
 Universidade de Aveiro

2021

Arquivo Poético Portuense
da conceção do modelo a instrumento de transcriação

Maria Olinda 
Carneiro Martins





Universidade de Aveiro

2021 

Apoio financeiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) através
da bolsa de doutoramento (SFRH/BD/109020/2015) financiada pelo
Programa Operacional do Capital Humano (POCH) – Portugal 2020,
comparticipado pelo Fundo Social Europeu (FSE) e por fundos nacionais
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

Tese apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Doutora em Design, 
realizada sob a orientação científica da Doutora Joana Maria Ferreira 
Pacheco Quental, Professora Associada do Departamento de 
Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, e da Doutora Alice Lucas 
Semedo, Professora Auxiliar do Departamento de Ciências e Técnicas do 
Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Arquivo Poético Portuense
da conceção do modelo a instrumento de transcriação

Maria Olinda 
Carneiro Martins





À Catarina e ao Miguel.





o júri  

presidente Doutor Armando Jorge Domingues Silvestre 
Professor Catedrático, Universidade de Aveiro

Doutor Marco António Neves da Silva 
Professor Auxiliar com Agregação, Universidade de Lisboa

Doutor Nuno Miguel Cabral Carreira Coelho 
Professor Auxiliar, Universidade de Coimbra

Doutora Elisa de Noronha Nascimento 
Investigadora Doutorada de Nível Inicial, Universidade do Porto

Doutora Joana Maria Ferreira Pacheco Quental (Orientadora)
Professora Associada, Universidade de Aveiro

Doutor Luís Miguel Marques Ferreira
Professor Auxiliar em Regime Laboral, Universidade de Aveiro





Agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a 
concretização desta investigação. Destaco, no entanto, algumas pessoas sem 
as quais não teria possível concluir esta etapa da minha formação. 

Ao Vítor, que sempre acreditou em mim, pela paciência, dedicação e 
motivação que me transmitiu. Sem ti nada disto teria sido possível. És o meu 
porto seguro.

Às Doutoras Joana Quental e a Alice Semedo, pelos conselhos e rigor 
científico com que sempre me inspiraram. 

Ao Ivo, Marlene, Silvina e Renata, amigos do doutoramento e companheiros 
de luta, pelas conversas sobre a investigação (e não só) e o eterno apoio 
emocional. Obrigada pelas (des)orientações, foram as melhores.

À Maria David, amiga de longa data, pela revisão e tudo o resto. 

Aos muitos amigos e colegas que ao longo dos anos estiveram sempre ao 
meu lado com uma (muitas) palavra(s) de incentivo. Vocês sabem quem são.

Aos participantes dos passeios (Renata, Cristiana, Ivo, Miguel, Diego e Ana) 
e das oficinas (Alunos da unidade curricular de Tipografia da licenciatura em 
Design da Universidade de Aveiro 2017/2018; Alunos de Atelier em Design de 
Moda—1º ano 2018/2019; Rui (Effe) Ferreira e David Catalãn), sem os quais 
este trabalho não teria sido possível. 

À equipa da Samsys, em especial à Tânia Ramos pelo apoio, disponibilidade e 
rápida resposta na implementação do arquivo.

À minha família.

agradecimentos





palavras-chave

resumo

Design, arquivo poético, património gráfico, Porto, transcriação.

A paisagem urbana apresenta, para além dos constituintes mais 
perduráveis, um conjunto de elementos temporários que aparecem e 
desaparecem dependendo das circunstâncias, e que poderão deixar 
vestígios relativamente estáveis. Contudo, esta sobreposição de camadas 
poderá condenar ao esquecimento alguns destes registos, num processo 
evolutivo e mutável.

Esta investigação parte do interesse da autora – designer de comunicação 
–, pelo resgate de elementos presentes na paisagem e identificados como 
graficamente relevantes.

Reconhecendo a singularidade do olhar do designer neste modo de ver, 
defende-se a possibilidade de, pela observação sensível e experiência, 
os designers poderem contribuir para a identificação e reconhecimento 
do património gráfico na paisagem urbana, passível de ser reunido num 
arquivo. A cidade invicta assume uma dimensão exploratória na realização 
deste projeto, resultando no Arquivo Poético Portuense.

A sistematização dos princípios subjacentes ao seu processo de 
construção permite propor um modelo para a criação de outros arquivos, 
abrindo espaço para a sua transcriação em discursos visuais alternativos.





keywords

abstract

Design, poetic archive, graphic heritage, Porto, transcreation.

Urban landscape presents, in addition to its most pervasive components, 
a set of temporary elements that appear and disappear depending on the 
circumstances, and which can leave behind relatively enduring traces. Yet by 
means of an evolving and changeable process the overlapping of different 
layers might sentence to oblivion some of these records. 

This investigation derives from the concern of its author – a communication 
designer – for rescuing the very same elements presented in the landscape 
that could be identified as graphically relevant.

By acknowledging the singularity of the designer’s point of view in this way 
of seeing we champion the possibility that, through poetic observation and 
experience, designers can contribute to the identification and recognition in 
the urban landscape of graphic heritage elements likely to be gathered in an 
archive. Porto (the “undefeated” city) takes on an exploratory dimension for 
the pursuit of this project, resulting in the Arquivo Poético Portuense (Porto’s 
Poetic Archive).

Coding the underlying principles of the process implied in the constructing of 
this archive, will enable the creation of other archives, leaving room for their 
transcreations into alternative visual narratives.
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Motivações pessoais

Esta investigação é o passo natural de anos de vivência da cidade 
do Porto, e de trabalhos de pesquisa anteriores que tiveram a recolha e 
registo do património gráfico da cidade como ponto de partida para a 
criação de materiais gráficos diversos.

Sendo a fotografia da paisagem, dos seus inúmeros elementos, 
composições, cores e subtilezas, uma prática pessoal constante e 
incorporada na minha vivência, fui, ao longo do tempo, construindo 
um arquivo pessoal, informal e desorganizado, com registos do 
meu modo de ver o mundo. Registos de fragmentos da realidade, 
da paisagem e de vivências várias, sem grande preocupação de 
captar fotografias irrepreensíveis, procurando antes instantâneos 
da passagem do tempo e do Homem1 nos vários locais e elementos 
registados.

 Numa época anterior à disseminação das ferramentas digitais 
e à omnipresença das redes sociais, que viriam a tornar este tipo 
de prática, organização e partilha muito mais eficaz e acessível, o 
propósito era registar, sem elaborar um discurso, prestando atenção 
aos pormenores que a paisagem oferecia e com isso construir uma 
cultura visual fundada na observação do meio envolvente. Creio, aliás, 
que esta continua a ser uma prática comum a muitos outros designers, 
que colecionam imagens do que os rodeia, sem terem necessariamente 
um discurso associado a essa atividade e sem outro propósito que o de 
registar o que lhes suscita curiosidade.

Este arquivo pessoal foi várias vezes recurso para dar resposta a 
desafios visuais e gráficos de cariz pessoal e profissional, ganhando 
especial expressão aquando o desenvolvimento da fonte tipográfica 
Bazar Medium (Martins, 2012). Desenvolvida em 2008, no âmbito da 
unidade curricular de Tipografia do mestrado em Design Gráfico e 
Estudos Editoriais na Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto, a Bazar teve a sua génese num passeio efetuado pela cidade 
do Porto onde foi feito um levantamento e registo fotográfico de 
letreiros comerciais. Da análise desse espólio e do desenho de alguns 

1 Entendido como humanidade.

Fig. Intro.3
Fig. Intro.4
Fig. Intro.5
Fig. Intro.6
Fig. Intro.7
Fig. Intro.8
Fig. Intro.9
Fig. Intro.10
Fig. Intro.11
Fig. Intro.12
Fig. Intro.13
Fig. Intro.14
Fig. Intro.15

Fig. Intro.16 - intro.18
Arquivo pessoal da autora — Oslo, 2011; 
Porto 2011.
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dos espécimes considerados mais ricos visualmente, surgiu uma fonte 
inédita, mas profundamente influenciada por esse património gráfico. 

 Neste processo de criação tipográfica, viu-se assim revelado o 
potencial da paisagem, mais concretamente parte do seu património 
gráfico, como ponto de partida para o desenvolvimento de novos 
projetos. Este mesmo trabalho veio a servir, por fim, de inspiração à 
criação de um projeto maior, fundado na paisagem e dando lugar à 
conceção de um acervo para a preservação de imagens do património 
gráfico da cidade, cujo desígnio seria o de inspirar a criação de novas 
narrativas.

Problema e pertinência do tema

Esta investigação não partiu propriamente de um problema, mas 
mais de uma oportunidade identificada nos trabalhos desenvolvidos 
anteriormente. A ideia de um arquivo aberto, colaborativo e em 
permanente atualização, que tivesse como ponto de partida os modos 
de ver o mundo dos designers, justificava-se pelo potencial de criação 
de novas narrativas. A par disso, identificar e preservar o património 
gráfico urbano, preservar a memória da cidade e possibilitar a 
replicação deste modelo de conceção em outros contextos eram 
fatores que, justificariam a pertinência desta investigação.

Fig. Intro.27 - intro.28
Fonte Bazar Medium — Arquivo 
pessoal da autora.
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Hipótese, questões de investigação  
e objetivos

Um arquivo construído a partir da observação sensível do designer, 
será, potencialmente, instrumento para a criação de novas narrativas 
gráficas significantes.

Autores como Forbes, Nelson e Spencer (2015; 2017; 1967) referem 
que observar e fotografar a cidade é uma ação que resulta em poesia 
(visual), num processo em que os designers, neste caso poetas-designers, 
percecionam, vivem, selecionam e registam a paisagem, revelando 
configurações até então desconhecidas e potenciando novas leituras 
sobre o lugar. Esta observação sensível pode ter origem numa procura 
metódica ou ser apenas o resultado da curiosidade de cada designer. 

Registar fotograficamente o contexto em que se movimentavam 
foi, desde meados do século XX, uma prática corrente entre designers, 
mas pouco sistematizada e acima de tudo levada a cabo sem grande 
reflexão crítica. Foi a partir desses registos que se tentou perceber a 
importância da observação sensível dos designers e as tipologias de 
leituras complementares (ou alternativas) que se poderiam elaborar 
com base numa recolha sistematizada do património da paisagem.

