrário a sua mensagem terá falhas. Porém, se essas 
tecnologias aproximam quem está longe, também conseguem fazer 
o inverso tornando a sociedade cada vez mais fria e cada vez mais 
ansiosa por um consumo de informação que é frenético, obcessivo e 
muitas vezes oco. Assim torna-se fundamental compreender qual o 
melhor meio de comunicar. 

É neste sentido, que perspectivar a cidade, deixou de ser uma tarefa 
exclusiva de arquitectos, urbanistas, sociólogos ou antropólogos. É no 
exercício de escuta da cidade que no projecto que aqui apresentamos, 
encontramos matéria para comunicar com a sociedade. 

Nesta secção pretendemos realizar um paralelo entre 3 projectos que 
têm trabalhado activamente na comunidade recorrendo ao som e às 
paisagens sonoras, rurais ou urbanas, como ponto de partida nessa 
comunicação. Estes projectos não só reforçam as nossas intenções 
nesta área, como validam a introdução do design e dos designers 
tendo um papel mais activo na comunidade.

À semelhança de Giacometti que percorreu Portugal com o intuito 
de poder documentar tudo o que havia de sonoro neste país, também 
estes projectos têm contribuído activamente para a perpetuação 
de heranças sonoras portuguesas. Por razões de objectividade, foi 
necessário restringir os casos de estudo a apresentar. Dessa forma, 
optou-se por distribuí-los pelas diferentes secções do relatório, não 
querendo isso dizer, que a estes aqui apresentados, não deveriam 
figurar outros tantos.

Binaural [2004 -]

memória colectiva; identidade; património sonoro; residências artísticas; 

Criada em 2004, a Associação Cultural de Nodar, pertencente ao concelho 
de S.Pedro do Sul, é uma associação cujo trabalho tem sido dedicado à 
comunidade daquela região, numa conjugação de diferentes áreas como 
a arte sonora, artes digitais ou a video art. Nesta associação destacamos o 
trabalho das residências artísticas Nodar Rural Art Lab (iniciadas em 2006), 
como ponte de ligação entre uma comunidade rural e artistas de diferentes 
áreas e contextos. Com este formato de colaboração e cruzamento de 
meios, a Binaural promove uma mudança nas mentalidades. 

PALAVRAS-CHAVE

#1
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Phonambient
por Sonoscopia

cidade; recolhas sonoras; plataforma comunitária; paisagens sonoras

O projecto Phonambient, é um projecto de “documentação e transformação 
artística” realizado em várias cidades mundiais, e que tem por objectivo reco-
lher e preservar os sons característicos desses lugares. Este projecto foi cria-
do pela Associação Cultural Sonoscopia na continuação do projecto Porto 
Sonoro (desenvolvido para o evento Manobras no Porto realizado entre 2011 
e 2012). Na sua criação estava a intenção de promover as particularidades do 
ambiente sonoro do centro histórico da cidade. 
Actualmente, o projecto está integrado em várias cidades nas quais concen-
tra equipas de trabalho que se dedicam ao levantamento sonoro e cataloga-
ção num espólio online*. Nessa plataforma digital de partilha e centralização 
da base de dados, é possível consultar os sons captados - “paisagens sono-
ras, sons localizados, excertos musicais, fonética e fonologia.” A intenção do 
projecto também passa pela disponibilização destas recolhas, para futuras 
composições sonoras pelo público em geral. 

PALAVRAS-CHAVE

#2

Luís Antero

artista sonoro; serras; recolhas sonoras; etnografia

Luís Antero é um artísta sonoro que começou por dedicar o seu trabalho à 
recolha e catalogação de sons da Beira Serra e Serra da Estrela e cuja sis-
tematização da recolha resultou na criação de um espólio online* dividido 
por diferentes temas. Actualmente a sua actividade divide-se por projectos 
encomendados que visam explorar os ambientes sonoros de determinados 
lugares (como é o caso do Arquivo Sonoro de Viseu, desenvolvido para o 
Invisible Places em 2014); ou composições sonoras exploradas em formato 
de concerto ou performances; workshops, etc. 
Além da relevância etnográfica que este trabalho de colecta promove, explo-
rando as memórias, tradições e identidades sonoras dos lugares, é igualmen-
te relevante o papel determinante que o artista sonoro tem com o objecto de 
estudo, pois esse trabalho em campo é feito na primeira pessoa. 

PALAVRAS-CHAVE

#3

Actividades como concertos ou workshops servem para envolver a 
comunidade, e tal facto é notado pela associação, que refere no website* 
que “é já patente um acréscimo da auto-estima colectiva e individual nas 
comunidades da região, pelo facto de os habitantes verem retratados 
o seu quotidiano, as suas memórias, opiniões e vivências, pelo facto de 
serem ouvidos, fotografados, filmados e, finalmente, representados nos 
trabalhos apresentados pelos artistas.”

* www.luisantero.yolasite.com

* www.phonambient.com

* www.binauralmedia.org/news/pt
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Conforme a pesquisa teórica do projecto foi avançando, fomos 
tendo contacto com diferentes projectos em cujos temas e ambições 
encontrámos ressonâncias. 
Em todos eles existia a motivação de explorar as potencialidades de 
um ambiente sonoro, fosse ele natural ou construído, e sempre numa 
perspectiva de envolver um pequeno grupo e/ou a comunidade.  

Por esta altura, já partilhávamos o interesse de desenvolver uma 
actividade que recorresse ao som para incentivar os habitantes a 
participarem na sua cidade. Esse incentivo poderia apresentar-se 
de forma consciente ou insconsciente, mas ambicionávamos que, 
efectivamente, isso viesse a alterar a sua maneira de experienciar a 
cidade. Como tínhamos interesse em potenciar essa experiência no 
meio urbano, pretendíamos explorar diferentes formatos, pois já 
pudemos compreender que a movimentação dos habitantes na cidade 
hoje em dia, é feita de forma fluída e híbrida, pela facilidade de acesso 
aos meios de transporte, mas também pela facilidade dos meios de 
comunicação, que lhes permitem estar em todo o lado, mesmo sem sair 
de casa. (Vaz, 2008 p.3) Assim, parecia-nos redutor comunicar apenas 
através de uma só via.

O formato instalação foi-se figurando cada vez mais eficaz pela 
flexibilidade que ele apresenta. Uma instalação possibilita o 
cruzamento de diferentes áreas, diferentes meios de comunicar e esta 
era a liberdade que procurávamos. Ambicionávamos também criar um 
espaço, no qual o visitante pudesse ser autónomo na sua movimentação 
e que à medida que fosse explorando esse espaço, descobrisse novos 
pormenores que só uma leitura mais atenta, proporciona. O desafio 
também passava por conseguir adaptar as ferramentas (técnicas e de 
comunicação) a um espaço ainda por definir e tendo sempre em conta 
que esse espaço teria de ser adaptado a uma comunidade heterogénea, 
como é a da cidade de Braga. O cruzamento de disciplinas como a 
Antropometria e a Ergonomia, foi fundamental para planear e 
estruturar o espaço.

3. 
PROJECTO
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Depois de ter sido definido o formato instalação para este projecto, o 
trabalho começou a ser organizado nesse sentido.  A resolução técnica do 
projecto passou por várias fases de experimentação e exploração, com 
o objectivo de encontrar os materiais e recursos que proporcionassem 
uma experiência mais intuitiva e natural para o utilizador.  Havia uma 
intenção de projectar um espaço físico confortável que oferecesse uma 
experiência agradável e de pura fruição da cidade - tudo aquilo que 
provocasse entrave nesta relação seria rejeitado.

À medida que esta fase foi avançando, e que fomos tendo contacto com 
diferentes soluções para a apresentação de captações sonoras urbanas 
num contexto contemporâneo, fomos também aperfeiçoando a nossa 
proposta. Nesta fase, foi fundamental analisar cinco estudos de casos 
nos quais encontrámos pontos em comum com o nosso projecto.

3.1 
Levantamento de 
casos de estudo

Radioscape I a IV [de 2000 a 2006]
por Edwin van der Heide

envolvência; cidade; instalação; frequências AM; audio-guias

Através de frequências AM, o artista explora as potencialidades sonoras 
de uma cidade, possibilitando ao utilizador uma intervenção e interacção 
em tempo real com a cidade que visita. Com vários emissores de rádio em 
diferentes lugares da cidade, o utilizador é convidado a explorar a cidade, 
caminhando e procurando captar esses sinais que o vão permitir ouvir 
determinados sons na cidade.
A experiência in loco será vivida mais intensamente que um simples passeio 
na cidade, uma vez que a sua atenção é quase exclusivamente direccionada 
para a exploração das “ruas sonoras” da cidade.

Com este projecto retivemos a importância da interacção do visitante na 
cidade que habita ou visita como potenciadora de uma experiência mais 
envolvente. 
O recurso às frequências rádio chegou a ser uma das hipóteses no projecto 
Sensorial City, mas a sua resolução técnica e de recursos* apresentou um 
entrave à sua utilização.

PALAVRAS-CHAVE
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*Um dos entraves foi a dificuldade em 
conseguir os emissores de frequências AM/
FM e receptores que funcionassem da 
mesma forma, como é o caso dos antigos 
auscultadores sem fios.

Fig.1 Receptores de frequência portáteis: 
Stereo panoramic receiver 
[www.evdh.net/radioscape/]
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Invisible Cities [2002]
por Fällt com vários artistas

paisagem sonora; cidade; exposição; mapa mundo

Esta exposição foi projectada pela editora independente Fällt, com o objec-
tivo de criar “retratos sonoros” de diferentes cidades mundiais. Para isso, fo-
ram convidados vários artistas e músicos com o desafio de criar composições 
de 5 minutos que representassem o lugar onde habitavam, ou em alguns 
casos, a memória de um lugar que visitaram. 

O resultado é uma parede com um mapa-mundo gigante, onde em cada cidade 
retratada, existe um pequeno encaixe para uma ligação de auscultadores. 
O visitante, com os auscultadores colocados, pode assim ir viajando entre 
os sons das cidades, deslocando-se de forma independente e escolhendo a 
cidade que pretende ouvir e conhecer. 

A fluidez e autonomia com que o visitante pode utilizar o espaço, foi um dos 
factores que quisemos adaptar para o projecto Sensorial City.

PALAVRAS-CHAVE

#2

Stereopublic
por Jason Sweeney

mapa de sossego; aplicação móvel; earwitness; crowdsourcing; cidade; 

Esta ferramenta apresenta-se como uma aplicação para quem procura sos-
sego numa cidade. Caracterizada pela presença de pequenas manchas colo-
ridas em aguarela num mapa da cidade, esta aplicação proporciona um es-
cape a quem vive numa cidade caótica. A ideia é incentivar os utilizadores a 
marcarem os seus “lugares-calmos” na cidade. Lugares esses, onde têm por 
hábito ir quando precisam de se afastar do movimento caótico da cidade. 
Cada utilizador tem a possibilidade de identificar esses lugares, e pode até 
fazer captações sonoras desse espaço. Se quiser associar uma faixa sonora 
ao espaço que marcou, essas faixas ficam disponíveis para quem pretender 
fazer composições sonoras.

A interacção do utilizador com a cidade e as suas paisagens sonoras (neste 
caso em específico, as que remetem a lugares mais sossegados) é um factor 
determinante nesta aplicação, uma vez que é incutido ao utilizador, o sentido 
de responsabilidade pela experiência que ele pode proporcionar a outros 
utilizadores nessa cidade.

PALAVRAS-CHAVE
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Fig. 2 Exemplo do sistema de encaixe. FÄLLT©
[www.quietamerican.org/commissions_ic.html]

Fig. 3 Identidade da aplicação móvel
[www.stereopublic.net]
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Fig. 4 Visitantes na Galeria Adamastor Studio 
em Lisboa, no dia 6 de Março de 2014.
[www.rudolfoquintas.com/PRESENCE-Sound-
Portraits-2014]

Présence [2014]
por Rudolfo Quintas

escultura sonora; captura de movimento; Max/MSP; arte interactiva

Esta escultura sonora recorre à presença física do visitante como impulsionador 
da experiência sonora. Aqui, não só a presença é determinante, como 
também a própria movimentação e respectivos gestos do visitante, no 
espaço delimitado.
O facto de existir um objecto “invisível” que nos detecta no espaço e nos 
transmite determinados sons (neste caso, um sistema de visão computacional 
3D), torna a experiência muito mais enriquecedora, uma vez que o visitante 
tem a consciência que é a sua presença que influencia e provoca determinada 
reacção sonora. 

Este factor foi tido em conta na escolha de sensores de movimento para o 
projecto Sensorial City.

PALAVRAS-CHAVE

#4
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Blind Box [2011]
por Jorge Queijo (conceito); José Alberto Gomes (programação e 
som); Maria Mónica (visuais).

instalação; quotidiano; audição atenta; percurso sonoro; deficientes visuais

Esta instalação que num primeiro contacto encontramos desprovida de 
estímulos visuais,  direcciona a atenção do visitante para outros sentidos, 
como a audição. 

É num contentor de metal, colocado numa zona exterior à Casa da Música, 
no Porto, que se experiencia a instalação. No interior deste contentor isolado 
dos sons exteriores e através de pesados panos pretos, ouvia-se os percursos 
feitos por cidadãos cegos na cidade. Sem imagens para complementar os 
sons, o ouvido tornava-se mais atento, decifrando cada movimento do 
percurso apresentado. Uma das intenções desta instalação era isso mesmo: 
incentivar uma audição atenta do espaço que se cruza diariamente.

No final desta experiência, o visitante podia ter acesso às imagens em vídeo 
dos percursos feitos pelos cidadãos invisuais. Para isso bastava deslocar-se 
até ao Foyer da Casa da Música. O facto de se visualizar as duas partes da 
instalação em separado, podia proporcionar um exercício de memória das 
sensações experienciadas no sentido de recordar e associar os sons que se 
ouviram aos lugares correspondentes. 

A proposta de exercício para uma audição-atenta no quotidiano, parece- 
-nos muito relevante no contexto actual. Interessa-nos bastante este tipo de 
projectos que pretendem sensibilizar o habitante na experiência diária da 
sua cidade.
No projecto em questão, quisemos aliar as duas vertentes - sonora e visual - 
no mesmo momento, incentivando o visitante a descobrir novos pormenores 
que só o som pode acrescentar às imagens.

PALAVRAS-CHAVE

#5

Fig. 5 Imagem da reportagem feita 
pelo Canal 180.
[www.youtube.com/watch?v=bceCcu4A3MI]
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3.2 
Funcionamento electrónico 
da instalação

Esta fase de experimentação até encontrar a solução adequada, teve 
início em Fevereiro de 2016, com os primeiros contactos e efectivos 
testes aos recursos electrónicos e meios digitais. Terminou no final de 
Agosto de 2016 com a apresentação ao público da instalação Sensorial 
City no contexto da Noite Branca em Braga (ver secção 3.5). Para um 
acompanhamento mais preciso dos avanços do projecto, foi sendo feito 
um registo da evolução das sessões, registo esse que apresentamos no 
formato de relatórios de trabalho.