Para o desenvolvimento desta investigação, elaboraram-se três 
questões que deram origem a um consequente conjunto de objetivos 
para os quais se procurou dar resposta ao longo deste trabalho.

questão 1 
De que forma poderá a observação sensível do designer contribuir 
para a identificação, e reconhecimento do património gráfico, na 
paisagem urbana?
objetivos
[1]  Aprofundar o conhecimento sobre a observação sensível do 

designer.
[2]  Reconhecer a observação sensível do designer como instrumento 

na recolha e seleção do património gráfico portuense.
[3]  Identificar o património gráfico na paisagem portuense.
[4]  Reconhecer aos designers o estatuto de especialistas na validação 

do património gráfico urbano.

questão 2
Qual o potencial da criação de um modelo de observação, recolha, 
seleção e catalogação do património gráfico?
objetivos
[5]  Refletir sobre o património gráfico presente na paisagem portuense.
[6]  Perpetuar o património gráfico presente na paisagem portuense. 
[7]  Perpetuar a memória gráfica da paisagem portuense.
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[8]  Reconhecer aos designers o estatuto de comunidade de 
especialistas que identifica e valida o património gráfico presente 
na paisagem portuense.

[9]  Permitir a replicação do modelo de observação em diferentes locais 
/ contextos.

questão 3 
Que narrativas podem ser transcriadas a partir de um arquivo poético 
constituído pelo património gráfico urbano?
objetivos
[10]  Inspirar a criação de discursos visuais alternativos.

Abordagem metodológica

De acordo com os objetivos enunciados, esta investigação de 
carácter qualitativo contou com um conjunto de métodos e técnicas 
selecionados especificamente para os atingir, e dos quais fizeram parte 
as seguintes tarefas:
—  Revisão crítica da bibliografia para a compreensão do território de 

estudo;
—  Trabalho de campo para a validação da observação sensível como 

ferramenta de recolha e análise do património gráfico;
—  Análise e tratamento dos materiais recolhidos para identificação de 

possíveis categorias do arquivo;
— Materialização do arquivo;
— Aplicação do arquivo como instrumento de transcriação.

Diferentes métodos de investigação, e consequentemente 
instrumentos e ferramentas distintos, suportaram a múltipla validação 

Fig. Intro.29
Triangulação dos dados recolhidos  
(fontes diversas) usados para criação do 
Arquivo Poético Portuense — Elaborado pela 
autora.
  
Fig. Intro.30
Triangulação dos dados recolhidos  
(fontes diversas) usados na transcriação 
do Arquivo Poético Portuense — Elaborado 
pela autora.
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e explicação dos vários fenómenos estudados (triangulação) na 
procura de uma verdade aparente.

De forma a definir e clarificar conceitos orientadores aos temas 
de estudo, esta investigação iniciou-se com a revisão crítica de 
bibliografia sobre observação sensível feita por designers, bem como 
arquivo, património gráfico e paisagem portuense. A partir das questões 
de investigação e respetivo desdobramento, foram identificados os 
tópicos a estudar, de forma a criar o contexto necessário ao trabalho 
de campo, que teve início com a definição dos percursos e com a 
seleção dos participantes para os passeios de recolha de espécimes. 
A abordagem metodológica a estes passeios teve como sustentação 
teórica o trabalho de autores como Tim Ingold (2000) e Sarah Pink 
(2015), que referem a importância do envolvimento do corpo e do seu 
movimento através do espaço, uma vez que o ato de caminhar lhe 
permite ficar imerso no território, percebendo a paisagem, sentindo-a 
multissensorialmente e atribuindo-lhe significados. Posteriormente, 
foram efetuadas entrevistas semiestruturadas onde se pretendeu 
dar voz aos participantes após uma autorreflexão sobre as conversas 
caminhantes e a recolha e edição dos espécimes registados. Desta 
fase inicial emergiram os conteúdos imagéticos e textuais para a 
construção do arquivo poético, que foi, entretanto, estruturado, as 
imagens categorizadas e organizadas, e materializado num repositório 
digital de acesso livre com diferentes possibilidades de pesquisa.

A parte final desta investigação contou com duas oficinas de 
transcriação do arquivo. Estes casos de estudo, um na área da 
tipografia e outro na área do design de moda, foram acompanhados 
e documentados no sentido de recolher dados que validassem a 
premissa inicial de estarmos perante um arquivo que inspira o fazer.

Estrutura da tese

Este estudo encontra-se dividido em duas partes, a primeira de 
cariz mais teórico, a segunda de índole mais prática. 

Na primeira parte — intitulada Delimitações de um território de 
estudo — foi elaborada uma revisão crítica da bibliografia fundamental, 
onde os vários conceitos e temas foram abordados, criando-se assim o 
contexto e conhecimento necessários para a elaboração de um modelo 
exploratório ao campo de atuação. 

O capítulo 1 — Gráfico, contributos para uma definição — dedica-se 
a temas da gramática visual, linguagem visual e do design gráfico, 
criando as bases teóricas para um entendimento do termo gráfico, do 
território que ocupa, como se manifesta e qual a sua abrangência.

O capítulo 2 — Posicionamentos em torno do património — trata 
do património e das várias discussões em torno do discurso oficial 
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ou não oficial e a abordagem crítica ao mesmo. Trata o tema da 
patrimonialização e contextualiza o património urbano. 

No capítulo 3 — Olhares sobre a paisagem —, a paisagem é estudada a 
partir de autores de referência e a paisagem do Porto é apresentada na 
visão de um conjunto de autores de áreas distintas, através dos vários 
trabalhos publicados. 

No capítulo 4 — Património gráfico urbano —, fala-se da construção 
da cidade e do seu património e apresentam-se vários exemplos desse 
património identificado por designers, em diferentes momentos do 
tempo e em diversos suportes. 

A História da cidade, o seu crescimento e os diferentes 
intervenientes são apresentados no capítulo 5 — A cidade do Porto —, 
dando um panorama geral dos seus constituintes mais importantes, 
expondo as camadas existentes na urbe e a forma como as relações 
económicas, sociais e culturais tiveram impacto na sua face visível.

Os capítulos 6 — Ser e fazer o Arquivo — e 7 — Arquivos do património 
gráfico — são dedicados à temática arquivística. Primeiro, numa 
intenção precisa de clarificar conceitos e estudar abordagens de 
construção, tipologias e acessibilidades; segundo, apresentando um 
levantamento de projetos existentes na área do design gráfico, do 
património gráfico urbano e do património gráfico portuense.

A primeira parte termina com o capítulo 8 — Observação sensível — 
dedicado à observação sensível e ao modo como os designers veem 
o mundo, temas essenciais para a definição do conceito de arquivo 
poético.

Da Criação do Arquivo Poético à sua transcriação, é o título da 
segunda parte desta investigação, composta por dois capítulos. No 
capítulo 9 — Da observação sensível à criação do Arquivo Poético Portuense 
 – abordagem metodológica — descreve-se detalhadamente a metodologia 
adotada, apresentando as inúmeras etapas de construção do Arquivo 
Poético Portuense, apresenta-se a materialização do arquivo e conclui-se 
com a apresentação da proposta de modelo de criação de um arquivo 
poético promotor de novas narrativas. 

No capítulo 10 — Transcriação do Arquivo Poético —, são 
apresentados dois casos de estudo onde se afere a capacidade 
inspiradora do Arquivo Poético Portuense para a criação de outras 
narrativas.



Fig. 1.1 
Arquivo Poético Portuense. 



i. parte

delimitações 
do território 
de estudo



Fig. 1.2
Arquivo Poético Portuense. 
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“A marca humana visível inscrita sobre a terra permanece o sinal 
mais consistente do domínio cultural sobre o espaço. Nos estilos de 
construção, nas paisagens rurais e na forma como se distribuem os 
aglomerados populacionais estão implícitos sentidos mais vastos e 
representações de lugar, cultura e identidade. Uma das mais óbvias, 
mas também menos valorizadas, características da paisagem é a 
palavra escrita em grandes caracteres para informar, guiar, anunciar ou 
simplesmente proclamar. Enquanto o discurso ou a linguagem falada 
se inscrevem no tempo, são transitórios, prolixos e improvisados, 
a expressão gráfica inscreve-se no espaço, é duradoura, sucinta e 
planificada. O discurso diz respeito ao indivíduo, já a linguagem escrita 
é partilhada. (…)” (Gade, 2003, p. 430).1

Um dos primeiros desafios desta investigação foi o de definir o 
conceito de património gráfico portuense, tendo-se tornado urgente 
circunscrever o território de estudo, pois, sempre que se discutia 
o termo com diferentes interlocutores, eram salientados aspetos 
diversos, não havendo consenso sobre o que este conceito incluía 
ou excluía. Os contornos do território diluíam-se, assim, perante as 
diferentes leituras e a compilação dos vários materiais.

Assim, nesta primeira parte, para além de se propor uma 
definição de património gráfico, é elaborada uma pesquisa teórica 
em áreas consideradas fundamentais para esta investigação, tais 
como património, paisagem e história da cidade, traçando-se o 
enquadramento de conceitos básicos, posteriormente utilizados para o 
trabalho de campo e de implementação do projeto.

1  No original: “The visible human imprint on the land remains the most grounded way to 
understand the cultural hold on space. Building styles, field patterns, and settlements 
arrangements imply larger meanings and representations about place, culture, and identity. 
One of the most obvious, but also most overlooked, landscape signatures is the word 
writ large to inform, guide, advertise, or simply proclaim. Whereas speech or the spoken 
language is time bound, transient, prolix, and improvisational, graphic expression is space 
bound, durable, succinct, and planned. Just as speech belongs to the individual, written 
language is shared. (…)” (Gade, 2003, p. 430).
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cap. 1

Gráfico, contributos  
para uma definição

Partindo de um conjunto de autores cujo trabalho se debruçou 
sobre áreas como a gramática visual (Dondis, 1988; Leborg, 2006; 
Moles, 1986), a linguagem gráfica (Barnard, 2005; Cardona, 2014; 
Valdés de León, 2010) e o design gráfico (Barnard, 2005; Hollis, 2000; 
Kalman et al., 1994), abordam-se neste capítulo aqueles aspetos que 
se consideraram importantes para construir uma definição alargada 
do termo gráfico a utilizar nesta investigação. Essa definição será o 
ponto de partida para delimitar o território de estudo no que respeita 
ao tipo de observações (gráficas) a efetuar na paisagem urbana e que 
constituirão a matéria-prima do arquivo que se pretende construir.

1.1. Signo Gráfico

“(…) Quando os primeiros homens procuravam comida e se deparavam 
com a pegada de um animal na lama, estavam já a olhar para um sinal 
gráfico” (Hollis, 2000, p. 7).1  

A etimologia da palavra “gráfico” estará relacionada com o termo 
grego graphikós, «relativo à escrita», e o latino graphĭcu-, «feito a 
primor» (“Gráfico”, in Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa com 
Acordo Ortográfico, n. d.), reforçado por Machado com a noção de algo 
“desenhado por mão de mestre; perfeito, completo” (1990, p. 170). 
O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa2 aprofunda a definição, 

1  No original: “(…) When early man hunted for food, and spotted the imprint of an animal in 
the mud, he was looking at a graphic sign” (Hollis, 2000, p. 7).