Um dos factores que condicionaram a duração deste período 
experimental (cerca de sete meses), foi a falta de conhecimentos e 
recursos nesta área específica de trabalho (artes media/artes digitais/
programação musical). Com formação académica na área do design 
de comunicação, produção audiovisual, design gráfico e editorial, 
existia uma grande limitação que provocou avanços mais morosos. 
Para minimizar esta falha e complementar a formação foi necessário 
adicionar novos membros à equipa. O facto dessa equipa adicional ter 
sido composta por profissionais que trabalham em outras actividades 
diariamente, apresentou outro obstáculo na conjugação e marcação 
de datas. Outra solução para colmatar a ausência de conhecimentos 
foi através da participação em workshops* e a pesquisa online com 
visualização de tutoriais e consulta em fóruns especializados.

design e concepção do projecto
marta pombeiro [marta pois] 

captações sonoras
luís salgado
marta pombeiro 

fotografia
marta pombeiro 

masterização
luís salgado

programação musical
luís salgado
[rui dias]

código de arduino
hugo edgar mesquita 

mestre de obras
nuno frazão

assistentes júniores
carminho frazão
manuel frazão

Sensorial City’ 2016

Fig. 6 *Seminário de “Som e Áudio Digital”,
orientado por Luís Salgado, no Maus
Hábitos, Porto [21 de Novembro de 2015]

Fig. 7  *Workshop de “Introdução à electrónica 
criativa”, por Sérgio Gonçalves, João Pedro 
Ferreira e António Coelho, no Gnration, Braga
[12 de Março de 2016]
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Fig. 8 No workshop de Electrónica Criativa.
[www.p5braga.tumblr.com]

Fig. 12 Exemplo de exercícios feito no 
workshop de Electrónica Criativa.

Fig. 11 Exemplo de exercícios feito no 
workshop de Electrónica Criativa.

Fig. 13 Apontamentos dos conteúdos 
aprendidos no workshop

Fig. 9 Exemplo de exercícios feito no 
workshop de Electrónica Criativa.

Fig. 10 Exemplo de exercícios feito no 
workshop de Electrónica Criativa.

*Workshop de Som e Áudio Digital

Temas abordados:
- O som e a sua propagação;
- Série dos harmónicos;
- Frequência audível humana;
- Microfones;
- Captação stereo;
- Conversão analógica-digital;
- MIDI (Logic Pro);
- Processamento de sinal (Pro Tools);
- Mistura (Pro Tools);
- Identidade sonora e sound design.
[www.facebook.com/events/1630721423854825/]

Através deste workshop fizemos uma revisão de 
temas que já tínhamos abordado em situações 
anteriores. Foi relevante pela possibilidade de 
recordar os diferentes tipos de microfones e de 
gravadores; assim como as formas de gravar 
e exportar composições sonoras através do 
programa AbletonLive - programa com o qual  
se fez a edição das captações sonoras.

*Workshop de Electrónica Criativa.

Temas abordados:
- Introdução sobre alguns conceitos  
de eletrónica;
- Experiência prática com o controlo  
de iluminação de um LED;
- Introdução de sensores e um circuito 
integrado preparado para leitura destes 
(IC 555);
- Implementação de um circuito de som 
controlado por sensores de luz.
[informação enviada por e-mail pela organização,  
no dia 11 de Março de 2016]

Com este workshop tivemos contacto com 
circuitos eléctricos e diferentes conceitos como 
tensão, corrente e resistência. A componente 
prática deste workshop serviu para testar a 
função dos conceitos apresentados, através 
da criação de pequenos cirtcuitos com 
componentes eléctricos como a fita condutora 
de alumínio, resistências, LDR (resistências 
fotovoltáicas), condensadores e LED.

resistência LED←→

fita condutora →

PZT (piezo)
↓

condensador
↑

pilha de 9V←

LDR
↓



42

No momento em que se começou a trabalhar, definiram-se alguns 
dos recursos que se pretendiam utilizar. Já se pensava no formato 
instalação multissensorial que apelasse a diferentes sentidos 
através da componente sonora, visual e táctil, e como tal, os 
recursos técnicos tinham sido pensados com isso em vista. Pela 
pesquisa feita, tínhamos conhecimento de um sistema de linguagem 
de programação direccionado aos novos media, conhecido por 
Max/MSP que em comunicação com o Arduino, uma plataforma 
opensource que disponibiliza pequenas placas electrónicas, facilmente 
configuradas para realizar determinadas acções, proporcionaria uma 
enorme vantagem na materialização e apresentação da instalação 
ao público. O contacto com estes dois programas já tinha sido feito 
superficialmente na óptica do utilizador, nos quais pudemos comprovar 
as potencialidades destas linguagens de programação. 

Para contextualizar o começo do trabalho é importante referir que o 
Max/MSP funciona com patches (pequenos excertos de programação 
que se vão construíndo para um resultado final). 
Neste software, a programação tanto pode ser a escrita em código, 
ou visualmente através da utilização de objectos (ferramentas que 
comportam determinada função e acção). A conjugação de uma 
dessas linguagens, com o código do Arduino, permite que exista uma 
comunicação entre ambos.

No projecto Sensorial City, programou-se o patch para detectar pessoas 
a uma distância máxima de 1 metro. Esta “regra” era comunicada a 
cada sensor que estava conectado ao Arduino. A intenção geral era que 
o Max/MSP detectasse a presença humana e enviasse essa alteração 
do espaço aos sensores no Arduino. Essa alteração despoletaria a 
acção, que seria a projecção do som na sala. (Consultar o anexo na 
página 121)

3.2.1 
Max/MSP e Arduino

Fig. 14 e Fig. 15 Exemplo de uma placa de 
Arduino UNO utilizada na instalação.
[www.arduino.org/products/boards/arduino-uno]
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No planeamento da instalação, pensou-se na apresentação de imagens, 
dispostas numa sala, que representariam os lugares onde existiu um 
levantamento sonoro. Inicialmente, projectámos a instalação para 
uma só parede e a ideia era retratar uma rua na cidade. Neste formato, 
o visitante utilizaria os auscultadores sem fios, e movimentar-se-ia 
pela sala ouvindo determinados sons, correspondentes à sua posição 
virtual na rua. A detecção da sua posição levantou alguns entraves, 
porque seria necessário utilizar uma sala relativamente grande onde 
fosse possível explorar diferentes raios de alcance, e que estivesse 
preparada para receber diferentes visitantes em simultâneo. Outra 
limitação deste formato, era a pouca diversidade de sons numa só 
rua. Assim optámos por seleccionar vários (utilizámos 5 lugares 
da cidade) nos quais seleccionámos os sons que considerámos mais 
distintos. Conforme íamos ficando limitados pelas potencialidades 
dos materiais usados (raios de alcançe, funcionalidade, dinâmica, etc.) 
fomos adaptando o formato final da instalação (ver secção 3.5).

Fig. 16 Proposta para uma instalação. 
Maquete desenvolvida em Novembro de 2015. 

RUARUA
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Nesta secção da dissertação, optou-se por transcrever na íntegra esses 
relatórios que decorreram até finais de Julho, sendo que as restantes 
sessões foram desenvolvidas já no período da residência artística nos 
Laboratórios de Verão no Gnration, em Braga. É importante referir 
que estes relatórios são apontamentos sucintos das sessões e,  como 
tal, o discurso aqui utilizado pretende ser o mais claro possível. 
Optou-se também por manter os nomes técnicos dos componentes do 
projecto e para isso, incluiram-se pequenas caixas de texto referentes 
ao glossário.

3.2.2 
Relatórios das sessões

Sessão 1
[01.02.2016 @ Maus Hábitos, Porto]

Tema:
Apresentação da ideia base do projecto ao Sérgio Coutinho 
(www.cargocollective.com/sergiocoutinho) e Rui Nó (juntos têm um colectivo 
onde exploram Circuit Bending, Arduino, Video Mapping, Processing).

O primeiro contacto foi feito com o Luís Salgado que posteriormente nos 
apresentou a dupla Sérgio-Rui.

A breve apresentação consistiu numa contextualização do tema e abordagem do 
projecto e dos materiais e técnicas que poderiam ser utilizadas no projecto 
(como lasers, sensores de movimento - kinect, frequências AM-FM).

Pela experiência do Sérgio e do Rui com lasers (ambos já tinham explorado 
isso em várias instalações) percebemos que o laser é um material simples no 
sentido em que apenas funciona em linha recta (preferencialmente na verti-
cal ou horizontal). Aqui o laser quando intersectado permite despoletar uma 
acção. Interessava-nos compreender de que forma isso resultaria no contexto 
de uma instalação interactiva.

Devido à simplicidade do laser, rapidamente compreendemos que a área de 
actuação deste é apenas relativa a um ponto. O laser só é activado quando 
esse feixe é intersectado e por se apresentar por uma linha recta, não ex-
iste um raio de intersecção. Isto limitaria a forma como pretendíamos que o 
visitante absorvesse a instalação, pois estaria condicionado a colocar-se 
na exacta posição do feixe. Na nossa opinião, essa condição iria impôr uma 
rigidez e obrigar o visitante a seguir determinadas “regras”.

O Sérgio voluntariou-se a procurar alternativas aos lasers que oferecessem 
um raio de instersecção suficiente (pelo menos 1 metro de diâmetro). Pela 
sugestão do Sérgio, falou-se nos detectores de movimento (como por exemplo 
os das casas de banho de espaços públicos). Estes já ofereciam uma área 
maior de intersecção. 

Nessa semana, o Sérgio apresentou um tipo de sensor de movimento chamado 
PIR* que é compatível com o Arduino e que poderia ser o necessário para 
a instalação.

Luís Salgado é músico (Stereoboy) 
e programador musical dos Maus 
Hábitos - Espaço de Intervenção 
Cultural no Porto. 

PIR motion sensor é um sensor sensível 
às variações de luz e movimento.
Permite detectar volumes num ângulo 
de 110°. 
Os testes com este tipo de sensor, 
foram inconclusivos, uma vez que o 
mesmo necessita de um ambiente 
escuro para reagir à presença humana  
e só depois é que dispara a acção.

Fig.17 e Fig.18 Sensor PIR HC-SR501
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Sessão 2 
[10.02.2016 @ Estúdio do Sergio - Rua Nova do Almada, Porto]
Duração Aproximada: 90 min

Tema:
Criar o patch de Max/Msp para testar o arduino com os lasers.

Nesta sessão o Sérgio instalou uma versão trial do Max/MSP para que pudés-
semos criar o patch que iria dar o comando do Arduino para o laser. 

Esse patch deveria servir de ON quando o feixe do laser fosse intersectado 
e o OFF quando deixasse de existir presença. Assim, o ON faria com que o 
som fosse disparado e o OFF faria com que o som parasse.

Nesta parte o Salgado interveio para começar o patch, mas apesar de várias 
tentativas não conseguiamos que o ON e OFF fossem activados pela interseção 
do laser.

O Sérgio ficou de pesquisar tutoriais sobre o tema.

No dia seguinte à noite (11.02.2016) o Sérgio foi bem sucedido e enviou um 
video que mostrava a reacção do botão à intersecção do laser.

Ficámos de agendar nova sessão para testar o cruzamento de vários lasers 
na diagonal para um só “ponto de escuta”.*
-------------------------------------------------------------------------

Nesta sessão em conversa com o 
Salgado sobre a escolha dos sítios 
a captar, o mesmo sugeriu que se 
fizessem entrevistas aos habitantes 
das próprias ruas com o sentido de 
compreender de que forma o som 
afecta/estimula a memória e vida 
quotidiana do habitante na cidade. 
Essa recolha, justificaria a selecção 
e daria consistência ao projecto, 
tornando-o mais válido no sentido 
em que nos aproximamos do 
habitante bracarense.

Fig. 19 Exemplo do uso dos lasers.
*Para contornar a limitação do uso de 
1 raio laser, pensou-se na alternativa 
de usar vários lasers que posicionados 
em diferentes ângulos, permitiriam um 
raio de intersecção eficaz. No entanto 
esta opção era pouco fiável devido à 
complexa construção que isso obrigava.

Fig.20 Esboço do guião de perguntas
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Sessão 3 
[10.03.2016 @ Estúdio do Sérgio - Rua Nova do Almada, Porto]

Tema:
Continuar o patch 

Neste dia, o Salgado continuou a trabalhar no patch. 

Começámos a definir quantos pontos de 
escuta teríamos e associámos a cada 
ponto, o som correspondente. 
Nesta fase já tínhamos iniciado as 
captações em campo e foi possível uti-
lizar as captações pré-finais.

Fig. 21 Sup. Na sessão

Fig. 22 Inf. Exemplo do patch inicial

João Santos, é músico (com o projecto 
Daily Misconceptions). Por esta altura, 
sugeriu que houvesse um ambiente 
sonoro constante no espaço da 
instalação. Este ambiente sonoro 
poderia ser uma composição com 
excertos das entrevistas aos habitantes.
A ideia era provocar curiosidade no 
visitante levando-o a aproximar-se das 
imagens. Quando isso acontecesse, o 
som ambiente desligar-se-ia em fade 
(gradualmente) e o som da imagem 
sonora surgiria também em fade.

Sessão 4 
[29.03.2016 @ Maus Hábitos, Porto]
Duração Aproximada: 2 horas e 30 minutos

Tema:
Avançar o patch e instalação do Arduino

Nesta sessão avançámos com o patch já sem o Sérgio (que ficou sem disponi-
bilidade para dar a assistência técnica).

Tentámos incluir os fades do “som ambiente” no momento em que detectassem a 
presença humana em cada imagem. O inverso aconteceria, quando a imagem vol-
tasse a estar disponível - sem presença humana. Tivemos muitas dificuldades 
até que consultámos o João Santos que nos indicou uma forma possível de 
resolver esse problema. No final da sessão ficámos com o patch resolvido.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Sessão 5 
[14.04.2016 @ Maus Hábitos, Porto]
Duração Aproximada: 4 horas

Tema:
Montagem dos sensores; criar ligações; testes com o Max/MSP

Nesta sessão, fizemos a primeira ligação com os sensores PIR Motion Sensor 
HC-SR501.

Consultámos vários tutoriais que explicavam como pôr o Arduino a comunicar 
com o sensor e com o Max/MSP. Procedemos às instalações de duas extensões 
de software necessárias para o  
funcionamento de ambos:
Firmata e Maxuino.*

Ao fazer os testes ao sensor, ver-
ificámos que estava sempre ligado. 

Os resultados foram inconclusivos. 
Não conseguimos que os dois soft-
wares comunicassem com resultados 
positivos. Ficámos com a sensação 
de que o sinal do sensor era de-
masiado sensível, e que estaria constantemente a detectar uma presença, 
emitindo sempre o sinal 1 e nunca 0.

Por não estarmos a ter os resultados desejados, optámos por marcar a próxima 
sessão com o Tiago Ângelo, que se disponibilizou a ajudar na fase inicial  
da instalação.

*Firmata é um protocolo que 
permite comunicação e alteração 
da programação de um dispositivo 
(firmware), sem ser necessário alterar a 
sua estrutura física.
Maxuino é um projecto em open source 
que permite a comunicação directa 
entre o Max/MSP e o Arduino

Tiago Ângelo é músico, compositor, 
artista sonoro, entre outras actividades.
É também membro da Digitópia 
Collective e Sonoscopia, ambas 
no Porto.

Fig.23 , Fig.24 e Fig.25
Na sessão de dia 14 de Abril de 2016.
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Sessão 6 
[28.04.2016 @ Maus Hábitos, Porto]
Duração Aproximada: 3 horas
c/ Luís Salgado e Tiago Ângelo

Tema:
Teste com sensores PIR HC-SR501 e Arduino

Nesta sessão tivemos a ajuda do Tiago Ângelo e testámos os sensores novamente. 

Inicialmente o sensor estava sempre a captar actividade/presença, mesmo não 
estando ninguém no campo de “visão”. Nos vários testes que fizemos o sensor 
enviava sempre 1s e nunca 0s. 
Testámos numa sala escura e obtivemos o mesmo resultado.

Entretanto, fomos rever a datasheet* do sensor e percebemos que era possív-
el que estivéssemos a colocar as ligações ao contrário...

*Datasheet é um documento que indica 
as especificações de determinado 
produto. É comummente utilizado no 
vocabulário relacionado com material 
electrónico.

Fig. 26 da coluna esquerda 
Exemplo de tutoriais [www.learn.
adafruit.com/pir-passive-infrared-
proximity-motion-sensor/using-a-pir]

Fig. 27 da coluna direita 
Imagem da datasheet

Nos vários tutoriais que tínhamos como base (imagem à esquerda), as li-
gações apareciam-nos sempre como estão representadas nesta imagem. Com-
parando com a imagem à direita (proveniente da datasheet do sensor) podemos 
comprovar que as ligações referentes à Voltagem e Terra [Power e GND = 
Ground], encontravam-se trocadas.

Colocando as ligações conforme a datasheet e testando novamente, consegui-
mos ter finalmente uma alteração no sinal! Já era possível detectar um ON 
e OFF!
Em todo o caso comprovámos que essa ligação não era estável e não con-
seguimos perceber se era por mau contacto, ou se era mesmo o sensor a não 
detectar a presença de corpos.
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Ao rever as especificações do sensor PIR SR-501, confirmámos que o campo 
de detecção era entre 3 a 7 metros. Provavelmente o sensor resultaria em 
salas grandes estando colocado no tecto, mas numa sala mais pequena, estas 
características não seriam vantajosas.

O Tiago sugeriu testar um sensor de ultrassom, que ao ter um campo de detecção 
menor (entre 2 cm a 4,5 m), poderia ser a solução para o que se pretendia. 

Sessão 7 
[06.05.2016 @ Maus Hábitos, Porto]
Duração Aproximada: 2 horas
c/ Luís Salgado

Tema:
Alteração do sensor de movimento para o sensor de ultrassom HC-SR04; testes 
com o sensor

Nesta sessão iniciámos os testes com o novo sensor HC-SR04. Devido aos 
vários problemas de detecção de corpos que o sensor HC-SR501 provocava 
(sinal constantemente ligado, ou intermitente sem razão aparente), optámos 
por trocar por este, cujas características de distâncias já serão mais ad-
equadas ao espaço físico que temos disponível.*

O sensor em questão funciona com frequências de ultrassom. 
De uma forma simples: o sensor emite uma frequência de 40KHz, que quando 
é intersectada por um corpo, envia essa frequência de volta - detectando 
assim, a presença de um corpo.

O facto deste sensor detectar uma 
presença com uma proximidade mínima 
de 2 cm e máxima de 4,5 m, faz com 
que seja o ideal para o espaço que 
pretendemos.

Durante esta sessão ligámos o sen-
sor ao Arduino e conseguimos con-
firmar imediatamente as distâncias 
que o sensor ía detectando.

No entanto, apesar desta, pequena vitória na evolução dos testes, não con-
seguimos entender como colocávamos o Arduino + Sensor, a comunicar com o 
Max/MSP. 
Voltámos novamente às pesquisas em fóruns e tutoriais, testámos novos códi-
gos e mesmo assim, não compreendemos a forma de conectar ao Max.

Ficámos de marcar nova tentativa com o Tiago Ângelo no sentido de final-
mente colocar o sensor a funcionar. Neste momento estamos dependentes da 
resolução deste problema para avançar com a compra dos restantes sensores 
da instalação.

Fig.28 Primeiro teste com o sensor 
HC-SR04 na sessão de dia 6 de Maio 
de 2016.

* Por esta data, o espaço de exposição 
Cozinha nas instalações da FBAUP era 
o espaço planeado para a apresentação 
da instalação. Assim, a instalação estava 
a ser projectada para uma área de
4,78 m x 5,4 m aproximadamente. 
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Sessão 8 
[07.06.2016 @ Maus Hábitos, Porto]
Duração Aproximada: 1 hora
c/ Luís Salgado e Hugo Mesquita (FEUP)

Tema:
Contacto com o Hugo Mesquita

Reunimo-nos com o Hugo Edgar Mesquita para que nos passasse o patch do Max 
já corrigido e o código do Arduino. 
Tinha havido um contacto prévido do Salgado com o Hugo, para contextual-
ização do trabalho já desenvolvido (partilhou-se o patch e o sensor que 
tínhamos comprado para que o Hugo pudesse fazer testes).

O Hugo testou o nosso sensor e percebeu que havia um mau contacto que não 
permitia detectar as distâncias correctamente. Emprestou-nos 2 sensores 
para podermos fazer testes e iniciou-nos na utilização destes sensores. 
Ficámos a perceber que o funcionamento deste tipo de sensores é mais sim-
ples que os anteriores, e isso também simplificaria a montagem da insta-
lação no espaço físico.

Apesar destas vantagens, o HC-SR04 apresenta algumas limitações devido ao 
número de ligações que necessita para funcionar.

Além de funcionar com a Voltagem 
[Vcc] e de ter ligação à Terra 
[GND], este sensor precisa de uma 
ligação entre o Trigger e o Echo, 
que são as ligações que permitem a 
emissão da frequência ultrassom e a 
detecção da intersecção do objecto.
Assim, o número máximo de sensores 
através do Arduino UNO (arduino que 
vamos utilizar) é de 6 sensores.

Sessão 9 
[25.06.2016 @ T0 na rua 31 de Janeiro, Porto]
Duração Aproximada: 4 horas
c/ Luís Salgado

Tema:
Teste preliminar com 2 sensores e maquete de suporte da imagem.

Hoje testámos pela primeira vez o patch que o Hugo nos passou, juntamente 
com o código do Arduino para os sensores. O objectivo era colocar os dois 
sensores a funcionar, mas não conseguimos uma reacção estável.

O patch criado precisa de ser ajustado novamente. O sensor estava sempre a 
receber sinal e não foi possível testar o som a ser disparado. 
Vai ser necessário criar um onebang* para anular o sinal constante que 
recebe e para só reagir quando existe uma massa presente relevante (como 
um corpo humano).
No entanto, quando utilizávamos o Max com o Live desligado, era possível 
ver os fades a funcionar mas o som não disparava.

Nesta sessão fizemos a primeira experiência de colocação do sensor no 
suporte de K-Line. Foram feitos dois furos com a mesma medida do sensor e o 
sensor foi encaixado no K-Line. Esta solução parece-nos viável e prática.

Entre estas duas sessões, o Tiago 
Ângelo deixou de ter disponibilidade 
para nos acompanhar na resolução 
prática do projecto. A solução foi 
procurar ajuda de outra pessoa 
e o Hugo Edgar Mesquita que já 
tinha realizado projectos nos Maus 
Hábitos, foi a nossa salvação. Por já 
ter trabalhado com o mesmo tipo 
de sensores (ultrassom),  já tinha 
desenvolvido a parte de programação 
e comunicação Arduino - Max/MSP. 

Fig. 29 O sensor HC-SR04
[www.img.filipeflop.com/files/
download/Datasheet_HCSR04.pdf]

*onebang é um objecto no Max/MSP 
que permite filtar sinais de presença 
(neste caso 1s). 
O que este objecto faz é, detectar o 
primeiro sinal - a presença humana - e 
ignora ou filtra os restantes sinais. 
A utilização deste objecto facilita a 
leitura do espaço, uma vez que limita 
o funcionamento do sensor. Caso 
contrário o sensor estaria sempre 
a disparar e parar som conforme a 
movimentação humana.
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* Nesta altura, já tinhamos 
conhecimento que o projecto Sensorial 
City tinha sido seleccionado para a 
residência artística nos Laboratórios 
de Verão no Gnration, a propósito da 
apresentação pública durante o evento 
da Noite Branca. Era urgente resolver 
a parte técnica para se poder avançar 
com a parte da comunicação.

Fig. 30 Sup. Exemplo de um botão 
tipo-jogo. [www.boxelectronica.com/
pt/botoes-switch-on-off/825-botao-
gigante-vermelho.html?search_
query=botoes&results=22]

Fig. 31 Inf. Exemplo de um botão  
de pressão. [www.boxelectronica.com/
pt/botoes-switch-on-off/18-botao-
de-pressao-6x6x5mm.html?search_
query=botoes&results=22]

Sessão 10 
[30.06.2016 @ Maus Hábitos, Porto]
Duração Aproximada: 5 horas
c/ Luís Salgado

Tema:
Novas tentativas de utilização dos sensores

Os sensores deixaram de funcionar novamente!
Depois de algum tempo a testar o onebang, percebemos que os sensores não 
estavam a funcionar outra vez.
Voltámos ao impasse de manter os sensores ou optar por uma solução analógi-
ca que não sofra sempre os mesmos problemas. 

A situação está a tornar-se insustentável.* Não conseguimos avançar e ter 
resultados positivos que se mantenham…positivos.
A solução que discutimos foi avançar para botões analógicos em alternativas 
a sensores de pressão [opção que já tinha sido abordada nas sessões com o 
orientador Professor Miguel Carvalhais]. 

Pesquisámos vários tipos de botões e 
suportes para os mesmos.
Pensou-se em botões tipo-jogo, de 
grande dimensões (cerca de 10 cm) ou 
botões de pressão, com cerca de 1,3 cm.

Os botões deixam-nos reticentes porque 
tiram a fluidez à instalação. 
Pretendia-se uma visualização intuiti-
va e fluída. Visualização essa que não 
limitasse o visitante a realizar deter-
minada tarefa como a de pressionar um 
botão. Com os sensores de presença, o 
visitante apenas tinha de se aproximar 
da imagem para que o sensor reagisse à 
sua presença.
Com os botões é necessário pensar 
também num suporte. Esse suporte deverá 
ser adaptado a qualquer altura, permitindo que crianças também consigam 
activar o botão por toque. O recurso a este tipo de dispositivo, também 
condicionaria a utilização por parte das pessoas com mobilidade reduzida e 
isso não nos interessa.
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Sessão 11 
[13.07.2016 @ Estúdio do Hugo, na rua Costa Cabral, Porto]
Duração Aproximada: 4 horas e 30 minutos
c/ Luís Salgado e Hugo Mesquita

Tema: 
Correcção dos erros dos sensores.

Neste dia combinámos com o Hugo para conseguir resolver o impasse em que 
nos encontrávamos.

Já tínhamos comprado sete sensores para testar e depois de um começo 
difícil (os sensores detectavam presença constantemente) conseguimos en-
contrar um objecto do Max/MSP que basicamente resolveu tudo! Aí conseguimos 
ligar seis sensores (cada um com um som distinto) e funcionaram!

Deu para ficar com a certeza de que as ligações com sensores + Arduino 
são muito sensíveis. Tanto funciona, como deixam de funcionar e  temos de 
voltar a desconectar e conectar tudo para que funcione.

Na altura também não soldámos cabos, usámos só os cabos molex* que ligámos 
a uma bread board*. O facto de os cabos não estarem soldados, faz com que 
as ligações fiquem mais instáveis, mas mesmo assim obtivemos resultados 
positivos!

*Molex é um conector eléctrico. 
Neste caso em específico, tem quatro 
ligações com os fios eléctricos amarelo 
[Vcc], laranja [Trig], vermelho [Echo] e 
castanho [GND].

*Bread board é uma placa que permite 
realizar testes básicos com circuitos 
eléctricos.

Fig. 32 Ligações com 6 sensores
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[Visualmente, a parte eléctrica vai ser escondida.]

Aqui conseguimos pôr os 4 quadros/sensores a reagir, mas por alguma razão 
(achamos que esteja relacionado com cabos soldados que se tocavam; ou pela 
proximidade dos quadros; ou pelo k-line oscilar) os sensores ligavam e 
desligavam, mesmo se ficássemos imóveis. As distâncias também não estavam 
correctas. Alguns dos sensores só detectavam a presença quando nos encon-
trávamos a centímetros de distância (2-3 cm). 

O Hugo informou-nos de que o sensor precisa de estar a uma altura em que 
detecte uma zona de massa corporal considerável (como a zona do peito/
barriga). Comprovámos isso, pois neste caso, estavam um pouco elevados 
(zona do pescoço) o que fez com que tivéssemos de usar uma almofada para 
resultados mais consistentes.
 

No entanto já deu para ter a percepção de um possível resultado estético 
da instalação.

Fig. 33 Maquetes afixadas na parede 
e respectivas ligações eléctricas

Fig. 35 Activação dos sensores com um 
volume maior (almofada)

Fig. 34 Maquetes de K-Line com 
encaixe para sensor

Sessão 12 
[27.07.2016 @ T0 na rua 31 de Janeiro, Porto]
Duração Aproximada: 9 horas
c/ Luís Salgado e Maria Salgado (auxiliar no processo de descarnar cabos)

Tema: 
Primeiro ensaio oficial da instalação

Começámos por furar os 4 K-lines para suporte dos sensores.
Levámos uma tarde a descarnar cabos, a desenrolar e a soldar fios e às 10 
da noite testámos a instalação.
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Fig. 36 Ligações dos sensores no Arduino
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Nesta secção abordaremos as teorias e métodos nos quais nos baseámos 
para desenvolver a recolha de dados do projecto. Assim, apresentamo-
-la dividida por dois momentos: aquele em que analisámos métodos e 
teorias e apresentamos dois casos de estudo em desenvolvimento; e 
aquele em que efectivamente passámos para o trabalho de campo.