2  gráfico adj. (1873 cf. MS5) 1 relativo a grafia ou a gráfica 2 impresso em gráfica 3 relativo 
ou destinado à representação da linguagem por sinais visuais desenhados ou gravados 
(caracteres g.) 4 relativo a qualquer tipo de grafismo produzido pela mão humana sobre 
uma superfície (pedra, barro, madeira, papiro, casca de árvore, pergaminho, parede, etc.) 5 
representado por desenho; desenhado, pictórico <a representação g. de um equilíbrio de forças> 
6 relativo às artes gráficas <indústria g.> 7 capaz de dar soluções graficamente estéticas a 
algo (p. ex., a logótipos, fotografias, etc.) <o génio gráfico de Aluísio Magalhães> 8 belo quanto 
à natureza gráfica da sua forma, aspecto <a excelência g. de uma foto> 9 GEOL que apresenta 
cristais feldspato e quartzo dispostos à maneira de caracteres cuneiformes (diz-se de certa 
variedade de pegmatito s. m. 10 representação plana de dados físicos, económicos, sociais 
ou outros por meio de grandeza geométricas ou figuras, diagrama, curva 11 indivíduo 
que trabalha na indústria gráfica <sindicato dos g.> 12 ALG conjunto finito de pontos e 
de segmentos de linhas que unem pontos distintos 13 EST MAT curva num sistema de 
coordenadas, que representa uma função [A curva pode ser substituída por uma superfície, 
uma série de colunas, etc.] 14 qualquer traçado obtido por aparelho, registando algum 
processo físico ou orgânico, como o sismograma, o electrocardiograma, etc.  (…) ETM gr. 
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relacionando-a com um conjunto mais extenso de referências ligadas 
ao universo da escrita, do desenho e da representação; da impressão 
e da estética visual —, tendo sempre o Homem como autor de uma 
mensagem registada num suporte mais ou menos plano3.

Assim, no contexto desta investigação, gráfico deverá ser entendido 
como um registo ou inscrição visual (de texto ou de imagem) que 
transmite uma determinada mensagem através de um suporte 
específico; um signo; uma qualquer forma de representação, objeto 
ou prática, que evoca um referente distinto de si próprio (Erlhoff & 
Marshall, 2008, p. 351). Hollis refere:

“Gráficos podem ser sinais, como as letras do alfabeto, ou fazer parte 
de um outro sistema de sinais, como as marcações rodoviárias. Em 
conjunto, as marcas gráficas – as linhas de um desenho ou os grãos de 
uma fotografia – formam imagens. (…)” (Hollis, 2000, p. 7).4

O termo signo e a sua utilização, no contexto atual, derivam 
maioritariamente dos estudos de Ferdinand de Saussure e Charles 
Sanders Peirce. Saussure centrou a sua pesquisa na linguagem verbal e 
nas palavras enquanto signos. Segundo este linguista suíço, os signos 
verbais são compostos por dois elementos: o significante e o significado5, 
sendo a relação entre estes completamente arbitrária: em diferentes 
idiomas, os fonemas que constituem o significante são diferentes 
(livro/book/livre), sendo a relação que estabelecem com o significado 
apenas determinada pela existência de uma convenção social.

Peirce, filósofo norte-americano, interessou-se sobretudo pela 
forma como inferimos sentido a partir do mundo que nos rodeia, 
idealizando um modelo triangular que inclui o signo propriamente 
dito, evidência física que se pode materializar numa palavra, numa 
imagem, num som; o interpretante, conceito mental produzido pelo 
recetor e baseado na sua experiência cultural do signo; e o objeto, 
“realidade externa referida pelo signo” (Crow, 2003, p. 24) .

Pierce apresenta três categorias de signos: a icónica; a simbólica e a 
indexada. A sua proposta estabelece que o ícone se relaciona com o seu 
referente por similitude: uma fotografia de um indivíduo poderá ser 

Graphikós,é,ón ‘que se refere à acção de escrever, de compor; gráfico’ pelo lat. graphĭcus,a,um 
‘perfeito, completo’; (…).

3  Cardona refere ainda que é o design gráfico que atua dentro do espectro do impresso, do 
escrito ou do desenhado, ou seja, do visível (Cardona, 2014, p. 102).

4  No original: “Graphics can be signs, like the letters of the alphabet, or form part of another 
system of signs, like road marking. Put together, graphics marks – the lines of a drawing or 
dots of a photograph – form images. (…)” (Hollis, 2000, p. 7).

5  “[sign] (…) The ‘signifier’ and the ‘signified’. A word became known as a signifier and the 
object it represented the signified. A sign is produced when these two elements are brought 
together” (Crow, 2003, p. 18).
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considerada um signo icónico, já que se assemelha fisicamente à coisa 
que representa; o símbolo é um signo arbitrário, que se relaciona com 
o seu referente apenas pela existência de uma convenção estabelecida 
por uma determinada comunidade, sendo disso exemplo a linguagem 
verbal; o índice evoca o seu referente através de uma manifestação 
física: uma pegada, por exemplo, é um índice de uma presença 
humana ou animal. 

1.2. Gramática Visual

Estes signos constituem-se, na sua maioria, como elementos visuais, 
que são o produto multimédia da linguagem verbal, e configuram-se 
como unidades comunicativas complexas construídas com recurso 
a um sistema gráfico composto por vários subsistemas: cromático, 
textual, icónico e compositivo, cada um dos quais constituído por 
códigos próprios. Na maior parte das situações, todos os subsistemas 
participam deste processo, ainda que não seja fundamental isso 
acontecer para estarmos perante uma mensagem visual (Cardona, 
2014, p. 75). Ao longo das últimas décadas, tornou-se cada vez mais 
importante perceber, não só como é formada a linguagem verbal ou 
visual, mas sobretudo qual o seu impacto enquanto elemento do 
discurso e produto cultural (abordagem discursiva) (Hall, 2001, p. 6).

Dondis refere que “(…) a substância visual da obra deduz-se a 
partir de uma lista básica de elementos” (1988, p. 53)6, ou seja, podemos 
discernir a substância de uma determinada mensagem visual a partir 
de um conjunto básico de elementos essenciais, que se combinam de 
diferentes maneiras de forma a melhor comunicar uma determinada 
mensagem. Esses elementos são: o ponto, a linha, a forma, a direção, o 
tom, a cor, a escala, o volume e o movimento. 

6  No original: “(…) la substancia visual de la obra se extrae de una lista básica de elementos” 
(1988, p. 53).

Fig. 1.3 
Comparação entre os 
modelos de Saussure e de 
Peirce — Retirado de Visible 
Signs (Crow, 2003, p. 24). 
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O ponto, unidade mínima e irredutível, tem um grande poder de 
atração sobre a visão. Pode servir de marca de referência no espaço ou, 
em conjunto com outros pontos, dirigir o olhar para um determinado 
aspeto compositivo. Quando utilizado como meio de saturação (por 
multiplicação e / ou sobreposição), pode sugerir diferentes tonalidades 
cromáticas: uma maior ou menor concentração de pontos possibilita a 
representação de uma gama de cinzentos, por exemplo (Dondis, 1988, 
pp. 55-56). 

Quando os pontos estão suficientemente próximos entre si, 
deixando de se reconhecer individualmente, surge um outro elemento: 
a linha, também interpretada como um ponto em movimento. A 
sua natureza atribui-lhe uma energia intrínseca, sendo o elemento 
preferencial no desenho, pela sua flexibilidade e variedade de registo. 
A linha pode ser adjetivada como inflexível, indisciplinada, delicada, 
indecisa, inquiridora, rigorosa ou mecânica, exprimindo a intenção 
do seu criador, os seus sentimentos e acima de tudo a sua visão. Tal 
como o ponto, é frequentemente utilizada para criar gradações de tom 
através de sobreposições. 

Com a linha é também possível desenhar o contorno, que se 
materializa em três formas primárias: o quadrado, o círculo e o 
triângulo, cada uma delas associada a significados específicos, umas 
vezes sustentados pela psicologia da perceção visual, outras pela 
cultura, e outras ainda por associações totalmente arbitrárias. É a 
partir destes contornos originais que se consegue identificar e criar 
formas derivadas (mais simples ou mais complexas) (Dondis, 1988,  
pp. 56-59).

Estes contornos básicos — quadrado, triângulo e círculo — 
expressam direções distintas: horizontal e vertical, diagonal e curva, 
cada uma delas com um forte significado associativo. O binómio 
horizontal-vertical aparece ligado à estabilidade visual e, por oposição, 
a diagonal emerge como força direcional instável, mas ao mesmo 
tempo mais dinâmica. Já as forças direcionais curvas surgem aliadas 
ao enquadramento e à repetição (Dondis, 1988, p. 60).

A representação do tom relaciona-se com a ligação entre a luz 
e a escuridão: é através da presença ou ausência de luz que as 
imagens visuais são criadas (teoria da perceção visual), sustentadas 
pelo princípio de que alguns objetos absorvem a luz enquanto 
outros a refletem, fenómeno este que permite as gradações de luz, 
considerando o objeto que observamos e o meio envolvente em que 
está inserido. Não seria possível representar e visualizar as tonalidades 
sem a presença destes dois opostos: o claro só existe por oposição 
ao escuro e consequentemente toda a gradação é tonal. É importante 
referir que o tom, tal como o encontramos na natureza, é muito mais 
variado do que a sua reprodução através de técnicas de impressão, 
podendo apresentar diferenças subtis difíceis de detetar o que 
torna a variação tonal num dos instrumentos mais interessantes da 
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representação da tridimensionalidade em suportes bidimensionais 
(Dondis, 1988, pp. 61-63). Assim, os tons monocromáticos são, na sua 
grande maioria, sucedâneos tonais da cor. 

Se a gradação tonal se relaciona antes de mais com a nossa 
sobrevivência (reconhecer os perigos na paisagem), a cor está mais 
ligada a questões emocionais. Carregada de informação, já a cor 
apresenta-se como uma das mais profundas experiências visuais e 
por conseguinte um dos elementos preferenciais na comunicação 
visual. À cor atribuímos quer significados associativos, decorrentes do 
meio ambiente7, quer simbólicos, dependentes sobretudo do contexto 
cultural em que estamos inseridos8. Pelas diferentes possibilidades 
de interpretação, a cor apresenta-se como uma ferramenta visual 
profundamente rica (Dondis, 1988, p. 64).