A forma como nos movimentamos no espaço é muitas vezes 
condicionada pela percepção que temos desse espaço: caminhamos 
com confiança em ruas que nos são familiares; caminhamos mais 
atentos quando estamos a conhecer um lugar pela primeira vez 
(Debord, 1958).
Em 1955, Guy Debord publica um ensaio na revista Les Lèvres Nues, 
que viria a alterar a percepção que temos do espaço. Debord, que por 
esta altura dava início ao Movimento Internacional Situacionista (que 
pretendia combater o consumismo e urbanismo excessivo instalado 
após os anos 50), propõe uma nova forma de ler e projectar o espaço 
através da Psicogeografia. Neste ensaio, Debord faz um paralelo entre 
os dois termos que compõem este conceito - a Geografia e a Psicologia: 

Geografia, por exemplo, trata da acção determinante das forças 
naturais gerais, tais como a composição do solo ou as condições 
climáticas, sobre as estruturas económicas de uma sociedade, e, 
portanto, na concepção correspondente que tal sociedade pode ter do 
mundo.7 (Debord, 1955)

Psicogeografia poderia definir-se como o estudo de leis precisas 
e dos efeitos específicos do ambiente geográfico, conscientemente 
organizado ou não, nas emoções e no comportamento dos indivíduos. 8 

(Debord, 1955)

Assim, através da psicogeografia Debord sugere um pensamento 
emocional e próximo, baseando a sua investigação nas emoções 
e comportamentos que surgem quando nos relacionamos com o 

também Calvino sabia que se as pessoas fossem directamente, sem 
qualquer desvio, para o seu destino, nunca teriam oportunidade de 
ver e conhecer cantinhos que só os homens muito perdidos descobrem.

Um passeio do Senhor Calvino
Gonçalo M. Tavares

3.3 
Metodologia

3.3.1 
A movimentação na cidade 
como um método para 
a experienciar

7. TA: Geography, for example, deals with the 
determinant action of general natural forces, 
such as soil composition or climatic conditions, 
on the economic structures of a society, and 
thus on the corresponding conception that such 
a society can have of the world.

8. TA: Psychogeography could set for itself the 
study of the precise laws and specific effects 
of the geographical environment, consciously 
organized or not, on the emotions and behavior 
of individuals
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espaço envolvente. Nesse espaço geográfico, vários são os factores que 
promovem ou condicionam o relacionamento com o outro e isso deverá 
ser um recurso para uma investigação mais concreta da sociedade.

Um dos métodos de estudo comummente utilizado pelos situacionistas 
é a deriva, ou dérive. Esta prática consistia em séries de percursos de 
geralmente algumas horas ou um dia, em que um ou vários membros 
despojados dos ritmos dos seus quotidianos, caminhavam em cidades, 
ruas, bairros, tentando absorver-se daquilo que os rodeava. Nestas séries 
era importante que houvesse um despreendimento do eu, no sentido 
em que o percurso deveria acontecer da forma mais natural possível, 
caminhando quase irreflectidamente, e seguindo os instintos ou os “ traços 
psicogeográficos” das cidades - traços esses que inconscientemente, 
tanto podiam atrair o “caminhante”, como repelir. Esta técnica permitiu 
que se pensasse a cidade através dos seus habitantes, promovendo 
um pensamento crítico daquilo que deveria ser a “cidade moderna”   
(Debord, 1958).

Numa perspectiva urbanística, também Kevin Lynch propôs um exercício 
unitário dos habitantes para com a cidade onde vivem. Em A Imagem da 
Cidade, Lynch referia as memórias e sensações de quem habita a cidade, 
como um factor determinante para percepcionar a cidade.

Todo o cidadão possui numerosas relações com algumas partes da sua 
cidade e a sua imagem está impregnada de memórias e significações.
Os elementos móveis de uma cidade, especialmente as pessoas e as suas 
actividades, são tão importantes como as suas partes físicas e imóveis. 
Não somos apenas observadores deste espectáculo, mas sim uma parte 
activa dele, participando com os outros num mesmo palco. Na maior 
parte das vezes, a nossa percepção da cidade não é integra, mas sim 
bastante parcial, fragmentária, envolvida noutras referências. Quase 
todos os sentidos estão envolvidos e a imagem é o composto resultante de 
todos eles. (Lynch, 1960)

Carlos Fortuna, claramente embalado pela obra de Lynch e no seu 
seguimento, propõe que ao estudo das Ciências Sociais na análise das 
cidades, sejam também incluídos os sons da cidade, já que “os sons 
urbanos contêm um valor heurístico que pode revelar não apenas 
a evolução urbana mas também o modo actual de organização dos 
ambientes sociais vividos nas cidades” (1988).

No projecto Sensorial City, partiu-se das bases do método etnográfico 
para uma recolha de dados mais eficaz, mas também à semelhança das 
“derivas” de Debord, optámos por praticar a deambulação pelos lugares, 
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permitindo que esse acto nos indicasse os sítios onde ir. Em parte 
esta escolha foi quase involuntária, uma vez que individualmente já 
praticávamos o caminhar ou deambular como meio para conhecer os 
lugares. Por não pertencermos aqui talvez nos tenhamos esforçado 
mais, explorado mais, insistido mais. Mas é comum encontrarmos 
habitantes naturais da cidade que partilhem o mesmo gosto. 

Fazemos a ressalva de que este levantamento de dados não almejava 
resultar numa análise quantitativa de dados, mas sim, numa análise 
qualitativa, sendo um ponto de partida para outras questões, tais 
como: a percepção sonora que os habitantes têm da cidade em que 
vivem. Com os resultados desta recolha propunhamo-nos a explorar 
diferentes formas de representar a cidade e as suas paisagens sonoras. 
Na validade deste exercício além dos ensaios dos autores que foram 
apresentados, foi fundamental analisar os seguintes casos de estudo:

Guia Inusitado do Porto [2013]
por José Miguel Carvalho Cardoso

Através do desenho, este Guia Inusitado do Porto apresenta lugares menos 
comuns desta cidade. Com a pretensão de conduzir o leitor aos sítios pouco 
visitados, mas não menos interessantes que aqueles que vêm no mapa turístico 
da cidade, este guia, nas palavras do seu autor, mostra “o Porto mais visto, da 
forma menos vista.” É através do desenho que se propõe explorar as qualidades 
da técnica no registo da paisagem urbana, e na representação de uma realidade 
já por si perspectivada (primeiro do ponto de vista do autor e posteriormente, 
do leitor). O resultado é um objecto editorial prático e apelativo, que mais 
do que conduzir o leitor e viajante por caminhos não antes vistos, desperta 
a curiosidade e desafia o caminhante a colocar-se na exacta posição em que 
o autor estava quando o desenho foi feito. Podendo ser tão real quanto uma 
fotografia, a técnica do desenho estabelece uma relação de proximidade e 
afectividade com o leitor.

#1

Fig. 37 Guia Inusitado do Porto
[www.josecardoso.eu/?p=578]
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Subjective Atlas [2003 -]
por Annelys de Vet

Esta série de 8 atlas subjectivos foi desenvolvida e curada pela designer 
holandesa Annelys de Vet, e parte de um trabalho colaborativo entre artistas 
de várias áreas, com o sentido de mapear uma região ou um país do ponto 
de vista de quem lá habita. Com esta posição singular o propósito destes 
atlas é contrariar a informação, muitas vezes deturpada, que nos é transmitida 
constantemente pelos media.
Em cada atlas, o colectivo destacado é desafiado a apresentar a sua opinião, 
visão e interpretação individual. A forma como essa exposição é feita, é do 
critério pessoal de cada envolvido. Por vezes a representação assume uma 
mensagem de cariz político e intervencionista, outras vezes poético e ingénuo. 
Acima de tudo, estes guias adquirem um carácter verdadeiro e familiar. Somos 
convidados a entrar nas suas vidas e sentimo-nos parte delas.

#2

Fig. 38 Algumas páginas do Atlas da Palestina
[www.subjectiveatlas.info]
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Pela falta de recursos humanos e técnicos, foi essencial planificar 
uma recolha de dados tendo em vista um número limitado de espaços 
objectos de estudo. 

Nesta fase foi imprescindível o contacto com a bracarense Betânia 
Ribeiro. Esta jovem jornalista é uma das fundadoras e guias de um 
serviço de visitas gratuitas na cidade de Braga com a designação 
Free Walking Tour Braga (FWTB). O contacto com a Betânia fez- 
-se pela partilha de interesses em comum e através dos quais nos 
pareceu justificado tirar partido da sua experiência no projecto das 
visitas turísticas. Aqui não só poderíamos ter uma perspectiva de uma 
habitante bracarense, mas também da sua opinião enquanto “anfitriã 
da cidade” a turistas portugueses e estrangeiros.
No sentido de contextualizar o projecto à Betânia, foram trocados 
alguns e-mails nos quais explicámos as intenções do projecto e 
apresentámos uma lista de lugares, nos quais tínhamos interesse 
em desenvolver um estudo mais detalhado. Depois desta primeira 
abordagem, foi marcada uma reunião nas instalações da Velha-a- 
-Branca em Braga onde pudemos analisar e comparar esses lugares. 
Com esta sessão interessava-nos compreender se existiam lugares 
de concordância na lista que tinha sido apresentada, pois esse facto 
ajudar-nos-ía a perceber se estávamos no bom caminho ou se seria 
necessário repensar a estratégia.
Interessa também realçar que as visitas que as FWTB oferecem, 
pretendem apresentar a cidade através de um ponto de vista mais 
pessoal e personalizado, ao mesmo tempo que é dada relevância a 
factos históricos da cidade. A razão de isso acontecer, talvez derive do 
facto de os membros da equipa terem formações em diferentes áreas 
como o Jornalismo, a Engenharia e a Arquitectura, e assim, conforme 
o guia da sessão, proporcionam diferentes perspectivas e diferentes 
modos de absorver a cidade.

Após esta reunião, definiram-se os seguintes lugares:

1. Mercado Municipal;
2. Avenida Central - skaters;
3. Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe;
4. Santuário do Bom Jesus - elevador;
5. Miradouro do Sagrado Coração de Jesus;
6. Estação de Comboios;
7. Parque da Ponte;
8. Via Pedonal Ciclável - zona do Parque da Ponte;
9. Igreja da Sé;
10. Festividades - Semana Santa e Braga Romana.

3.3.2 
Trabalho de campo

FASE 1



61

Com esta lista, pretendia-se abordar alguns dos espaços incontornáveis 
da cidade - identificados pelo seu carácter histórico ou tradicional 
(como o caso da Sé ou do Mercado Municipal); e também alguns mais 
inusitados (como o Miradouro do Sagrado Coração de Jesus ou a Via 
Pedonal Ciclável).
O trabalho em campo também foi dividido em dois momentos: 1ª 
fase de recolha de dados que combinou uma série de entrevistas 
orientada para cidadãos bracarenses (ou que vivessem na cidade) com 
a respectiva recolha de sons e imagens da cidade; e a 2ª fase de análise 
e selecção dos dados obtidos.

Nesta primeira fase, desenvolveu-se um guião com o qual pretendíamos 
compreender como é que os cidadãos percepcionavam a cidade, ou 
aquele lugar em específico, e a partir dele, propunhamos um exercício 
de memória pelos sons da cidade.

Fig. 39 Exemplo do guião utilizado.

INSTALAÇÃO MULTISSENSORIAL

DADOS PESSOAIS

SOBRE A VIDA NA CIDADE

As paisagens sonoras de Braga

Nome
Idade
Ocupação (Actual/Anterior)
Naturalidade - Braga?
     - De onde é e vive em Braga desde que ano?

1. Que memórias tem da rua em que vive?
2. Que sons associa a essas memórias ou a outras?
3. Que sons considera característicos da sua cidade?
4. Como acha que se sentiria se esses sons deixassem de existir?

5. De que sente falta na sua rua/cidade?

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a aluna Marta Pombeiro a analisar os dados relativos à minha entrevista
Autorizo o registo do meu retrato para a utilização na exposição e outros meios de divulgação

DECLARAÇÃO

Declaro que me comprometo a fazer um uso justo e digno de todo o material recolhido no contexto do 
Projecto de Mestrado Sensorial City.

Guião de entrevista

Marta Pombeiro FBAUP 2015/16

201204243

968 522 619

Triste

As pessoas (família/amigos/vizinhos)
Animais Actividades que envolvam a comunidade Quais?

Pena

Perdido/a

Saudade

Aborrecido/a

Não me afectaria Não sei

Incompleto/a

Sossego Comércio Movimento

S N
S N
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Reiteramos que esta recolha não tinha por objectivo a posterior 
divulgação dos dados para uma análise detalhada da sociedade ou 
dos seus habitantes, pois o seu intuito principal destinava-se a servir 
uma documentação interna para avaliação da evolução do projecto, 
permitindo corrigir erros e adaptar abordagens. Desta forma, as 
entrevistas não serão transcritas neste projecto. Porém, os aspectos 
considerados relevantes nessa recolha, foram referenciados nos 
diários de bordo (tanto em formato digital, como impresso). Caso 
disso foi a situação passada na primeira saída de campo, realizada no 
Mercado Municipal, na qual a entrevistada (menina Maria Fernanda) 
referia que as sensações que os sons do mercado lhe transmitiam eram 
na sua maioria, negativas,  afirmando sentir-se feliz se determinados 
sons deixassem de existir naquele lugar. Esta situação foi algo que 
não tinha sido considerado no desenvolvimento do guião e como, tal, 
não era expectável de acontecer. Esta foi uma das poucas reacções 
difíceis de prever. As restantes situações, estiveram relacionadas com 
a impreparação dos habitantes a realizar um exercício sonoro pelas 
memórias da cidade, ou até mesmo da verbalização das sensações 
auditivas da cidade.

A conclusão do trabalho de campo aconteceu a 28 de Maio de 2016, 
estando estes três meses dividos por doze sessões que incluiram a 
captação das paisagens sonoras e entrevistas, as fotografias nos locais 
seleccionados e a criação de diários de bordo. No total, os dados 
relativos aos ficheiros de som, perfizeram um número de 88 gravações 
que corresponderam a 215 minutos de gravação. Quanto às fotografias 
tiradas, foi considerado um número aproximado de 1400 fotografias. 

Esta fase destinada à análise e selecção de informação, incluiu também 
a edição de imagens em plataformas gratuitas de edição online, como 
a www.befunky.com ou a www.fotor.com; e a edição dos ficheiros sonoros 
no programa Ableton Live.

No formato final de instalação, o projecto materializou-se com 
a apresentação de 5 pontos de escuta da cidade, que por razões de 
espaço, optou-se por expôr aqueles que apresentavam características 
sonoras mais distintas. Destacamo-los a cor na lista anexada:

1. Mercado Municipal;
2. Avenida Central - skaters;
3. Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe;
4. Santuário do Bom Jesus - elevador;

FASE 2
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5. Miradouro do Sagrado Coração de Jesus;
6. Estação de Comboios;
7. Parque da Ponte;
8. Via Pedonal Ciclável - zona do Parque da Ponte;
9. Igreja da Sé;
10. Festividades - Semana Santa e Braga Romana.

Fig. 40 Entrada da sala da instalação 
no Gnration, Braga
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À semelhança dos relatórios das sessões apresentados na secção 3.2.2, 
também foi sendo feito um registo escrito a par do levantamento 
fotográfico e das captações sonoras. Este registo permitiu-nos 
organizar as tarefas, recordar o trabalho executado e analisar com mais 
precisão a evolução desse trabalho. O exercício de escrita era também 
um exercício de reflexão e de partilha, com breves apontamentos das 
sensações experienciadas. O nome diário de bordo foi escolhido pelo 
significado que este instrumento representa - comummente utilizado 
em diferentes meios de navegação, como a navegação marítima - e 
que se caracteriza por apresentar um registo diário de acontecimentos 
relevantes, onde nele também se incluem características de tempo, 
como condições atmosféricas, temperatura, datas, etc.9

Como meio de divulgação e acompanhamento por parte do público em 
geral e da comunidade universitária, utilizaram-se duas plataformas que 
em conjunto compuseram o diário de bordo (a plataforma Tumblr para 
textos e imagens, e a plataforma Soundcloud para faixas sonoras).10

Nestes diários, cada entrada correspondia a um dia e a um ou vários 
momentos nesse dia. No final de cada saída de campo, era feito 
um registo sucinto dos avanços realizados. Esses registos eram 
completados com um resumo fotográfico e com pequenos excertos de 
áudio. Na procura de um método de registo, foi fundamental analisar 
dois projectos em formato digital, cuja expressão plástica, visual e 
escrita, orientou o nosso trabalho. São eles:

3.4 
Diários de bordo - uma 
estratégia de comunicação

3.4.1 
A presença do projecto em 
duas plataformas digitais

9. Adaptado da página 
[www.conceito.de/diario-de-bordo]

10. A escolha destas duas plataformas, 
deu-se por dois factores: a utilização gratuita 
(nenhuma requer um registo pago) e a 
familiaridade que já existia com a utilização de 
ambas, quer na óptica do utilizador quer na 
óptica do visitante.

European Design Tour [2005] e Asia Design Tour [2008]
por estúdio de Design Nomad Ink

Estas tours são o resultado de viagens realizadas pela dupla de designers 
Flávia Sanches e Tyler Johnson. Juntos formam o estúdio Nomad Ink - um 
estúdio de design que pelo carácter dos dois membros, é um estúdio nómada, 
que está sempre em constante viagem, na procura de novos lugares, novas 
culturas, novos desafios. 

#1

Fig.41, Fig.42 e Fig.43 Exemplos dos registos 
feitos na viagem à Europa 
[www.europa.nomadink.com]

Disponíveis para consulta em:
[www.martapombeiro.tumblr.com]
[www.soundcloud.com/diario-de-bordo]
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Sound Escapes [2015]
por Hugo Branco

O projecto Sound Escapes é o resultado de uma aventura pela arte sonora 
e escrita de viagem. A conjugação destas duas técnicas resulta numa página 
na qual podemos acompanhar o autor na procura da identidade sonora dos 
lugares. Um dos objectivos do projecto era interligar a pesquisa com diferen-
tes artistas, cruzando áreas como a fotografia, video art, performance, etc. 

European Design Tour, é um projecto que acompanha a descoberta dos 
países que conheceram, entre eles Itália, Finlândia, Suiça, Inglaterra, e outros. 
Nestas viagens a dupla regista com ilustrações, apontamentos escritos, 
colagens, fotografias, etc. como método de comunicar aqueles lugares, e 
acima de tudo, as suas experiências naqueles lugares.

Na série Asia Design Tour, 3 anos depois da primeira viagem, a dupla volta 
a apresentar um registo para acompanhamento online das suas viagens a 
países asiáticos. Resultado disso é a página com um registo de dados quase 
compulsivo, dos meses que viajaram. Aqui os formatos de registo continuam 
semelhantes e acrescenta-se o vídeo. 

É de realçar no trabalho destes dois designers, que um dos objectivos destas 
viagens, é também o de trabalhar em projectos locais, envolvendo-se na 
comunidade. A apresentação de conferências, ou até mesmo, o redesign de 
determinada marca, são desafios que estabelecem. No final destas séries, o 
trabalho que resulta das viagens e da sua apreensão das diferentes culturas, é 
divulgado ao público através de palestras ou mesmo publicações. A ideia da 
partilha nunca se esgota. É sempre um trabalho contínuo de aprendizagem.

Fig.44, Fig.45 e Fig.46 Exemplos dos registos 
feitos na viagem pela Ásia. 
[www.asia.nomadink.com]

#2

Fig.47 Página inicial do site
[www.sound-escapes.com/about]
Fig.48 Faixas sonoras de Tulum
[www.sound-escapes.com/tulum-gorillas-in-the-mist]
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Este cruzamento de informação também veio a revelar-se vantajoso 
no planeamento dos diários de bordo no formato físico final, já como 
objectos editoriais. 
Os registos realizados, foram disponibilizados nas três semanas que 
sucederam à primeira saída de campo. Esse período de preparação, 
correspondeu ao desenvolvimento de uma estratégia de comunicação 
e respectiva identidade do projecto. Pretendia-se comunicar com uma 
linguagem próxima e clara, que fosse compreendida por um público 
heterogéneo - quer na comunicação gráfica, quer na comunicação 
textual. O aspecto da página na plataforma Tumblr, também foi 
seleccionada com esse propósito, fazendo pequenas adaptações ao 
template 11, mas mantendo a coerência. Também se trabalhou numa 
organização de informação que fosse directa, disposta em separadores, 
cuja navegação pelas páginas fosse fluída e intuitiva. O organigrama 
da página pode representar-se por este esquema: 

À semelhança de várias redes sociais actuais, a comunicação na 
plataforma Tumblr é muito intuitiva e fácil de adaptar por quem 
tiver conhecimentos básicos de HTML.12 Comunica-se através de 
publicações, nas quais se pode anexar imagens, textos, links, vídeos, ou 
faixas sonoras, que no final podem ser partilhadas em diferentes formatos, 
para diferentes redes sociais. O aspecto da partilha é essencial neste 
tipo de plataformas sociais em que até os próprios temas ou templates, 
são na sua maioria, desenvolvidos por utilizadores independentes e 
disponibilizados de forma gratuita. A versatilidade desta plataforma, 
foi um dos motivos que nos levou a optar pela sua utilização.

1. 2. 3. 4.

12. HTML é a abreviação para 
Hyper Text Markup Language, que significa 
Linguagem de Marcação de Hipertexto. Esta 
linguagem de programação é utilizada para 
criar websites. Hoje em dia, quase todas as 
plataformas de acesso independente por 
parte do utilizador comum, disponibilizam uma 
área de backoffice, onde é permitido editar 
parâmetros simples como a formatação  
do texto, cor de fundo, entre outros. 
Por backoffice num contexto informático, 
compreende-se a área de edição que fica 
disponível para o anfitrião da página,  
mas que não é visível ao visitante.

11. Por template num contexto informático, 
considera-se o modelo disponibilizado em 
plataformas que se destinam à publicação de 
conteúdos. Estes modelos são na sua maioria 
gratuitos, mas podem apresentar algumas 
limitações de edição, que num modelo pago 
não acontece. Para facilitar a comunicação 
da página, os templates são agrupados 
consoante a função pretendida: apresentação 
de portefolio, publicação de textos e imagens, 
partilha de imagens de outros autores, etc.

Fig.50 Possibilidades de edição das publicações.
[www.tumblr.com/dashboard]

Fig.49 Arquitectura de informação da página
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Em relação à identidade do projecto, esta surgiu de forma natural. 
Começou por ser uma adaptação do próprio template do Tumblr 
e a partir daí, evoluíu para outros formatos. Ao querer manter um 
aspecto visual coerente e profissional, desenvolveram-se regras nas 
publicações das saídas de campo, nas quais deveria sempre figurar: 

Estas regras foram aplicadas em simultâneo na plataforma destinada 
à publicação e partilha de faixas sonoras - Soundcloud. Nesta 
plataforma, apesar da edição do aspecto visual ser mais limitada, é 
possível manter a coerência alterando os parâmetros editáveis, como o 
cabeçalho que identifica a página do utilizador, a descrição da página, 
as capas das faixas sonoras e dos álbuns criados, as tags, entre outros. 
Novamente, respeitámos as regras já definidas e adaptámo-las a um 
novo contexto. 
Foi importante ter em conta que a leitura nesta plataforma não é 
feita do mesmo modo por ter uma utilização distinta, que é, como já 
foi referida, a partilha de músicas ou composições sonoras. Assim, a 
comunicação é feita essencialmente de duas formas: pela publicação da 
faixa sonora e pela imagem relativa a essa publicação.

Dados técnicos
Indicação de horas, localização, 
descrição do tema da captação (quando 
aplicável) e a data;

Nome de cada publicação
Identificadas pelo nome “Entrada” ao qual 
se correspondeu um número para uma 
melhor organização temporal;

Nome do projecto 
Colocado sobre as fotografias, no canto 
inferior esquerdo;

Tags
Identificação por palavras-chave que 
facilitam a localização da página numa 
pesquisa online.

Fig.52 Aspecto da publicação de uma faixa sonora 
na plataforma Soundcloud.
Fig.53 Imagem que ilustra a faixa sonora na 
plataforma Soundcloud.
[www.soundcloud.com/diario-de-bordo/6-sagrado-
coracao-de-jesus-2-preview]

Fig.51 Esquema de uma publicação do diário 
de bordo
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É de salientar, que a utilização das duas ferramentas apresentadas, 
veio a revelar-se um factor fundamental no desenvolvimento de uma 
estratégia eficaz na comunicação, pois não só proporcionaram um 
pensamento crítico na capacidade de observar e analisar a evolução do 
trabalho, como permitiram ter acesso a uma base de dados organizada 
que foi indispensável na materialização final da instalação. 
Os registos escritos em cada Entrada publicada, permitiram criar 
livros de bordo que acompanharam a visualização dos quadros e a 
interpretação das captações sonoras. Neles foi disponibilizada uma 
selecção de imagens mais extensa, mas que derivou dessas mesmas 
publicações. Relativamente às faixas sonoras, a publicação dos 
excertos de pré-audição na página do Soundcloud, também facilitaram 
a selecção final a ser apresentada, pois já tinham passado por esse 
mesmo processo de análise. 

Fig.54 Publicação da Entrada na página 
do Tumblr.
[www.martapombeiro.tumblr.com/
post/140634018826/entrada-n%C2%BA5]

Fig.55 Spread no inDesign.
Fig.56 Maquete física. 
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A definição de um nome que identificasse o projecto também resultou 
deste exercício, pois pretendia-se divulgar o projecto com o intuito 
de concorrer a apoios financeiros que permitissem investir no 
desenvolvimento da instalação. 
O nome Sensorial City surgiu em meados de Fevereiro de 2016, quando 
já se tinha estabelecido o formato de instalação multissensorial. 
A abrangência que este nome transmite, deixa em aberto os diferentes 
caminhos paralelos que se poderão desenvolver a partir do projecto - 
- factor que nos interessava respeitar, pois uma das intenções futuras 
do projecto é adaptar o formato desenvolvido a outras cidades 
portuguesas (numa primeira fase) e europeias (numa segunda fase). Do 
mesmo modo, o estrangeirismo utilizado, facilita a internacionalização 
e aceitação do projecto num contexto fora de Portugal. Assim, Sensorial 
City, deriva de um jogo de palavras que por motivos de clareza, optou-
-se por simplificar.
 
Pretendia-se aliar a palavra sensorial a city e com isso criar um 
neologismo que resumisse ambos: Sencity — Sensity — Sense City — 
Sensing City — Sensorial City. Quando nos sentimos confortáveis com 
a escolha, percebemos que tínhamos encontrado o nome certo (Braga 
Sensorial e Sensorial Place, também chegaram a ser opções). 

A par desta pesquisa, foi feito um levantamento de nomes semelhantes 
na cidade de Braga e num contexto mais alargado, para evitar 
concordâncias e erros de interpretação. Nessa pesquisa encontrámos 
duas expressões próximas: 
- Sensorial Care Center (é um Centro de Snoezelen, localizado em 
Amares, Braga. Snoezelen é uma prática que explora o estímulo 
sensorial em diferentes pessoas, como crianças, idosos, pessoas com 
dificuldades motoras ou psíquicas, proporcionando bem estar físico, 
emocional, etc.)
- Sensorial Collector (foi um dos projectos seleccionados pelo público 
no evento Noite Branca 2015, que se realizou na cidade de Braga). 13

Foi nesta fase, que também se decidiu comunicar o nome do projecto 
em caixa baixa, promovendo uma relação de maior proximidade com 
o receptor.  
A inclusão do elemento gráfico relativo às “ondas sonoras”, 
também trouxe outra conotação na leitura deste nome, uma vez que 
assume o carácter oficial de logótipo, com um elemento marcante e 
indissociável.

13. A proximidade do termo e do tema principal 
(que também incluía uma exploração sonora) 
preocupou-nos, mas infelizmente, por não 
existirem dados suficientes para comparação, 
fomos forçados a não considerar o projecto.

Fig. 57 Logótipo do projecto
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Em Maio de 2016 foi lançado um concurso público pelo espaço artístico 
Gnration, para a admissão de propostas artísticas originais destinadas 
a ser apresentadas no evento Noite Branca em Braga (a realizar--
se entre 2 e 4 de Setembro de 2016). Este concurso que contava já 
com uma primeira edição, visava atrair jovens artistas, residentes ou 
naturais de Braga, cujas áreas de intervenção fossem as artes digitais, 
novos media, artes plásticas e cuja materialização fosse inovadora, no 
sentido em que deveria explorar diferentes formatos como a instalação, 
a performance, música, som, etc. A participação neste concurso fazia-
-se de duas formas: no desenvolvimento do trabalho artístico em 
formato de “residência artística” nas duas semanas antecedentes à 
Noite Branca, e pela apresentação ao público do trabalho desenvolvido 
anteriormente, nos três dias da Noite Branca.

Por esta altura, o projecto Sensorial City já estava em desenvolvimento, 
mas precisava de um apoio que nos permitisse investir nos recursos 
tecnológicos e de comunicação. Os Laboratórios de Verão criados pelo 
Gnration com o apoio da Fundação Bracara Augusta e da Câmara 
Municipal de Braga, subsidiavam os projectos com um apoio monetário 
de 1.250 € (mil e duzentos e cinquenta euros). 

A decisão de participar neste concurso, foi muito ponderada pois havia 
um risco de não conseguir resolver os pormenores técnicos a tempo da 
apresentação pública na Noite Branca. Mesmo assim, correu-se o risco 
direccionando todos os esforços na ultrapassagem das dificuldades 
que já existiam. 