Um outro elemento básico da mensagem visual é a textura, que 
pode ser reconhecida através da visão e do tato, sendo possível que 
seja apenas uma manifestação ótica, sem qualquer referência tátil, 
como é o caso da reprodução de linhas num papel pautado: estas 
permitem a inserção de uma textura visual sem uma correspondência 
palpável. No entanto, quando estamos perante uma textura real, estas 
manifestações (táctil e ótica) coexistem (Dondis, 1988, p. 70). 

A cor, a textura e o contexto têm a capacidade de alterar a nossa 
perceção relativamente a determinados elementos visuais. O grande 
define-se em relação ao pequeno, mas com a inclusão de outros 
elementos visuais a nossa perceção pode alterar-se. É, pois, possível 
estabelecer uma escala, não apenas mediante o tamanho relativo dos 
elementos visuais, mas também através das relações que os elementos 
estabelecem entre si e com o meio envolvente (campo visual). As 
escalas não são absolutas, já que estão sujeitas a demasiadas variáveis 
que as podem modificar. O que é grande num determinado contexto 
pode tornar-se pequeno quando reajustado numa composição visual 
diferente (Dondis, 1988, p. 71).

À semelhança da escala, também a representação volumétrica 
em suportes bidimensionais é essencialmente uma ilusão. Sendo 
uma realidade no mundo tridimensional, onde a podemos tocar e 
sentir, a volumetria não existe verdadeiramente nas representações 
bidimensionais, onde é criada sobretudo através do recurso à 
perspetiva e à manipulação tonal. Um bom exemplo é o da fotografia 
que aparece como o melhor meio para reproduzir o que o olho 
humano vê, não atingindo, no entanto, a qualidade humana no 
que respeita à visão periférica. A volumetria ou, se se preferir, a 
representação das dimensões, pode também ser materializada através 

7 A cor da relva, das árvores ou do sol, por exemplo.

8  O vermelho pode ser de sangue, de paixão, de raiva ou de vida. Em algumas culturas 
orientais, o branco é símbolo de luto e, nas ocidentais, de pureza. 
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de vistas bidimensionais (laterais, superior e inferior), criando-se um 
conjunto de cinco imagens que combinadas representam o volume 
(Dondis, 1988, p. 74) 

Tal como o volume, também o movimento está muito presente 
na linguagem visual, ainda que na maioria das vezes de maneira 
subentendida. Explicitamente podemos encontrá-lo apenas naquilo 
que apelidamos de imagens em movimento, como é o caso do cinema, 
da televisão ou dos móbiles. Existem, no entanto, táticas que nos 
iludem e sugerem o movimento em imagens estáticas, o que acontece 
porque vivemos rodeados de movimento e, ao visualizarmos um 
elemento que nos sugere circulação (por exemplo, uma imagem 
estática de uma pessoa a andar), somos compelidos a imaginar e a 
ver essa ação dinâmica. Por outro lado, temos também a forma como 
os elementos visuais são lidos através do movimento dos olhos 
(movimento de leitura), que cria uma dinâmica e uma deslocação 
específica para cada mensagem visual (Dondis, 1988, p. 79). 

Esta proposta de Dondis sobre os elementos visuais básicos é 
reforçada por autores como Abraham Moles, que se refere igualmente 
à linha, ao contraste, à forma, à posição, à textura e à cor como unidades 
gráficas que em conjuntos alargados compõem (visualmente) o 
mundo envolvente (1986, p. 45). Já Leborg apresenta um sistema de 
classificação dos elementos visuais em que descreve os seus padrões 
e processos, estabelecendo relações entre os elementos individuais e 
o sistema (linguagem visual) (2006, p. 5). Trata-se de uma classificação 
bastante mais ampla do que a da abordagem de Dondis, mas que, 
uma vez mais, contempla elementos como a linha, o ponto, a superfície, 
o volume, a dimensão, o formato, a cor, a composição, entre outros, 
agregando-os em quatro áreas: objetos e estruturas abstratas, objetos e 
estruturas concretas, atividade (movimento) e relações compositivas.

1.3. Linguagem Gráfica 

“(…) O design gráfico é uma linguagem (…)” (“Reputations: Tibor Kalman”, 
1996, para. 11).9

De acordo com Cardona (2014, p. 71), a linguagem visual que usa 
como componentes os elementos referidos anteriormente é um tipo 
de manifestação captada de forma exclusiva pelo sentido da visão, o 
que a torna potencialmente impossível de delimitar. Não dispondo 
de uma autonomia em relação à linguagem verbal, o visual segue 

9  No original: “(…) Graphic design is a language (…)” (“Reputations: Tibor Kalman”, 1996, para. 11).
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os enunciados verbais produzidos pelo comunicador ao qual está 
subordinado (Valdés de León, 2010, p. 164).10

Ao percecionarmos os vários artefactos que nos rodeiam e 
motivados por questões basilares da existência humana (pragmáticas 
e hedonistas), esses artefactos “tornam-se significativos e podem ser 
ordenados como sistemas, sinais ou linguagens visuais com diferentes 
materialidades e complexidade semântica e sintática, mesmo quando 
não tenham sido concebidos e produzidos com fins comunicacionais” 
(Valdés de León, 2010, p. 139).

As diferentes linguagens visuais podem ser distinguidas entre si 
como estando dependentes: da (1) materialidade dos instrumentos 
expressivos que utilizam; (2) da diferente relação que cada uma 
estabelece com o tempo e o espaço; (3) dos diferentes tipos de 
produção e uso social; (4) dos seus vários níveis de complexidade 
semântica e sintática e, consequentemente, do tipo de competência 
interpretativa linguística que exige aos seus utilizadores (Valdés de 
León, 2010, p. 164).

Foquemo-nos então no que Valdés apelida de “linguagem visual 
gráfica” (2010, pp. 158-159) e cuja materialidade é constituída por 
diferentes tipos de imagens visuais — icónicas, não icónicas e tipográficas 
—, normalmente, mas não exclusivamente, bidimensionais.

Por imagens icónicas entendem-se aquelas que mantêm uma relação 
de semelhança formal ou estrutural com objetos e fenómenos reais 
ou imaginários, percebidos ou concebidos por um sujeito e registados 
através de técnicas específicas sobre um suporte, o que lhes confere 
uma determinada durabilidade temporal (Valdés de León, 2010, p. 158).

Na categoria de imagens não icónicas, encontram-se as figuras 
geométricas e as formas orgânicas. As primeiras carecem de relação 
com o mundo natural, já que são uma construção formal de carácter 
matemático e racional, não representando objetos diferentes de 
si mesmas, e são utilizadas de maneira direta, através de círculos, 
triângulos, quadrados, entre outros. As imagens orgânicas são criadas 
de forma espontânea ou acidental, ou seja, sem um controlo racional 
(Valdés de León, 2010, p. 158, 159).

Nas imagens tipográficas, as letras são usadas como meio de 
exploração de associações conotativas entre o texto (verbal) e a 
forma (gráfica), seja através da seleção da família de tipos adequada 
ao contexto, seja pela composição gráfica ou pelas relações visuais 
e conceptuais com as restantes imagens (icónicas ou não icónicas) 
(Valdés de León, 2010, p. 159). A função comunicacional surge como 
característica diferenciadora na linguagem visual gráfica, pois o seu 

10  “(…) o significado de um signo visual, qualquer que seja a sua natureza, será sempre um 
enunciado verbal.”; no original: “(…) el significado de un signo visual, cualquiera sea su 
índole, será siempre un enunciado verbal” (Valdés de León, 2010, p. 140).
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objetivo exclusivo é o de servir a comunicação entre sujeitos sociais, 
sem que pretensões estéticas, expressivas ou formais a subjuguem 
(Moles, 1986; Valdés de León, 2010, p. 160). 

Pode deduzir-se então que um conceito presente nos artefactos 
gráficos é o da comunicação, sendo que os que se encontram na 
paisagem terão sempre associados a si uma intenção comunicativa, 
seja ela intencional ou acidental. Malcolm Barnard (2005, p. 10) refere 
que as teorias da semiótica serão mais apropriadas quando lidamos 
com artefactos gráficos, já que contemplam a produção e a troca social 
e cultural de significados através de sinais e códigos específicos. Para 
a semiótica, a comunicação não é passiva e pressupõe a produção e 
troca de mensagens e de significados, estando dependente de como o 
emissor e o recetor se posicionam culturalmente: a mensagem é uma 
construção de signos dirigida a um recetor que lhe atribui significado 
e, neste processo, o recetor funciona como intérprete, já que a sua 
interpretação de uma determinada mensagem está fortemente 
dependente da sua identidade cultural. 

1.4. Design Gráfico

“(…) O design gráfico está em todo o lado. No entanto, é muitas vezes 
subestimado, passando despercebido e mesmo ignorado ao se fundir 
com a cultura visual do quotidiano. (…)” (Barnard, 2005, p. 1)11.

No seu livro Graphic Design as Communication, Barnard afirma que 
“definições e explicações satisfatórias sobre o que é o design gráfico 
são difíceis de encontrar” (2005, p. 10) e aborda o tema enunciando 
diferentes definições e a forma como estas podem contribuir para uma 
compreensão mais completa da disciplina. Refere a redundância das 
palavras design e gráfico, às quais as ideias de marca, de desenho e de 
planeamento estão inerentes, sustentando que o design gráfico não é 
apenas uma disciplina de criação de marcas gráficas, mas um processo 
de criação que envolve um pensamento reflexivo. Embora Kalman, 
Miller, Jakobs (1994, p. 51) e Hollis (2000, p. 7) também apresentem 
o design como uma forma de comunicação visual, Barnard vai mais 
longe ao defender o conceito de design gráfico como forma de cultura 
visual (Jobling e Crowly cit. Barnard, 2005, pp. 10-11), apresentando 
um sumário dos três fatores interdependentes propostos por aqueles 
autores para definirem a natureza dos objetos gráficos: em primeiro 
lugar, serem artefactos passíveis de reprodução em grande escala; em 
segundo, estarem financeiramente e/ou culturalmente ao alcance de 

11  No original: “(…) Graphic design is everywhere. Yet it is often taken for granted, passing 
unnoticed and unremarked as it blends in with the visual culture of everyday life. (…)” 
(Barnard, 2005, p. 1).
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uma vasta audiência; e, por último, transmitirem graficamente ideias, 
através de palavras e/ou imagens.

Sendo, então, o design gráfico12 a disciplina que trabalha e estuda 
as representações gráficas e a forma como a comunicação pode ser 
estabelecida através destas, é oportuno recorrer-se aqui a autores que 
apresentam as suas múltiplas facetas. Para Hollis:

“(…) A função principal do design gráfico é a de identificar: exprimir 
o que alguma coisa é ou de onde veio (…). A segunda função (…) é de 
informar e instruir, indicando a relação de uma coisa em relação a 
outra em termos de direção, posição e escala (…); a terceira função, 
apresentar e promover (…), pretende chamar à atenção e tornar 
memorável a mensagem transmitida” (Hollis, 2000, p. 10).13

Já Jacques Aumont (cit. Barnard, 2005, p. 13) sugere três funções 
inerentes às imagens gráficas: a simbólica (a imagem que representa 
uma outra coisa); a epistémica (que transmite informação sobre 
o mundo e o seu conteúdo); e a estética (que pretende agradar ao 
espectador ou provocar nele uma determinada sensação).

Ao considerar estas propostas incompletas por não contemplarem, 
por exemplo, a função retórica, Barnard propõe uma abordagem 
complementar a estas definições, criada a partir de uma palestra de 
Richard Tyler no Politécnico de Leeds, da qual fazem parte as funções 
informativa, persuasiva, decorativa, mágica e metalinguística e fática.

A função informativa do design gráfico será a de transmitir 
conteúdos ou conhecimento, podendo ser mais ou menos sofisticada, 
consoante a complexidade da mensagem que se quer transmitir. 
A função persuasiva ou retórica terá como objetivo “persuadir 
ou convencer, ou simplesmente alterar” (Barnard, 2005, p. 15) 
mentalidades ou comportamentos, variando também o nível de 
complexidade a que tal pode acontecer. A função decorativa ou 
estética explora a ideia de diversão, de ornamentação e remete para o 
prazer e entretenimento que retiramos dos objetos gráficos. A função 
mágica trabalha a dois níveis: permite o acesso à esfera do sagrado, 
ao tornar presente algo que está ausente ou distante; e permite a 
transformação de algo (uma ideia, por exemplo) noutra coisa, podendo 

12  O termo designer gráfico, usado pela primeira vez nos anos 20 do século passado por 
William Addison Dwiggins, aluno de Frederic W. Goudy, para descrever as suas atividades 
profissionais na área editorial e do desenho de tipos de letra (Meggs & Purvis, 2012, p. 192), 
foi sendo gradualmente substituído por uma expressão mais abrangente – “designer de 
comunicação visual”.

13  No original: “(…) The primary role of graphic design is that of identification: to say what 
something is, or where it came from (…). Its second function, (…) is information and 
instruction, indicating the relationship of one thing to another in direction, position and 
scale (…) the third use, presentation and promotion (…) where it aims to catch the eye and 
make its message memorable” (Hollis, 2000, p. 10).
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esta ser concretizada em grafismos diferentes, quando desenvolvida 
por designers diferentes. Por último, a função metalinguística e fática14. 
No contexto do design gráfico, para aplicar a função metalinguística, 
enquanto linguagem utilizada para descrever outras linguagens, é 
necessário conhecer os códigos e as cifras utilizadas para interpretar 
uma imagem específica15. Por outro lado, na construção de uma 
narrativa gráfica, tal como acontece no discurso verbal, incluímos 
muitas vezes expressões convencionais e previsíveis que servem de 
alavanca para iniciar, continuar, anuir ou concluir um determinado 
discurso, cumprindo assim a intenção de enfatizar e sublinhar 
certos elementos. Assim, a forma como uma imagem é enquadrada 
e colocada na grelha de paginação, por exemplo, dá indicações do 
percurso que devemos seguir na leitura do conjunto, mas grafismos 
como setas, mudanças de enquadramentos ou de perspetivas, podem 
também ser encaixados nesta função.

Em síntese, define-se “gráfico” como um registo ou inscrição 
visual que transmite uma determinada mensagem através de um 
suporte específico, uma qualquer forma de representação que evoca 
um referente distinto de si próprio (Erlhoff & Marshall, 2008, p. 351). 
Como componente da disciplina do design gráfico, este conceito 
surge associado a várias funções, que, apesar de serem apresentadas 
de forma esquemática e independente, com o propósito de as 
esclarecer o mais possível, são a maior parte das vezes indissociáveis, 
sobrepondo-se e funcionando em conjunto. É fundamental ainda 
registar que a identificação destas evidências, que podem surgir de 
forma intencional ou espontânea na paisagem, depende sobretudo de 
quem observa.

14  Palavra ou expressão utilizada para estabelecer o ato comunicativo e não para transmitir 
informação. Diz-se da função da linguagem que se centra no canal da comunicação e cujo 
objetivo é assegurar ou manter o contacto entre o locutor e o interlocutor (“Fático”, 2017).

15  É necessário conhecer o código utilizado num mapa para conseguirmos ler esse mapa. 
Só depois de percebermos o que significam as cores ou as linhas que o compõem, nos é 
possível interpretar o seu conteúdo.
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Cap. 2

Posicionamentos  
em torno do Património 

Compreender as origens e a evolução do conceito de património, 
os vários discursos a ele associados e quais os diferentes agentes 
envolvidos na sua definição, foram a motivação para este capítulo. Ao 
imergir no tema e ao compreender o seu carácter dinâmico é possível 
repensá-lo e definir novas coordenadas apropriadas ao arquivo que se 
pretende construir.

2.1. Sobre o conceito de Património

“Património: é o conjunto das obras do homem nas quais uma 
comunidade reconhece os seus valores específicos e particulares e com 
os quais se identifica. A identificação e a valorização destas obras como 
património é, assim, um processo que implica a selecção de valores” 
(Carta de Cracóvia 2000 Princípios para a Conservação e o Restauro do 
Património Construído, 2000).1

O termo património encerra em si vários significados: diz respeito 
à herança familiar ou a um conjunto de bens familiares; num sentido 
figurado, significa abundância ou riqueza; e pode ainda ser entendido 
como o conjunto de bens naturais ou culturais de importância 
reconhecida num determinado local, protegido e preservado através de 
ações específicas (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2003)2.

1  No original: “(…) The primary role of graphic design is that of identification: to say what 
something is, or where it came from (…). Its second function, (…) is information and 
instruction, indicating the relationship of one thing to another in direction, position and 
scale (…) the third use, presentation and promotion (…) where it aims to catch the eye and 
make its message memorable” (Hollis, 2000, p. 10).

2  “1 herança familiar 2 conjunto de bens familiares 3 fig. Grande abundância; riqueza, 
profusão <p. artístico> 4 bem ou conjunto de bens naturais ou culturais de importância 
reconhecida num determinado lugar, região, país ou mesmo para a humanidade, que 
passa(m) por um processo de arrolamento para que seja(m) protegido(s) e preservado(s) 
<a Floresta da Tijuca é um dos mais notáveis p. do Rio de Janeiro> <Évora é uma das cidades 
históricas portuguesas inventariadas pelo p. da Unesco> 5 JUR conjunto dos bens, direitos e 
obrigações economicamente apreciáveis, pertencentes a uma pessoa ou a uma empresa · 
p. da União JUR B  universo de bens públicos (…)  · p. líquido JUR complexo dos valores 
económicos de uma empresa, constituído pelo capital social, pelas suas reservas, reservas 
de avaliação e reservas de lucros ou prejuízos acumulados · p. público JUR conjunto de 
coisas pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, ou bens públicos de uso comum 
do povo, de uso especial e dominical.” (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2003).
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É precisamente nesta última aceção que Harrison (2013, pp. 4, 
5, 14), baseado em autores como Walsh, Harvey e Smith, refere que 
atualmente este termo é “amplo e escorregadio”, sendo utilizado para 
descrever quase tudo, abrangendo o material e o imaterial, o grande e o 
pequeno, o grandioso e o humilde, o natural e o construído, incluindo 
desde paisagens completas a pequenos fragmentos de um artefacto.

Perante um território de significados tão vasto, o termo 
“património” tornou-se problemático, sendo por isso fundamental 
salientar que acima de tudo este se refere a um conjunto de atitudes 
e relações com o passado. Abordá-lo como um fenómeno social, 
político e económico, inserido num determinado contexto histórico 
e temporal, permite defini-lo não tanto em relação ao passado, 
mas sobretudo em relação ao presente e ao futuro. Mais do que um 
conceito estático, o património revela-se um processo ativo, agregador 
de objetos, lugares e práticas, eleitos como representativos de um 
determinado contexto e associados a um conjunto de valores que se 
desejam preservar para memória futura (Harrison, 2013, p. 4, 14):

“Pensar o património em termos de compromisso com o passado no 
tempo presente permite-nos estar atentos à nossa capacidade para 
assumir de forma ativa e informada a produção do nosso próprio 
‘amanhã’” (Harrison, 2013, p. 4).3

Esta ideia tinha sido já anteriormente proposta por Gibson e 
Pindlebury (2009, p. 1), que sublinharam o valor cultural, histórico 
ou social associado ao património como algo construído, tornando-o 
portador de significados específicos, cultural e historicamente 
impostos, e dependente dos valores dominantes num determinado 
espaço e tempo. 

O património pressupõe, então, um contexto histórico particular, 
pois “(…) cada época reflete parte de si própria na forma como 
perspetiva e cuida do seu património” (Mendes, 2009, p. 10). Com 
o alargamento do conceito de património, ocorrido nas últimas 
décadas, passou-se a associá-lo de uma forma particular à memória 
e à pertença identitária, considerando-se de forma abrangente que 
tudo é património. Este alcance só foi possível porque se passou de 
um registo de património herdado (familiar, estatal ou nacional) 
para um património reivindicado (social e comunitário) (Cardoso, 
2013), incorporado na vida quotidiana, onde fragmentos da memória 
continuam presentes e podem ser resgatados para perpetuar a 
identidade do lugar.

3  No original: “Thinking of heritage as a creative engagement with the past in the present 
focuses our attention on our ability to take an active and informed role in the production 
of our own ‘tomorrow’.” (Harrison, 2013, p. 4).
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O conceito de património aqui apresentado (Gibson & Pendlebury, 
2009; Harrison, 2013; Sjöholm, 2013; Smith, 2006) centra-se sobretudo 
numa perspetiva europeia e norte-americana, perspetiva essa que nos 
últimos 150 anos sofreu profundas alterações. 

Harrison (2013) apresenta uma breve história do património 
dividida em três etapas: uma fase inicial, ao longo do século XIX, que 
associava o conceito iluminista de esfera pública4 à preocupação de 
preservar os ambientes naturais e culturais; uma segunda fase que 
atravessa o século XX e onde se verifica um aumento do controlo 
estatal sobre o património, assim como o aparecimento do conceito 
de património mundial; por último, uma terceira fase, posterior a 
1972 e ao surgimento da Convenção do Património Mundial, a fase 
das economias pós-industriais e das sociedades capitalistas tardias, 
período associado à explosão do património popular (p. 43). 