Além do apoio monetário, existiram outros factores que validaram a 
pertinência de participar no concurso, tais como:

o âmbito do concurso ía ao encontro das intenções do projecto 
proposto;
a possibilidade de chegar a um número considerável de pessoas;
oportunidade de promover e proporcionar uma experiência 
multissensorial na cidade de Braga (para a qual o projecto já tinha 
sido pensado);
validade da proposta comprovada com a selecção do projecto (ainda 
em fase inicial) num programa de empreendedorismo realizado na 
cidade de Braga entre Novembro e Dezembro de 2015.

3.5 
Sensorial City 

•

•
•

•



71

A residência artística realizou-se no período entre 2 e 12 de Agosto 
de 2016, na sala escolhida para o efeito (dentro das instalações do 
Gnration no piso 0 e do lado esquerdo do foyer do edifício). A escolha 
da sala derivou da facilidade de acesso (o acesso desde a entrada do 
edifício era directo, não implicava a subida de escadas ou elevadores), e 
da dimensão que o espaço apresentava (cerca de 20 metros quadrados). 

O trabalho na residência foi orientado essencialmente para resolver e 
finalizar situações, tais como:

a programação musical (o patch do Max/MSP) e a comunicação 
dos sensores; 
o funcionamento das ligações de saída do som; 
adaptação da instalação a um espaço permanente, cujos materiais 
deveriam ser resistentes e duradores; 
estruturação da instalação (criação de diferentes espaços dentro 
da sala);
comunicação da instalação (desenvolvimento de diferentes formatos  
de comunicação).

Assim, e por também ter sido necessário orientar as tarefas consoante 
a disponibilidade de alguns dos membros da equipa, nomeadamente o 
Luís Salgado (programação) e o Nuno Frazão (adaptação às condições 
físicas da sala), também existiram outros factores que condicionaram 
a fluidez do trabalho, como a facilidade ou a dificuldade em adquirir 
determinados materiais (como as colunas para projecção de som nos 
quadros, ou o suporte físico das fotografias). Para contornar estas 
situações de avanços e recuos, não foi possível seguir um planeamento 
organizado e detalhado e por isso, o registo aqui apresentado é um 
registo feito à base de elementos gráficos, como fotografias ou esboços 
que pretendem ilustrar o trabalho desenvolvido. No entanto, tentou- 
-se respeitar a ordem cronológica dos eventos.

3.5.1 
A residência nos 
Laboratórios de Verão 
(trabalho prático)

•

•
•

•

•

Fig.58 Publicação dos projectos seleccionados.
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Fig. 59 Apontamentos da residência
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Ultrapassado esse contra-tempo 
com bobines de fio eléctrico 
vendido separadamente, só foi 
necessário medir e distribuir os 
fios eléctricos para cada sensor e 
então passar à fase de soldagem. 
Este processo embora simples, 
é bastante moroso devido à 
quantidade de fios eléctricos que 

se cruzavam e interligavam. Para cada sensor eram necessários 4 
cabos diferentes. Como todos os sensores precisavam de uma ligação à 
terra e outra à voltagem, optou-se por soldar estas ligações em série. 
O resultado final era um complexo, mas eficaz, sistema de ligações.

Os primeiros dias da residência destinaram-se à familiarização com 
o espaço. Tiraram-se medidas, fotografou-se a sala, esboçaram-se as 
primeiras plantas que permitiram estudar as possíveis distribuições 
dos elementos pelo espaço e definiu-se a lista de tarefas e de materiais a 
adquirir. Nessa lista, a primeira tarefa a realizar passava por descarnar 
25 metros de cabo que ia ser utilizado nas ligações dos sensores. Esta 
tarefa veio a revelar-se um erro pela perda de tempo que provocou, pois 
o processo é muito complexo e, como se comprovou, desnecessário. 

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

Fig.60 a Fig.64 Processo de descarnar cabos

Fig.66 “Tutorial como soldar correctamente “
[www.youtube.com/watch?v=NcBKBfWakn8]

Fig.65 Exemplo da ligação em série dos cabos  
da voltagem
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Nesta fase em que as ligações estavam finalizadas, começou a ser 
necessário arranjar um suporte mais estável onde os sensores fossem 
colocados. Aqui ainda usávamos 
as maquetes do primeiro teste 
oficial feito no dia 27 de Julho 
de 2016. O uso destas maquetes 
também permitiu compreender 
que a dimensão era extremamente 
pequena (formato A3) para a sala 
que tínhamos, e assim serviram 
de comparação na escolha de um 
formato mais confortável.

Outro desafio nesta instalação, foi 
a distribuição do som por 5 canais 
distintos. Inicialmente pensava- 
-se em utilizar um sistema 
de PA, mas o facto de terem de existir obrigatoriamente 5 canais 
distintos,  implicava uma distribuição de som mais complexa que não 
era fácil de conseguir, tanto pelas características, como pelo enorme 
investimento que isso acarretava.

Fig.67 Ligações dos sensores no Arduino

Fig. 68 Maquetes afixadas na parede.
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Fig. 69 Apontamentos da residência
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Num dos dias da residência recebemos a visita do Rui Dias a quem 
expusemos o impasse em que nos encontrávamos. O Rui disponibilizou-
-se prontamente a ajudar e propôs uma alternativa ao sistema que 
tínhamos idealizado. Essa alternativa passava por utilizar um pequeno 
adaptador e divisor de canais para sistemas de home cinema. 

Este interface, facilmente conectável por USB não precisava de 
instalação de software e a distribuição do som podia ser feita através de 
cabos de áudio mini-jack. A simplicidade das ligações proporcionou que 

a escolha de colunas portáteis 
fosse mais fácil, no sentido 
em que existiria uma maior 
oferta deste tipo de aparelho. 
No entanto, a pesquisa das 
colunas revelou-se ser uma das 
tarefas mais difíceis de concluir 
na preparação da instalação, 
pois as opções que o mercado 

apresenta dentro desta necessidade, são na sua maioria, colunas 
destinadas ao uso doméstico, com pouca capacidade de projecção 
provocando distorção; com funcionamento por bluetooth; pouca 
autonomia da bateria e aparência pouco sóbria. O facto de também 
precisarmos de 5 colunas iguais, dificultou ainda mais este processo, 
mas por fim, conseguimos resultados positivos com as colunas 
BT6000 da Philips, que já ofereciam uma projecção de som em stereo  
e em 360º (a maioria das colunas equivalentes só funcionam em mono 
e projectam o som numa só direcção).

SISTEMA SONORO

Rui Dia é músico, professor e 
coordenador do Curso de Música 
Electrónica e Produção Musical, na 
ESART em Castelo Branco.

Fig.70 Interface utilizado
[www.sabrent.com/product/USB-SND8/8-
channel-3d-usb-2-0-external-7-1-surround-
sound-box-wdigital-output/]

Fig. 71 Colunas Philips BT6000. À esquerda é 
perceptível o sistema stereo 360.º
[www.pplware.sapo.pt/gadgets/esta-a-chegar-
o-tempo-bom-conheca-a-philips-bt6000]
[www.fnac.pt/Philips-Coluna-BT6000-Bluetooth-
NFC-Preto-Acessorio-Imagem-e-Som-Colunas-
Mini/a889139]
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Na fase em que realizámos o teste de posição dos quadros na sala, foi 
fundamental a análise de tabelas antropométricas* para compreender 
a altura mais confortável a que os quadros deveriam estar (consultar 
anexo referente às “tabelas antropométricas“).
Este processo foi extremamente útil, pois era necessário identificar 
a altura média masculina e feminina na qual existisse uma maior 
densidade corporal, mas que ficasse próxima do campo de visão de 
ambos. Esta medida era importante devido ao sistema de detecção 
dos sensores, como já foi explicado. Assim, a altura média ideal para 
este contexto, localizava-se na zona imediatamente abaixo dos ombros 
(cerca de 1,30 m). Por esta razão passou a existir um conjunto de 
características que definiram um público-alvo específico: conjunto de 
pessoas com idade mínima de 7 anos e sem limite de idade, ou cuja 
altura mínima rondasse 1,30 m de altura. 

*Por Antropometria, entende-se o estudo das 
medições corporais humanas, nas diversas 
situações a que o corpo é sujeito. Aplicada a 
áreas profissionais específicas, esta disciplina 
permite evitar posições de desconforto, cuja 
persistência, poderia evoluir para doenças.  
A Antropometria, aliada à Ergonomia, e aliada  
a um design consciente, permite explorar 
as potencialidades ideais na utilização de 
diferentes materiais, ou na realização de 
determinadas tarefas. 
(Pheasant, 1996 e Rebelo, 2004)

MEDIDAS

Esta situação também foi testada em crianças com 3 e 5 anos de idade, 
cujas alturas rondavam os 90 cm e 1,10 m. Para estas crianças foi-lhes 
disponibilizado um banco de apoio com 13 cm de altura. Às crianças 
foi indicado que colocassem o banco na posição correcta (o X indicado 
no chão) e acenassem com o braço, como se dissessem adeus. No caso 
da criança mais velha, ao esticar o braço na vertical, os constantes 
movimentos do aceno, criavam um obstáculo às emissões ultrassónicas 
do sensor e faziam com que o mesmo detectasse a sua presença. No 
caso da criança mais nova, isso só foi possível quando um adulto, fora 
do alcance do sensor, pegou na criança ao colo e indicou que fizesse o 
mesmo movimento do adeus. 

O facto de serem capazes de activar o sensor sozinhos e como tal, 
ouvirem os sons que ele enviava pelas colunas, era assimilado como 
uma recompensa e a sensação que daí resultava, era um prazer enorme. 

Para uma melhor clarificação dos factores que condicionaram a posição 
dos quadros na instalação, apresentamos o quadro que se encontra na 
página seguinte:

Fig. 73 Marcação do chão com um X, colocado
a 1 metro da parede.

Fig. 72 Representação das diferentes fases 
de análise:
1. Análise de alturas;
2. Altura média favorável ao funcionamento 
do sensor;

1814 mm
1456 mm

1100 mm

1. 2.
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Factor 1 - Sensores
1 a) Pelos testes realizados com os sensores, 
já tinha sido comprovado que os mesmos só 
actuam correctamente se estiverem colocados 
numa posição na qual consigam detectar uma 
massa corporal considerável;
1 b) Os sensores precisam de estabilidade 
para funcionar - uma superfície irregular, ou 
que oscile (como as maquetes de K-Line) são o 
suficiente para provocar alterações nos valores 
de leitura;
1 c) A colocação dos sensores no mesmo 
suporte físico final das fotografias, pareceu-nos 
ser a localização ideal, pois não implicava  
a construção extra de um suporte específico  
e os testes nas maquetes tinham sido positivos  
(a oscilação era resolvida com a colocação  
do K-Line numa moldura e respectiva fixação  
à parede).

Factor 2 - Quadros
2 a) Preocupava-nos que a altura do quadro 
afixado, fosse uma altura confortável para a 
maioria dos visitantes;
2 b) Esta altura estava condicionada pela tal 
medida média da posição do sensor, que por 
si estava condicionada ao campo de visão 
humano;

Factor 3 - Medidas e Alturas
3 a) A medida média masculina que apresenta 
maior densidade corporal é a zona abdominal 
com 317 mm, a comparar com 303 mm da 
zona peitoral. Já na mulher, a zona de maior 
densidade corporal é o oposto, portanto, a  
zona peitoral com 226 mm, a comparar com  
201 mm na zona abdominal. (Barroso, et al, 
2004) Não havendo concordância nos valores, 
foi necessário estudar outra relação.

3 b) A altura média da zona dos olhos na mulher 
é de 1356 mm (a contar do chão). No homem, 
esse valor é de 1707 mm. (Barroso, et al, 2004) 
A altura a que o quadro seria colocado teria 
de estar dentro destas medidas, de forma a 
proporcionar uma visualização confortável 
(exigindo o menor esforço ascendente ou 
descendente respectivamente). O percentil 
feminino coincidia com estas limitações. 
Já para o homem, foi necessário consultar 
a informação referente aos movimentos 
descendentes do pescoço. Neste caso o grau  
de âmplitude máximo aceitável que 
corresponde ao movimento descendente, 
encontra-se nos 45.º (Pheasant, 1996) o que 
neste caso, era um aspecto favorável.
3 c) 500 mm é a distância mínima confortável 
para visualizar informação. (Pheasant, 1996)

1680 mm

1300 mm

Fig. 74 Altura final de afixação do quadro, e 
respectiva posição do sensor.

A colocação dos sensores no K-Line teve de ser feita manualmente 
devido à espessura do mesmo, que não suportava o uso de cortantes 
ou outro tipo de furadores manuais. Para se poder encaixar o sensor 
na placa de K-Line, dispensou-se o vidro da moldura. 

SENSORES

Fig. 75 Pormenor do sensor no encaixe  
do K-Line.
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Com os sensores nas posições finais, era necessário fazer a calibragem 
dos mesmos, confirmando a activação a 1m de distância, e confirmando 
a consistência dessas medições. 

No caso da instalação Sensorial City, os sensores foram programados 
para reagir da seguinte forma:

O sensor detecta a presença e transmite a ordem ao patch; 
O patch faz correr a leitura do ficheiro áudio correspondente ao quadro 
onde o sensor é activado;
A leitura do ficheiro é feita até ao fim, evitando que o som seja interrompido 
conforme a movimentação do visitante junto ao sensor;
Enquanto a pessoa permanece na zona de captação do sensor ele recebe 
uma ordem para ignorar esses sinais sem que isso influêncie a leitura do 
ficheiro. Se a pessoa permanecer depois da faixa terminar, a sua presença 
irá activar outra faixa que esteja associada ao quadro;
A mudança de faixas em cada quadro, é feita aleatoriamente;
Para evitar que as colunas entrassem em modo stand by (predefinição 
no modelo utilizado) foi adicionada uma faixa sonora reproduzida em 
loop, que criava um ambiente sonoro confortável. Este pormenor só era 
perceptível quando nenhum dos sensores estava activado.

Uma situação curiosa neste sistema, foi o facto de alguns dos 
visistantes, terem pensado que se tratavam de botões para accionar. A 
pressão colocada sobre os sensores fez com que, por várias vezes, os 
sensores desencaixassem do suporte. Isso implicou que se tivesse de 
literalmente remendar a parte de trás do sensor, colando fitas adesivas de 
forte aderência. Para evitar a danificação dos sensores, foram afixados 
avisos escritos na sala.

Fig. 76 Aviso escrito exposto na sala Fig. 77 e Fig. 78 Parte de trás do K-Line, com o 
remendo do sensor.

•
•

•

• 

•
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Quando demos esta fase por ultrapassada, passou-se à pesquisa de 
um formato confortável e respectivo suporte que fosse resistente 
para as fotografias. Nesta pesquisa também foram testadas diferentes 
maneiras de apresentar as fotografias. Pensou-se em realizar uma 
foto-montagem em cada quadro, na qual estaria representado um 
resumo visual do lugar. 