Na década de 80 do século passado, os estudos de património 
começam por se desenvolver num território interdisciplinar, 
com investigadores de diversas áreas científicas (História, 
Arqueologia, Sociologia, Geografia e Turismo) a contribuir para 
o seu reconhecimento como disciplina autónoma (Smith, 2012). 
Este interesse académico surgiu como resposta a um conjunto 
de tendências: o crescente interesse público na salvaguarda do 
património percecionado como ameaçado; o crescimento da 
“exploração económica descontrolada do património” (Smith, 
2012, p. 536); a implementação de políticas sociais e culturais mais 
conservadoras. A par destas coordenadas, o reconhecimento do 
património como um recurso político é também apresentado por 
Smith como grande impulsionador dos estudos nesta área. 

Ao longo dos últimos anos, a reflexão crítica sobre o património 
tem ganho terreno, ultrapassando os seus aspetos técnicos, 
centrando-se na tentativa de perceber o “porquê e o como de algumas 
coisas serem elevadas a património” (Macdonald, 2013, p. 17), e que 
consequências advêm dessa patrimonialização.

4  Habermas define a esfera pública como um lugar no qual indivíduos ou grupos se reúnem 
para formular ideias que influenciarão a opinião pública e o Estado. A noção de quem era 
este “público” e qual o seu poder de influenciar outros, variou consideravelmente durante 
este período, sendo mais apropriado referir a existência de múltiplos públicos e várias 
esferas de influência (Harrison, 2013, p. 44).
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2.2. Discurso oficial do património versus 
discurso não oficial 

“O património como tal não existe. (…) o que existe antes é um discurso 
hegemónico acerca do património que influencia a forma como 
pensamos, falamos e escrevemos sobre património (…)” (Smith, 2006,  
p. 11)5

Partindo de uma abordagem crítica, Laurajane Smith, introduz o 
conceito de discurso autorizado do património6 (Pendlebury, 2013, p. 716; 
Smith, 2006, p. 13), argumentando que este discurso — fortemente 
dominado por uma visão ocidental — está dependente do poder e do 
reconhecimento por parte de um conjunto de especialistas e da sua 
posterior institucionalização por agentes culturais estatais. O discurso 
autorizado do património tende a privilegiar as grandes narrativas da 
nação e de classes, dando particular destaque à monumentalidade e 
validando um conjunto de práticas que contribuem para uma ideia 
consensual de património, partilhada por especialistas e pelo cidadão 
comum. Sendo um discurso autorreferencial, tem necessidade de 
criar a sua realidade material através de “afirmações sobre si próprio” 
(Smith, 2006, p. 11), conquistando, assim, a sua autenticidade. Este 
património tende a ser facilmente identificável, dentro de limites 
passíveis de serem “mapeados, pesquisados, registados e localizados” 
em arquivos nacionais e internacionais. Limitar o património a uma 
escala que facilita a sua gestão de forma discreta, permite reduzir 
os conflitos sociais, culturais ou históricos, sobre o seu significado, 
valor ou natureza (Smith, 2006, p. 31). Rodney Harrison (2013) utiliza 
a designação de discurso oficial do património para denominar este 
conjunto de práticas autorizadas pelo Estado e validadas por algum 
tipo de legislação associada. Este é o discurso que se tornou dominante 
e que a grande maioria da comunidade reconhece como definição 
contemporânea operacional de património, onde objetos, edifícios e 
paisagens são destacados do quotidiano e conservados, baseando-se 
essa seleção em critérios e valores estéticos, históricos, sociais e/ou 
culturais, relevantes (Harrison, p. 14). 

Em contraponto ao discurso oficial do património, Harrison refere 
o discurso não oficial como “um conjunto alargado de práticas que 
são representadas usando a linguagem do património, mas que não 
são reconhecidas” (2013, p. 15) pelos meios ou pela legislação oficiais, 
ainda que possam ser manifestações relevantes para indivíduos e 

5  No original: “There is (…) no such thing as heritage. (…) there is rather a hegemonic 
discourse about heritage, which acts to constitute the way we think, talk and write about 
heritage. (…)” (Smith, 2006, p. 11).

6  Do inglês Authorised Heritage Discourse (AHD).
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comunidades. O conceito refere-se também a um conjunto de práticas 
continuadas, não necessariamente em vias de extinção, que ligam 
valores, crenças e memórias de uma determinada comunidade ao seu 
passado (Harrison, 2013, p. 18).

Esta distinção entre oficial e não oficial é apenas uma forma de 
delimitação, que não pressupõe qualidades intrínsecas associadas 
ao objeto, local ou prática em causa, e serve antes para reforçar que 
existe um património “autorizado por lei” e um outro que não tem esse 
estatuto. É consensual que o discurso autorizado do património é o 
dominante, mas a sua existência assegura também a possibilidade de 
este se tornar essencial para discursos dissidentes, mais preocupados 
com a participação das comunidades na identificação, gestão, 
interpretação e conservação do património, de forma a trabalhar 
com estas para uma melhor gestão do património, promovendo a sua 
integração social e cultural (Smith, 2006, p. 35).

2.3. Patrimonialização / Musealização / 
Objetificação

“A patrimonialização diz respeito à transformação de objetos, lugares 
e práticas em património cultural à medida que lhes são atribuídos 
valores, o que a define fundamentalmente como um processo” (Sjöholm, 
2016, p. 26).7

Chegados aqui, interessa perceber porquê e como um determinado 
objeto, paisagem ou lugar se torna património. 

Rodney Harrison retoma o termo “patrimonialização”8, usado por 
Kevin Walsh9 nos anos 90 do século passado para referir o processo 
pelo qual objetos e lugares passam de “coisas funcionais” a objetos de 
“exibição e exposição” (2013, p. 69), ampliando o seu sentido original, e 
defende ser possível aplicá-lo a novas categorias espaciais, apontando 
o património industrial como um desses novos tipos de objeto. 
O conceito de património deixa assim de estar circunscrito a um 
contexto meramente museológico e abre-se a um contexto urbano 
(Sjöholm, 2013, p. 14).

7  No original: “Heritagisation refers to the transformation of objects, places and practices 
into cultural heritage as values are attached to them, essentially describing heritage as a 
process.” (Sjöholm, 2016, p. 26).

8 do inglês “heritagisation”.

9  Walsh centrava as suas preocupações na questão da patrimonialização do espaço, devido à 
crescente ocupação do território pelo turismo.
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Um outro termo utilizado com um significado semelhante é o de 
musealização que, segundo Sharon Macdonald10, serve para descrever 
a forma como “o passado, outrora tradição e parte da vida, entrou 
na modernidade para ser institucionalizado” (2013, p. 138). A autora 
defende que, durante o século XX, o crescimento significativo 
de museus se apresenta como um dos sintomas da “acelerada 
institucionalização do passado” (2013, p. 138), alterando a nossa 
sensibilidade relativamente ao tempo. A aceleração do ritmo de vida 
atual, seja pelo uso crescente das novas tecnologias, pelas mudanças 
na paisagem urbana ou pelo afastamento do Homem da natureza, 
contribuem para esse ritmo veloz, tornando o passado marcadamente 
diferente do presente, e cada vez mais depressa. Podemos então 
dizer que existe mais passado, mais rapidamente, na medida em que 
acontecimentos e práticas são reconhecidos como História mais cedo 
do que seriam em épocas anteriores. Patrimonialização e musealização 
são, assim, empregues recorrentemente como sinónimos, “embora se 
considere que “patrimonialização” esteja mais próximo do processo 
teórico de passagem de um artefacto, espaço ou ideia a património, 
e “musealização” se associe à interpretação desse mesmo artefacto, 
espaço ou ideia através dos mais diferentes meios de comunicação” 
(Fauvrelle, 2015, p. 160).

Nesta investigação, o conceito de patrimonialização é 
particularmente útil, já que nos interessa perceber como podem 
os objetos gráficos presentes no contexto urbano portuense ser 
reconhecidos como património. Considerando a patrimonialização 
um processo cultural, pressupõe-se que envolve simultaneamente uma 
dimensão individual (subjetiva) e outra coletiva (objetiva). Este é ao 
mesmo tempo um processo e um produto; um processo de edificação 
e incorporação em relação a um conjunto de agentes causais e a 
um determinado ambiente, adquirindo significado no contexto 
do património. Partindo deste pressuposto, podemos assistir à 
patrimonialização de realidades que emergem de certas comunidades 
e contextos sociais (Fontal & Gómez-Redondo, 2016, p. 66).

Fontal e Gómez-Redondo identificam três tipos de agentes 
envolvidos no processo de patrimonialização: os agentes institucionais, 
os individuais e as comunidades, cada um dos quais colabora a níveis 
diferentes na legitimação dos novos objetos patrimoniais, na formação 
das novas identidades que estes configuram e, por último, na criação de 
novos legados (2016, pp. 66–70).

Tomando como ponto de partida a ideia de construção de 
património num contexto de discurso oficial, estes autores 

10  Sharon Macdonald utiliza o termo tendo por base o filósofo Ritter que, diz-se, foi o 
primeiro a usar o vocábulo Musealisierung no artigo “Musealisierung als Kompensation”, cuja 
primeira edição data de 1963.
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nomeiam as agências institucionais como um dos intervenientes mais 
importantes neste processo, uma vez que são quem detém o poder 
de legitimar a patrimonialização em curso. Estas agências não são 
mais do que um conjunto de indivíduos que funcionam enquanto 
coletividade e atuam em ambientes de tomadas de decisão, regendo-se 
por um conjunto de normas, valores e costumes instituídos como 
basilares no seio dos grupos a que pertencem. Nesta perspetiva, 
pode dizer-se que o “património é moldado como um conjunto de 
significados legitimados pela instituição” (Fontal & Gómez-Redondo, 
2016, p. 67). Ao aceitar e compreender o valor do património que se 
propõem legitimar como tal, estes grupos associam-se à consagração 
do passado, reforçando a sua preservação. Por outro lado, ao se 
identificarem com essa herança, reforçam também os laços e o sentido 
de pertença a uma história que esse património representa.

Um outro elemento fundamental deste processo, é precisamente o 
sujeito que surge como segundo agente de construção do património: 
um sujeito “descentrado”11, composto por fragmentos de várias 
identidades, que se desenvolvem a partir de múltiplas contribuições e 
acontecimentos sociais e ambientais (Martins, 2012, p. 16), a partir dos 
quais, com concordâncias e diferenças em relação ao outro, emerge o 
sentimento simbólico de pertença, desenhando-se assim uma nova 
identidade. A par disto, o património constitui-se também a partir dos 
significados que cada sujeito tece sobre a sua herança, no âmbito de 
um processo de aceitação por parte do grupo. Assim, ao estabelecer 
relações cognitivas e afetivas com o “património potencial”, o sujeito 
atribui-lhe significado e reconhece os elementos definidores da sua 
identidade coletiva. Definem-se assim dois níveis neste processo: um 
primeiro, individual, onde o sujeito identifica e constrói o significado 
pessoal sobre um determinado bem cultural, dando forma a uma ideia 
simbólica de pertença; e um segundo, onde são identificados pontos 
comuns entre vários sujeitos, permitindo construir uma comunidade 
com visões próximas sobre o património.

Por último, a patrimonialização implica também uma visão 
coletiva, não apenas no que diz respeito ao consumo de bens culturais, 
mas sobretudo à capacidade de moldar um determinado legado e 
transformá-lo em novas formas de identidade e de património, criando 
novos territórios significantes.

11  No discurso do conhecimento moderno, Stuart Hall, defende que existiram cinco 
grandes ruturas que contribuíram para o entendimento do sujeito como “descentrado” 
— Marxismo; Psicanálise; Primado da linguagem; Trabalho de Foucault; Feminismo. É o 
efeito cumulativo de todos estes descentramentos que fragmentam a ideia de sujeito com 
identidade fixa (Martins, 2012, p. 16).
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2.4. Património urbano

“(…) estudar o meio urbano significa observar e refletir sobre cidades e 
municípios de uma perspetiva histórica e contemporânea. (…)” (Harland, 
2016, p. 34).12

Estando esta investigação centrada na paisagem da cidade do Porto, 
e na criação de um Arquivo Poético Portuense, é pertinente esclarecer o 
que se entende por urbano e qual a sua relação com o património. Não 
existindo uma definição simples para o termo (Harland, 2015, p. 34), 
pode-se partir do corpo teórico desenvolvido a seu propósito para o 
tentar fazer. 

Na raiz da palavra encontra-se o radical urbs, do latim urbs, is 
“cidade” (por oposição a “campo”) e urbanus, “da cidade”; “urbano” 
significa assim relativo ou pertencente à cidade e engloba tudo o que 
lhe é próprio (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2003, p. 3638). 

A definição jurídica de urbano varia de país para país, mas, em 
Portugal, e segundo a legislação em vigor, “considera-se lugar urbano o 
lugar com população igual ou superior a 2000 habitantes”13 para além 
de se ter também em conta a tipologia predominante das atividades 
económicas; o grau de desenvolvimento das atividades geradoras de 
fluxos significativos de população, bens e informação; a dimensão 
e o grau de cobertura das infraestruturas citadinas e da prestação 
dos serviços associados, nomeadamente dos sistemas de transportes 
públicos, de abastecimento de água e saneamento, de distribuição de 
energia e de telecomunicações; e o nível de aglomeração de edifícios 
(Lei nº 22/2012 de 30 de maio - Aprova o Regime Jurídico da Reorganização 
Administrativa Territorial Autárquica, 2012). 

Espaços rurais e urbanos nem sempre têm fronteiras definidas, 
tratando-se antes de um continuum em que podemos dar-nos conta de 
estar num extremo ou no outro. Historicamente as cidades surgiram 
em locais onde havia alimentos em abundância (Scott & Storper, 
2015), sendo essa premissa fundamental para a fixação de um maior 
número de indivíduos, que acabariam eles próprios por estimular 
o crescimento da agricultura e assim produzir ainda mais. Quando 
um determinado aglomerado conseguia produzir excedentes, era 
possível organizar-se e manter um conjunto de habitantes alheados da 
atividade agrícola. Estes grupos, que habitualmente desempenhavam 
funções ligadas à vida política, militar, religiosa ou económica, 
tendiam a organizar-se por proximidade, criando zonas específicas na 

12  No original: “(…) to study the urban environment is to look at and consider cities and town 
from as historical and contemporary perspective. (…)” (Harland, 2016, p. 34).

13  No caso do município do Porto, apenas se considera a existência de um lugar urbano de 
igual nome.

Rural   >    >    >    >    >    >    >   Urbano

> > >Lugar Aldeia Vila Cidade

Quadro 2.1
Do rural ao urbano — Elaborado 

pela autora .
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malha da cidade, dedicadas a uma determinada atividade, cada uma 
delas com diferentes níveis de riqueza e poder.

As primeiras cidades, locais com uma grande densidade 
populacional e uma grande variedade de atividades económicas, 
desempenhavam também um papel importante na comunicação, 
funcionando como pontos nevrálgicos de ligação a outras cidades: 
“(…) Podemos já observar que todas as cidades, desde os primórdios 
da história, têm funcionado como densos sistemas de interações 
locais, interligando pessoas, bens e informações em movimentações 
complexas de longa distância.”14 (Scott & Storper, 2015, p. 7). Estes 
mesmos autores (2015, pp. 6-8) defendem que ao longo da história, 
a urbanização dependeu fundamentalmente da complexa interação 
entre o desenvolvimento económico, a divisão laboral, a aglomeração, 
a especialização e o comércio externo, afirmando também que a 
principal razão de ser das cidades modernas reside precisamente no 
seu papel de centros de produção económica, inseridos em sistemas 
mais amplos de comércio regional, nacional e internacional. O 
processo de urbanização vê-se assim profundamente enraizado na 
concentração espacial da produção e numa dinâmica multifacetada, 
circular e cumulativa de aglomeração e classificação.

Um outro importante elemento a ter em conta para a 
caracterização da essência das cidades, segundo estes autores, 
relaciona-se com o conjunto de interações de utilização do espaço 
(território), expressando as maneiras pelas quais as atividades 
sociais e económicas se condensam num mosaico diferenciado, 
polarizado e localizado. Noutras palavras, o tecido essencial do espaço 
intraurbano. De uma forma simplificada, apresentam a cidade como 
uma malha urbana, composta por três espaços que desempenham 
funções distintas: o espaço de produção onde o trabalho e o emprego 
estão concentrados; o espaço social manifestando-se em bairros 
residenciais, diferenciados por variáveis como o rendimento, a raça e 
a classe; e o espaço de circulação, representados pelas infraestruturas 
e rede viária que facilita o fluxo de pessoas, bens e informação. A 
natureza da cidade é, pois, simultaneamente pública e privada, coletiva 
e individual.

Foi neste contexto citadino que, no final do século XIX, nos 
deparamos pela primeira vez com a ideia de património urbano15. De 
acordo com Veldpaus, Pereira Roders e Colenbrander (2013), durante 
o século seguinte este conceito evoluiu, abrangendo uma abordagem 

14  No original: “We have already noted that all cities, from ancient times onward, have 
functioned as systems of dense local interactions imbricated in complex long-distance 
movements of people, goods and information.” (Scott & Storper, 2015, p. 7).

15  Ainda que usado anteriormente enquanto conceito, o termo património urbano é creditado 
a Gustavo Giovannoni, que o emprega pela primeira vez em 1913, na publicação Vecchie cittá 
ed edilizia nuova.
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mais centrada na paisagem. John Ruskin, pioneiro na proteção dos 
monumentos históricos, assinalou a necessidade de alargar o campo 
de atuação de maneira a que incluísse, para além do património 
edificado, manifestações mais humildes (pp. 4-5). Camillo Sitte foi, 
segundo Françoise Choay (cit. Valdés de León, 2010, p. 5), o primeiro a 
encarar o espaço citadino como um todo, convicto da importância de 
toda a malha urbana na compreensão da cidade. Esta abordagem foi 
consagrada uns anos mais tarde por Patrick Geddes que defendia que o 
património urbano sustenta o desenvolvimento da mesma, e que para 
isso, se deve identificar o carácter histórico essencial da cidade, já que 
este condiciona a forma como esta é ocupada e vivenciada (pp. 5-6). 

Gustavo Giovannoni, uma das figuras mais importantes 
nos estudos do património da primeira metade do século XX, 
promoveu a sua proteção a uma escala global, argumentando que 
os monumentos de valor reconhecido e as suas correspondentes 
manifestações vernaculares deveriam ser tratados como um todo 
inseparável, completando-se mutuamente, e encarou a cidade histórica 
simultaneamente como um monumento e um tecido vivo (Veldpaus et 
al., 2013). Esta abordagem holística e integral do património (tangível 
e intangível16) ganhou protagonismo nos documentos políticos 
orientadores dedicados ao tema. No Relatório de Pesquisa nº16 da 
União Europeia (Teller, J; Ruelle, C; Dupagne, A; Cornélis, 2005), 
pode-se encontrar uma definição alargada de património urbano que 
identifica três categorias principais: 

— Património monumental de valor cultural excecional; 
—  Elementos do património não excecionais, mas presentes de 

forma coerente e em abundância; 
— Novos elementos urbanos a serem considerados. 
Nesta última categoria, apresentam-se como exemplos: a forma 

urbana — a arquitetura da cidade e não apenas de um edifício ou 
o recorte da silhueta urbana; a “arquitetura” dos espaços abertos 
entre edifícios — ruas, espaços públicos ao ar livre, por exemplo; as 
três estruturas urbanas principais — o verde (o elementos vegetal 
e a cidade encarados como um todo), o azul (a presença da água na 
cidade), e o cinzento (rotas de todos os tipos, pontes, viadutos e outros; 
infraestruturas e equipamentos urbanos).

O património, seja qual for a sua natureza, está em constante 
diálogo com a população que ocupa o lugar e a sua preservação 

16  “(…) Os elementos tangíveis incluem, para além da estrutura urbana, elementos 
arquitectónicos, paisagens dentro e na envolvência da cidade, vestígios arqueológicos, 
panoramas, linhas de horizonte, corredores visuais e locais de referência. Os elementos 
intangíveis incluem actividades, funções simbólicas e históricas, práticas culturais, 
tradições, memórias e referências culturais que constituem a substância do seu valor 
histórico(…)” (Princípios de La Valletta Para a Salvaguarda e Gestão de Cidades e Conjuntos 
Urbanos Históricos, 2011).
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e gestão deve ter em conta esse diálogo, partindo do pressuposto 
de que as cidades são entidades mutáveis, sujeitas a pressões e 
transformações constantes: 

“As cidades e áreas urbanas históricas são estruturas espaciais que 
expressam a evolução de uma sociedade e da sua identidade cultural. 
São uma parte integrante de um contexto mais amplo, natural ou de 
origem humana, devendo ambos os aspectos ser considerados como 
indissociáveis. As cidades históricas e as áreas urbanas são a prova viva 
do passado que as formou.” (Princípios de La Valletta para a Salvaguarda e 
Gestão de Cidades e Conjuntos Urbanos Históricos, 2011).