No entanto, esta opção veio a revelar-se demasiado complexa, uma vez 
que a grande variedade de imagens obrigaria o visitante a demorar-se 
em frente ao quadro - factor que iria condicionar o funcionamento dos 
sensores, que detectariam constantemente uma presença.

Assim optou-se por seleccionar uma imagem para cada quadro 
e utilizou-se o formato final de 40 x 50 cm. As fotografias foram 
impressas em papel fotográfico de acabamento mate e posteriormente 
foram coladas em K-Line de 5 mm.

Fig.79 e Fig.80 Exemplo da montagem 
fotográfica. À esquerda, a montagem exposta 
na moldura.

Fig. 81 a Fig. 85
No sentido dos ponteiros do relógio: Estação 
de Comboios; Elevador do Bom 
Jesus de Braga; Miradouro do Sagrado 
Coração de Jesus; Procissão Ecce Homo; 
Mercado Municipal de Braga

FOTOGRAFIAS



83

O plano de preencher o espaço do “nicho” existente na sala, aconteceu 
no primeiro contacto com o lugar. 
As potencialidades que aquele recanto apresentava eram enormes e a 
sua existência/funcionalidade intrigava-nos.

Pensou-se em criar um espaço só para crianças, com sensores colocados 
em zonas mais baixas, ou um recanto “multi-toque” com materiais 
didáticos. No entanto, a sua reduzida profundidade, cerca de 50 cm, e 
a proximidade com a porta, apresentavam obstáculos. Assim pensou-
-se num uso que não necessitasse de existir fora daquelas medidas. 
O mobile de postais surgiu quando foi feita uma contagem aproximada 
das fotografias tiradas ao longo das 12 sessões de campo e da qual se 
contabilizou cerca de 1400 fotografias. Dessas fotografias, existiam 
séries que queríamos divulgar em formato impresso.

Para tornar o ambiente mais acolhedor e convidativo, instalou-se uma 
luz de presença com um formato de nuvem que emitia uma luz amarela, 
quente e confortável. Este candeeiro foi posicionado na parede frontal 
do nicho, ficando atrás do mobile dos postais. Este pormenor alterou 
totalmente a percepção do espaço. Aqui não existia pressa e o visitante 
era convidado a demorar o tempo que quisesse.

Outro elemento importante na eficácia do recanto, foi a utilização de 
uma corda maleável e leve para suporte dos postais, cujo movimento 
de passagem, provocava uma oscilação suave e fluída, como se dançasse 
ao sabor do som.

NICHO

Fig.86 Esboço sobre o nicho.

Fig.87 a Fig.89 Processo de montagem 
do nicho
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A decisão por uma “série limitada de postais da cidade de 
Braga”*, pareceu ser uma óptima forma de divulgar o projecto, a 
cidade e reavivar a memória dos lugares. Para cada lugar sonoro 
exposto na instalação, fez-se uma selecção de 9 imagens às quais 
se adicionou um verso “tradicional” de postal e informações 
extra referentes à localização, data e condições atmosféricas. 
A estas 5 séries distintas, acrescentou-se mais uma com imagens 
de outros lugares da cidade onde também tinha sido feita uma 
recolha sonora. 
O formato final dos postais foi o comum 10 x 15 cm.

POSTAIS

*O resultado desta série também derivou do 
cruzamento de 2 projectos fundamentais:
O projecto “Memória Postal” da Associação 
Memória Comum, que já nos acompanhava há 
algum tempo como referência à divulgação de 
temas num contexto português, relacionados 
com as memórias, as tradições e o património.
[www.facebook.com/memoriacomum]

A plataforma Pickmotion, da qual tivemos 
contacto em Hamburgo em 2015 através da 
série de postais feita a partir da partilha de 
fotografias na rede social Instagram.
[www.pickmotion.de]

Fig.90 a 108 
Exemplos da série limitada de postais
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3.5.2 
Comunicação da instalação 
Sensorial City

Como a intenção era oferecer os postais aos visitantes, desenvolveu-se 
uma estratégia que passava pela indicação da frase sugestiva “leva-
-me contigo” impressa em postais coloridos. Estes postais estavam 
dispostos em cada fila do mobile e eram acompanhados por setas que 
indicavam os postais da série limitada. Nesses postais com a frase, 
incluimos outra descrição que dizia: “escolhe o que mais gostas e 
guarda-o ou oferece-o”. A iniciativa teve uma aceitação tão positiva, 
que literalmente levaram os “leva-me contigo”, também! O material 
tem sempre razão.

Esta série limitada teve uma tiragem de cerca de 370 postais em que 
para cada um dos 6 lugares expostos, existiam cerca de 7 cópias para 
cada 9 postais. No final, sobraram cerca de 100 postais.

Fig.109 Série de postais indicativos.

À direita: 
Fig.110 Fotografia oficial do evento Noite 
Branca, em cima.
[www.facebook.com/braganoitebranca/]
Fig.111 Pormenor do mobile.
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Fig. 112 Pormenor do candeeiro
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Nesta fase do projecto já existia uma linguagem gráfica delineada a 
partir do template utilizado no Tumblr com o nome Bazice. Optámos por 
seguir essa linha sugerida que se caracterizava por uma fonte tipográfica 
sans serif, a bold, cuja leitura era clara e confortável. 

Por esta altura, também já se tinha adaptado a caixa de contorno do texto 
deste template, aos nomes colocados nas fotografias de cada publicação e 
aos postais coloridos, como apresentado anteriormente. 

A escolha da fonte tipográfica, também foi natural, pois seguiu a mesma 
linha proposta pelo Bazice. No entanto, por não ser possível identificar 
realmente a fonte utilizada neste modelo online, foi necessário recorrer a 
fontes tipográficas semelhantes, entre elas a Montesserrat  numa primeira 
fase e a Avenir  numa segunda fase. 
A escolha final pela fonte Avenir, fez-se pela variação de pesos que esta 
apresenta (bold, itálico, condensada, round, etc.). 
Esta versatilidade, permitiu-nos adaptar o texto às diferentes intenções 
da comunicação. Como complemento, adicionou-se outra família 
tipográfica Latin Modern Mono cuja aparência se distingue pelo 
revivalismo aos caracteres das antigas máquinas de escrever. Esta fonte 
foi utilizada na transcrição dos textos dos diários de bordo e também 
para diferenciar a informação secundária, como subtítulos. 
Existiram outros cuidados que foram considerados ao longo do 
desenvolvimento do projecto para comunicar uma mensagem eficaz:

Preferência pela escrita em caixa baixa (permite uma aproximação 
ao leitor);
Espaçamento e tamanho de letra (com pesos que permitiam uma maior 
legibilidade e conforto na leitura por um público-alvo heterogéneo);
Ícones (recurso a um conjunto de ícones digitais que clarificam 
a informação);

Fig.113 Template adaptado para a página diário de bordo Fig.114 Template original com a visualização em grelha

Montesserrat

Avenir

Latin Modern Mono

•

•

•
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Discurso directo na 1ª pessoa do singular e dirigido à 2ª pessoal do 
singular (permite uma aproximação ao leitor - colocando o emissor 
na mesma posição de igualdade que o receptor);
Luz/contraste/ som (além de se ter trabalhado o ambiente sonoro, 
fixando o volume das colunas numa posição confortável, também se 
trabalhou o ambiente de luz e contrastes da sala, potenciando assim, 
a experiência da visualização da instalação);
Homenagem aos intervenientes (destaque para os rostos bracarenses 
que conhecemos nas saídas de campo e que contribuiram para o 
desenvolvimento do projecto).

Para completar a informação sobre os lugares retratados, pensou-
-se em transpor para um formato físico, a informação que tinha sido 
disponibilizada online através da página diário de bordo.  
A limitação da escolha de uma só imagem para cada quadro, que já 
tinhamos tentado contornar através do mobile de postais, continuou 
sem satisfazer totalmente a nossa intenção da partilha, e foi nesta altura 
que decidimos incluir os livros de bordo como apoio físico adicional na 
interpretação da instalação. 
A série de 5 livros em formato 10 x 15 cm incluiu: 

Breve contextualização do projecto (com informações adicionais à 
folha de sala e onde se explicava o contexto do projecto, as intenções 
e objectivos);
Transcrição das saídas de campo;
Os intervenientes entrevistados (com fotografias e citações relevantes);
Selecção de fotografias complementares;
Campo de “notas”;
Ficha técnica do projecto;
Links de divulgação do projecto.

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Fig.115 a Fig.117 Spreads no inDesign
Fig.118 Fotografia oficial do evento Noite Branca.
[www.facebook.com/braganoitebranca/]
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O feedback que tivemos destes livros de bordo, foi muito positivo. 
Através deles ficámos a conhecer alguns visitantes que intrigados 
por não conhecerem determinado local, contavam-nos memórias de 
outros lugares na cidade e em muitas vezes, referiam características 
sonoras. Foi o caso do quadro do Miradouro do Sagrado Coração de 
Jesus, cuja selecção da fotografia principal foi feita fugindo ao cliché 
da paisagem 360º sobre a cidade de Braga. Neste quadro a fotografia 
apresentava um ponto de vista inusitado que exigia um exercício 
mental mais desafiante. Quando os visitantes finalmente localizavam 
a imagem na cidade, partilhavam a vontade de regressar a esse lugar 
para o poder rever e re-ouvir de outra forma.

A mesa de apoio ao ponto de escuta, localizada junto ao mobile de 
postais, foi outro elemento importante na instalação. 
Através dos auscultadores disponibilizados, era possível ouvir 
excertos das entrevistas, combinadas com captações sonoras de locais 
não figurados na instalação. Foi nesta pequena área que quisémos 
homenagear os entrevistados nas sessões de campo. Aqui não só lhe 
demos a voz, como fizemos corresponder os seus rostos através de 
retratos-postal.

Fig.119 Fotografias oficiais do evento  
Noite Branca.
[www.facebook.com/braganoitebranca/]

Página seguinte:
Fig. 120 e Fig. 121Fotografias oficiais do 
evento Noite Branca.
[www.facebook.com/braganoitebranca/]
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One in 8 Million da versão digital do jornal 
americano The New York Times, retrata a cidade 
de Nova Iorque a preto e branco através dos 
relatos de alguns dos seus habitantes. Estas 
séries são narradas em voz-off pelos próprios 
habitantes enquanto a reportagem fotográfica 
ilustra o discurso. 
Este projecto já tinha sido explorado no âmbito 
deste mestrado, na cadeira do 1º ano de 
Design Editorial. Neste caso, apresentou-se, 
em conjunto com outras duas colegas, Flávia 
Sanches e Sofia Lemos da Costa uma publicação 
editorial com o título Parallel Lines.
[www.nytimes.com/packages/html/nyregion/1-
in-8-million/]

Humans of New York, que já conta com cinco 
anos de existência. Este projecto que começou 
com um registo fotográfico dos rostos nova-          
-iorquinos, acabou por evoluir para algo mais 
marcante, dando uma oportunidade a esses 
rostos, de contar uma história. Hoje em dia o 
projecto já tem publicações editadas, e séries 
realizadas em outras cidades e países como a 
Índia ou o México. 
[www.humansofnewyork.com/]

Ainda sobre estes retratos-postais, foi importante o contacto com dois 
projectos cuja intenção principal se focaliza na divulgação de lugares 
através dos habitantes locais e das suas histórias.

Em ambos os projectos, sentimos que existe uma sensibilização na 
comunicação quando se associa um rosto a uma história, ou lugar. Esta 
também era a nossa intenção, de criar uma relação com aquelas caras 
e aquele espaço, conferindo-lhes outra dimensão, enaltecendo a sua 
importância na cidade a que pertencem.

Fig.122 Pormenor do destaque das “vozes“
Fig.123 Postais “as vozes“
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as vozes
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Menina Conceição, Braga
12h00 [06.03.16]

Céu nublado

Sr. Pedro, Braga
09h30 [09.03.16]

Menina Adelaide

12h30 [06.03.16]

Sr. Sebastião
14h30 [23.02.16]

Menina Maria Fernanda, Braga
15h30 [22.02.16]

Céu nublado

Menina Fátima, Braga
11h30 [03.03.16]

Menina Maria da Conceição com a sua filha Sónia.
11h30 [03.03.16]
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O ponto de escuta era também um espaço de partilha, onde além de 
encontrarmos outros elementos de comunicação do projecto, figurava 
um caderno de apontamentos. Esse caderno continha uma mensagem 
no interior que convidava os visitantes a deixarem um comentário, 
partilhando a sua própria experiência na instalação ou na cidade.

Fig.124 Ponto de escuta

Fig.125 Uma das mensagens deixadas
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Fig.126 Página de entrada no caderno de apontamentos
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100Fig.127 Mensagens escritas no caderno de apontamentos
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Fig. 128 Materiais de comunicação
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Números oficiais de entradas 
no Gnration nos três dias 
do evento Noite Branca:
Dia 2 de Setembro – 434Dia 3 de Setembro – 1208Dia 4 de Setembro – 366       
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4.
conclusão
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4. 
CONCLUSÃO

Antes de apresentarmos as nossas considerações e conclusões finais, gostaríamos 
de partilhar uma situação que aconteceu no dia 5 de Setembro de 2016, quando 
a aluna Marta Pombeiro se encontrava a documentar a instalação para registo 
pessoal. Nesse dia, a instalação já não se encontrava aberta ao público.

Ao estar sozinha na sala, apercebi-me de uma conversa entre um 
senhor e o recepcionista do Gnration. Parecia-me àquela distância, que 
as questões que o senhor fazia estavam relacionadas com a instalação. 
Por não conseguir perceber claramente, deixei de prestar atenção 
quando ouvi os dois intervenientes a despedirem-se. 
A certa altura encontrava-me de costas para entrada, quando 
me apercebi da presença de um senhor (o tal que falava com o 
recepcionista) e que agora olhava supreendido para as paredes da sala. 
Ao vê-lo, perguntei se precisava de alguma coisa, pois parecia-me que 
não estava no sítio que procurava. O senhor, baixinho dizia: 
— É isto. Acho que é isto. É isto mesmo! 
Confusa, sorri para ele. 
— Como é que você se chama? Perguntou-me. 
— Marta, respondi. 
— Marta? Mas Marta quê? voltou a perguntar. 
— Marta Pombeiro, respondi. 
— Eu vi logo! Era mesmo de você que eu estava à procura!
O que se passou a seguir foi uma das conversas mais agradáveis que já 
tive. O senhor, professor reformado e fotógrafo amador (aliás, fazia-se 
acompanhar por uma grande câmara fotográfica ao pescoço) disse- 
-me, que ao conversar com um amigo nesse fim-de-semana, tinha tido 
conhecimento da instalação Sensorial City. Esse seu amigo, ao visitar 
aquele espaço uns dias antes, tinha ficado de tal maneira impressionado 
com a experiência que, quando saíu de lá foi comprar um gravador. 
O relato que me foi contado, ao qual nunca saberemos se aconteceu 
tal-e-qual, encheu-me de um enorme orgulho e tocou-me bastante. 
Foi neste momento que senti realmente, que faz sentido. Faz sentido 
continuar a apostar numa comunicação mais pessoal e sensorial. 
Faz sentido absorver o que temos à nossa volta. Faz sentido 
dedicarmo-nos ao que acreditamos. Faz sentido comunicar se o 
objectivo for sensibilizar. Faz sentido comunicar por vários meios, 
se um só não chegar. Mas acima de tudo, faz sentido partilhar 
experiências, sensações, memórias. Faz sentido quando no fim de tudo,  
chegamos ao outro.
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No balanço da apresentação deste projecto ao público, e por agora, 
da conclusão deste relatório, compreendemos que ainda há muito por 
fazer neste caminho de comunicar pelas sensações. Temos presente 
que não é só importante aquilo que se comunica, mas a forma como 
o fazemos. E quanto a isto acreditamos que o sucesso passa pela 
aproximação ao destinatário, estabelecendo uma relação pessoal e 
verdadeira, partilhando memórias e experiências, com a genuína 
intenção de sensibilizar.
É certo que o projecto Sensorial City talvez ainda não esteja preparado 
para as massas, se é que assim podemos considerar um grupo extenso 
que é mais ou menos representativo da sociedade em que se insere. No 
entanto, a nossa intenção sempre foi a integração a partir de pequenos 
grupos ou comunidades dentro da sociedade, nas quais pudéssemos 
desenvolver um trabalho contínuo com diferentes gerações e 
através das quais pudéssemos, efectivamente, contribuir para uma 
transformação nas mentalidades, formando pessoas mais conscientes 
e participativas na cidade.
Ressalvamos que sendo este um projecto contínuo, não se ambiciona 
alcançar um fim absoluto, mas sim, percorrer um caminho de constante 
aprendizagem, constante crescimento, procurando a cada passo, ser e 
fazer melhor do que antes.

No futuro do projecto ambicionamos continuar a investir nesta área, 
alargando as formas de intervir na comunidade, praticando workshops, 
ou outro tipo de actividades, cujo foco principal sejam as gerações 
mais novas, numa primeira fase, e pensando no desenvolvimento de 
um programa serviço educativo. A parceria com câmaras municipais, 
escolas, espaços artísticos e culturais, ou associações para a inclusão, é 
outras das ligações que se pretende estabelecer em diferentes cidades 
aplicando o modelo de instalação já testado.

Constrangimentos

Indicamos como constragimentos a uma evolução mais gradual, o 
facto dos membros principais não dominarem determinadas áreas 
de estudo, tais como a programação em Max/MSP. Nesse caso, foi 
necessário uma dedicação extra a temas não directamente relacionados 
com a disciplina do design, o que por vezes condicionou a objectividade 
do trabalho. No entanto, cremos que com este projecto foi possível 
comprovar a pertinência e validade que a partilha de conhecimentos 
e interdisciplinaridade de temas trouxe à profissão de um designer 
gráfico, potenciando a eficácia da sua comunicação com o receptor. 
Acreditamos que o futuro passa por esta simbiose. 
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Oportunidades de melhoria

Identificamos como oportunidades de melhoria do projecto os 
seguintes objectivos:

1. Tornar a instalação inclusiva
a) A solução passa por utilizar um suporte diferente na colocação 
do sensor. O facto de o sensor ter ficado condicionado pela sua 
colocação no suporte da fotografia, obrigou a respeitar uma altura 
mínima 1,30 m a contar chão. Esta situação pode ter limitado a 
experiência a pessoas com mobilidade reduzida que se deslocassem 
em cadeiras de rodas ou a crianças com idades inferiores a 5 anos, 
ou a pessoas cuja altura fosse menor que 1 m;
b) Adaptar a instalação a pessoas com deficiência visual, procurando 
outro tipo de estímulo sensorial, tal como a sensibilização pelo 
tacto ou pelo olfacto;

2. Acompanhamento permanente no espaço da instalação
a) Este factor poderia ter simplificado a experiência da 
instalação ao visitante, no sentido em que teria sido feito um 
acompanhamento personalizado na instalação. Inicialmente essa 
não era a nossa intenção, mas apercebemo-nos de que quando 
existia um contacto mais próximo com o visitante, a sua percepção 
mudava consideravelmente, no sentido em que tirava muito mais 
partido da instalação e até existia uma partilha de experiências 
com o interveniente, como recordações e memórias dos lugares ali 
retratados.

3. Instruções clarificadas
a) Na eventualidade de não ser possível a permanência física de um 
acompanhante que explicasse a instalação, a comunicação deveria 
ter sido mais clara no sentido em que regras de utilização do espaço 
ou funcionamento dos sensores, deveria estar indicada por meios 
textuais ou de sinalética. Esta falha, fez com que, por exemplo, 
vários visitantes tivessem pressionado os sensores, confundindo- 
-os com botões. Apesar disso, a situação foi corrigida no momento 
através da afixação de aviso escritos.

4. Dimensões do espaço
a) Inicialmente pensou-se que o projecto estava apto a ser 
instalado em diversas condições físicas. Tal não veio a comprovar-
-se totalmente. A instalação pode sim, adaptar-se a diferentes 
espaços físicos, mas isso apresenta alguns condicionamentos, 
tais como o número de imagens a apresentar. Na sala em que a 
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instalação se realizou, compreendemos que havia alturas em que 
a largura da sala não era suficiente. Isto foi perceptível porque 
em determinados momentos os sensores tinham uma reacção 
semelhante a um feedback, pois detectavam o sinal do sensor que 
se encontrava imediatamente à frente. Estas situações resultavam 
numa activação constante dos sensores, o que por si, criava um 
ambiente sonoro muito confuso. 

5. Limitação de entradas
a) Por lidarmos com materiais sensíveis, tinha-se pensado em limitar 
a entrada a 2 pessoas em simultâneo, mas por aconselhamento de 
pessoal técnico do Gnration que já tinha experiência em situações 
semelhantes, achou-se que isso provocaria alguns constragimentos 
aos visitantes, que tratando-se de um evento gratuito, não 
receberiam bem o facto de existirem regras ou limitações à 
visualização das exposições. Infelizmente, veio a comprovar-se 
que deveríamos ter mantido essa regra, pois a instalação não era 
confortavelmente visitada quando a sala se encontrava com uma 
lotação superior a 3 pessoas. O ambiente sonoro que isso provocava 
era uma cacofonia difícil de suportar.

6. Divulgação prévia da instalação
a) Devido à falta de oportunidade e tempo, não nos foi possível 
investir numa divulgação da instalação nos dias que antecederam a 
sua apresentação ao público. Era nossa intenção distribuir material 
de comunicação (como os postais ou os cartões-de-visita) em 
diferentes espaços culturais da cidade como o Theatro Circo ou a 
Livraria Centésima Página. Também planeamos no futuro, investir 
na comunicação online através da construção de um website oficial, 
página no Facebook, etc.

Fig.129 Aviso colocado no último dia da instalação
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Finalizamos este relatório com um excerto de Nuno Portas que numa 
reflexão sobre os 50 anos do seu trabalho como arquitecto, concluía:

Termino com a esperança de que é na investigação sobre a 
cidade (...) que reside a chave para melhor a compreendermos. 
Mas a investigação alimenta-se do que se fez, do que se está a 
fazer, enfim, daquilo a que chamamos “reflexividade”. Nesse 
processo, há elementos a rejeitar, porque já não ajudam; há 
elementos a retomar, porque foram injustamente rejeitados; e há 
ainda outros que nunca se deviam ter perdido. A investigação 
tem uma dupla missão: pôr em evidência hipóteses consistentes, 
porque estão carregadas de sentido, mas, ao mesmo tempo, 
imaginar alternativas desviantes, que as “falseiem”, e (se estas 
resistirem) incorporá-las.

A Cidade Para Hoje
Um caminho de múltiplas escolhas, 

Nuno Portas
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“Oikos distingue visão empreendedora de cinco jovens   
bracarenses.” Correio do Minho  (2016-01-09).
www.correiodominho.com/noticias.php?id=91787 

Texto: Isabel Vilhena
 
Visitas guiadas gratuitas ao centro histórico foi uma das cinco ideias  
de negócio distinguidas ontem na sessão de apresentação pública de 
um conjunto de projectos que emergiram dos cursos de formação 
para o empreendedorismo jovem Empresariar-te. A sessão decorreu 
ontem no auditório do Instituto Português da Juventude (IPDJ) e 
contou com a presença da delegação de Braga da Oikos, de Maniel 
Barros da direcção do Norte do IPDJ e do vice-presidente da câmara 
municipal, Firmino Marques.
Dos 8 projectos apresentados, foram distinguidas cinco ideias de 
negócio que receberão assessoria técnica. Betânia Ribeiro apresentou 
a proposta de um programa de visitas guiadas ao centro histórico 
da cidade; Belinda Costa venceu com a ideia de uma loja de roupa 
para toda a família, sobretudo para tamanhos grandes; Piedade 
Malheiro distinguiu-se com o projecto ‘Bioself ’, uma plataforma 
web de agricultura biológica; Marta Pombeiro convenceu o júri com 
as ruas sonoras, um projecto multi-sensorial instalado nas ruas e 
monumentos de Braga e, por fim Amanda Cartaxo apresentou vários 
doces originais que conquistaram os mais gulosos.
Estas ideias de negócio foram desenvolvidas no âmbito do projecto 
(IN)EET, cujo propósito central destes cursos foi o de capacitar 
jovens que acalentavam o sonho de criar o seu próprio negócio 
para a identificação das oportunidades existentes no mercado, o 
conhecimento dos instrumentos de apoio e financiamento disponíveis 
e a elaboração do seu plano de negócios.
Manuel Barros do IPDJ realçou a importância destes programas 
dirigidos aos jovens NEET, (jovens que não estão a estudar 
nem a (ou seja, jovens que não estão a estudar nem a trabalhar), 
apontando o trabalho que está a ser desenvolvido, no âmbito do 
roteiro associativo para a empregabilidade que já identificou mais 
de 120 associações que terão a missão de comunicar com estes 
jovens NEET. Por sua vez, Firmino Marques, vice-presidente da 
autarquia elogiou o programa desenvolvido pela Oikos, deixando a 
garantia de que o município tudo fará para dar condições aos jovens 
ao desenvolvimento do empreendedorismo jovem. “Esta forma de 
de dinamizar e criar confiança com os jovens deve ser replicada”, 
reforçou ontem o vice-presidente da autarquia, Firmino Marques.
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“Três dias em que Braga se transforma num recreio”  
Jornal Público (2016-09-04)

www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/tres-dias-em-que-braga-se-transforma-num-recreio-1743098

Texto: Samuel Silva
Fotografia: Paulo Pimenta
 
Vários adultos param para tirar selfies e há crianças a jogar às 
escondidas em frente ao Theatro Circo. O motivo de tanta animação 
é uma instalação feita com caixas de fruta em plástico que se 
assemelha a um labirinto oriental. “Isto é um recreio para a cidade”, 
explica o seu autor, Tomé Capa. O jovem arquitecto fala da sua peça, 
Mahjong, criada no âmbito da Noite Branca de Braga, mas podia 
estar a falar de todo o festival que, desde o final da tarde de sexta- 
-feira, está a levar centenas de milhar de pessoas à cidade. Há outras 
criações de artistas espalhadas pelas ruas, museus abertos fora de 
horas, muita música e um certo ambiente de romaria que torna por 
vezes difícil encontrar as propostas culturais entre a confusão.
As caixas de fruta, brancas, são “autênticos legos” com que Capa 
pôde experimentar a construção desta instalação, que tem tanto de 
lugar de brincadeira como de encontro. O autor explica que quis 
construir um sítio onde fosse possível “ligar o espaço e as pessoas”, 
inspirando-se na utilização como oráculo que é feita das peças do 
jogo de mesa chinês que dá nome à sua criação. Foi essa a proposta 
que fez à Noite Branca no âmbito dos concursos artísticos lançados 
pela organização nos últimos meses, tendo sido um dos escolhidos.
Não é a primeira vez que Tomé Capa participa no festival de artes 
de Braga. No ano passado, com António Faria e Maria Betânia 
Ribeiro, criou a instalação Não deixar em branco. E, ainda a edição 
deste ano não está terminada, já está a imaginar no que pode 
apresentar em 2017.
Capa não é o único jovem criador entusiasmado com a oportunidade 
que o festival de Braga lhe dá para apresentar as suas ideias. No 
espaço Gnration, Marta Pombeiro montou Sensorial City, uma 
instalação em que cruza fotografias, memórias e paisagens sonoras 
de lugares da cidade como o mercado municipal ou a estação de 
caminho-de-ferro. A ideia desta peça tinha nascido na Faculdade de 
Belas Artes do Porto, mas foi o apoio da Noite Branca que o tornou 
possível. “Estou a conseguir pôr o meu projecto de mestrado a 
funcionar, ao mesmo tempo que consigo chegar a um grande número 
de pessoas”, valoriza esta estudante de design editorial.
A Noite Branca de Braga não se faz só de projectos de jovens 
criadores – ainda que os concursos artísticos e os Laboratórios de 
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Verão do Gnration tenham permitido apoiar dezena e meia de 
criações. Por exemplo, ao artista plástico Pedro Tudela foi feita  
uma encomenda para pensar a decoração da cidade nos três dias  
que dura a iniciativa e o resultado é um conjunto de peças 
iluminadas suspensas nas principais ruas do centro histórico.
Mas um evento montado para massas acaba, muitas vezes, por  
fugir ao controlo da própria organização. Um pouco por toda a 
cidade multiplicam-se, durante a noite, várias “festas brancas”, 
organizadas por diferentes bares e discotecas da cidade, que 
debitam música com pouco critério a decibéis elevados para grupos 
numerosos. Não é raro que o som colida com o das iniciativas do 
próprio programa – é o que se passa quando o percurso de The 
dance of  death, um esqueleto dançante de cinco metros, cruza  
várias ruas e praças da cidade.
A organização – partilhada pela Câmara de Braga e duas outras 
entidades municipais, o Theatro Circo e a Fundação Bracara 
Augusta, que gere o Gnration – tem consciência dessa tensão 
e colocou, este ano, regras à programação paralela. Mas não 
conseguiu resolver completamente o problema. “A Noite Branca é 
incontornável pela sua dimensão”, afirma o director do Gnration, 
Luís Fernandes, responsável por parte da programação do evento. 
“O que queremos é aproveitar essa capacidade de mobilização para 
expor as pessoas a coisas que elas talvez não fossem ver de outro 
modo”, resume.
(...)
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Chego a uma terra e não resisto:
tenho de me meter pelos campos fora, pelas 
serras, pelos montes, saber das culturas, beber 
o vinho e provar o pão.
E quando anoitece volto, como agora, cheio 
do enigma que fez cada região do seu feitio 
(...)

Diário (1942)
Miguel Torga
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