A par da sua carga histórica e institucional, o carácter dinâmico 
do conceito de património e, em particular, de património urbano, 
permite repensá-lo e redefini-lo perante novas coordenadas e novos 
pontos de vista. A proposta da criação de um Arquivo Poético do 
Porto terá, pois, em consideração a potencialidade de reconfiguração 
do conceito de património urbano em função não só da recolha dos 
elementos inscritos na paisagem urbana da cidade portuense, mas 
também o olhar dos seus recolectores, empenhados em categorizar 
e organizar estes mesmos elementos em unidades de sentido 
inevitavelmente subjetivas.
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*  Este capítulo inclui excertos do artigo 
“Paisagem e património gráfico. 
Argumentos para a investigação em 
design” (Martins et al., 2017).

Cap. 3

Olhares sobre a Paisagem* 

Este capítulo explora a forma como diferentes autores se 
posicionaram relativamente ao conceito de paisagem e que 
abordagens se poderão revelar úteis no contexto desta investigação.   
A ideia de paisagem que aqui se convoca não só está conceptualmente 
centrada na forma como esta é percecionada por cada indivíduo – 
moldada pelas suas vivências e pela sua interação com o território –, 
como também abrange os elementos de natureza distinta que nela 
coabitam e que proporcionam novas hipóteses de sentido.

3.1. Sobre o conceito de Paisagem 

O conceito de paisagem, desde sempre ligado à geografia, mas 
não exclusivo desta, revela-se polissémico: utilizado em diferentes 
contextos, o termo banalizou-se, muitas vezes empregue sem que 
se compreendam efetivamente as dimensões que acolhe, sendo 
também certo que esta utilização mais diversificada fez com que 
evoluísse e se tornasse mais complexo, adquirindo novas dimensões. 
Álvaro Domingues sugere que “Por excesso de polissemia, paisagem 
transformou-se num conceito flutuante, vago, instável, próprio para ser 
colonizado por uma diversidade enorme de sentidos que funcionam 
como metonímias (…)” (2013, p. 224). 

A aceção mais comum define paisagem como “a porção de território 
que se abrange num lance de olhos” (Paisagem Dicionário da Língua 
Portuguesa com Acordo Ortográfico, n.d.), no entanto, Meinig refere que 
“(…) qualquer paisagem é composta não apenas por aquilo que está 
perante os nossos olhos, mas também por aquilo que está dentro das 
nossas mentes”1 (1979, p. 34). Ou seja, uma mesma porção do território, 
vista por diferentes pessoas, produzirá diferentes interpretações, 
intimamente ligadas às referências, vivências e interesses de cada 
indivíduo, e será consequentemente mais complexa dependendo da 
maturidade de quem a vê (Tuan, 1979, p. 91). Interessa aqui convocar 
esta abordagem porque a podemos relacionar com a sugestão de 
Jane Fulton Suri (2011, p. 30) relativamente à disciplina do design. 
Segundo esta autora, a forma como os designers são inspirados 
pelas observações pessoais que fazem do mundo, leva-os a encontrar 

1  No original: “(…) any landscape is composed not only of what lies before our eyes but what 
lies within our heads”.
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significados em aspetos que outros indivíduos não considerariam 
relevantes.

Meinig (1979) sublinha a subjetividade do observador ao apresentar 
dez perspetivas da paisagem2 que decorrem da preocupação 
fundamental com a essência e a organização mental necessárias para 
aferir sentido daquilo que nela se vê (p. 34). Na observação de uma 
mesma porção de território por dois indivíduos diferentes, a paisagem 
pode ser apreendida, por exemplo, como habitat – o observador vê a 
paisagem como um contínuo de possibilidades de utilização, onde 
tudo pode ser convertido e utilizado a seu favor (em suma, uma 
paisagem a ser domesticada pelo homem); ou como história, em que 
tudo o que se apresenta perante o observador é um registo complexo e 
cumulativo do trabalho da natureza e do homem.

Jean-Marc Besse acrescenta que a “(…) a paisagem é antes do mais 
da ordem de participação no mundo, antes de ser da representação 
do mundo ou da ação sobre o mundo” (2013, p. 34), e que isso só é 
possível através da nossa participação como observadores. Esta ideia é 
também partilhada por Tim Ingold ao defender que a paisagem “(…) é, 
sobretudo, o mundo no interior do qual nos situamos ao assumirmos 
um ponto de vista sobre o que nos rodeia (…)”3 (2000, p. 207). Assim, 
a paisagem resultará da relação que um indivíduo mantém com 
ela desde o seu ponto de vista subjetivo, da sua vivência e da sua 
intervenção. A paisagem não se define, pois, apenas pela enumeração 
dos elementos que a constituem, mas assumindo-os como vestígios 
auxiliares para a construção de uma imagem integrada, mental e 
emocionalmente produzida (Tuan, 1979, p. 89).

A ideia de paisagem natural ou paisagem construída descodificada 
pelo homem, convoca também o termo cultura, que se apresenta 
atualmente como um conceito abrangente, associado a disciplinas 
como a antropologia e os estudos culturais. Pressupondo que as 
“representações e significados culturais têm uma certa materialidade, 
isto é, estão incorporados em sons, inscrições, objetos, imagens, livros, 
(…)”, sendo “(…) produzidos, promulgados, usados e compreendidos 
num contexto social específico” (Barker, 2007, p. 7), conclui-se que esta 
pluralidade de significados é uma das razões pelas quais o conceito de 
cultura esteve sempre associado ao conceito de paisagem. 

Carl Sauer circunscreveu a paisagem a duas categorias: as paisagens 
intocadas (ou quase) pela ação do homem e que apelidou de “paisagens 
virgens”; e aquelas em que o homem está presente como agente da 

2  Paisagem como Natureza; paisagem como Habitat; paisagem como Artefacto; paisagem 
como Sistema; paisagem como Problema; paisagem como Riqueza; paisagem como 
Ideologia; paisagem como História; paisagem como Lugar; paisagem como Estética.

3  No original: “(…) it is rather the world in which we stand in taking up a point of view on 
our surroundings. (…)”.
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paisagem natural, avaliada a partir das suas marcas, e a que chamou 
de “paisagens culturais”, tendo sido o seu contributo precisamente 
o de pensar a cultura em torno do estudo das marcas de ação do 
homem sobre as paisagens (Name, 2011). Por outro lado, Berque (1984) 
acrescenta a esta noção de paisagem como uma marca4 da civilização 
uma existência simultânea como matriz5, já que participa num sistema 
de perceção, conceção e ação entre a sociedade, o espaço e a natureza. 

O desejo de encontrar uma taxonomia para catalogar diferentes 
tipos paisagem – sejam naturais, urbanas ou industriais – produz 
classificações pouco flexíveis, que carregam em si uma intenção 
de delimitar fronteiras onde elas verdadeiramente não existem, já 
que os diferentes elementos que as caracterizam podem conviver 
em simultâneo, coincidindo num mesmo lugar. Os vários sentidos 
assumidos pelo conceito de paisagem não podem ser dissociados 
da relação entre o espaço (lugar) e o tempo (época), proporcionando 
leituras conjuntas e criando narrativas contínuas e coerentes. 
No entanto, autores como Anne Cauquelin e Álvaro Domingues 
apresentam reflexões que rompem com esta premissa, introduzindo 
outros referentes espácio-temporais que possibilitam visões e lógicas 
alternativas (Cardoso, 2013, p. 9). 

Domingues propõe o adjetivo “transgénico”, utilizando 
metaforicamente o termo da biotecnologia para referir os Organismos 
Geneticamente Modificados (organismos que partilham genes de várias 
espécies criando uma outra realidade), para estabelecer uma distância 
em relação aos pré-conceitos associados às paisagens. Torna-se 
assim possível perceber a existência de elementos pertencentes a 
realidades conceptualmente distintas que, em vez de competirem no 
sentido de chamar a si o território, criam possibilidades de leitura e 
de entendimento, “interpelando, inquietando, criando e distribuindo 
sentidos e polémicas” (2013, p. 234). A paisagem transgénica permite uma 
aproximação que explora a simultaneidade de ocorrências, deixando 
espaço para tratar a diversidade de componentes que a constituem, 
sendo, no entanto, a perceção do conjunto que dá sentido às partes; 
permite encontrar espaço para a partilha do sensível, sob a forma de 
outras referências e de outras formas de ver e dar a ver, explorando a 
alteridade em si contida; permite questionar a rutura com a ordem 
natural (previsível e consensual) das coisas, constituindo-se até como 
ferramenta de legitimação entre a norma e a alteridade; permite 
a politização da paisagem através do debate social sobre o que se 
partilha e como se partilha (Domingues, 2013).

Esta abordagem afigura-se particularmente pertinente quando a 
intenção é a de atuar sobre a paisagem portuense, observando as suas 

4  Paisagem-marca. No original “paisage-empreinte”.

5  Paisagem-matriz. No original: “paisage-matrice”.
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ocorrências e identificando o património gráfico nela contido a partir 
dos pontos de vista de um conjunto de designers.

3.2. Criações artísticas inspiradas pela 
paisagem portuense 

“Invicta, poesia em cada esquina, inspiração divina/ Um rio dourado 
afogado na neblina/ O amor da nossa vida” (Mind Da Gap, 2002).

Tal como aconteceu com outras cidades6 também o Porto, as suas 
gentes, a sua história e a sua paisagem foram fonte de inspiração e 
referência na criação de obras em diversas áreas artísticas. Escritores, 
pintores, músicos e cineastas capturaram a cidade, produzindo obras 
que espelham diferentes relações estabelecidas com a urbe. 

Nas páginas que se seguem, apresenta-se uma seleção de produções 
que integram, na parte ou na totalidade, referências à cidade, desde 
casos em que o tema central é a cidade do Porto e outros em que 
esta serve de cenário ou de enquadramento às diferentes narrativas 
construídas. Em todos um denominador comum, o Porto transcriado, 
descrito e apresentado segundo o olhar de cada autor.

6  São disso exemplo Londres, Paris, Berlim ou Roma captadas por Charles Dickens, Émile 
Zola, Walter Ruttmann, Frederico Fellini, respetivamente.
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Quais as inferências, as narrativas e os nexos de sentido que se 
poderão desenhar a partir da teia de testemunhos gráficos espalhados 
pela paisagem urbana do Porto? No que se concentrará o olhar do 
designer ao observar essa paisagem? Quais os elementos a que será 
mais sensível e nos quais identificará mais sentido? 

Estas são indagações que este estudo coloca, propondo dar 
visibilidade às interpretações individuais configuradas a partir da 
observação da paisagem urbana do Porto, particularmente na sua 
vertente gráfica.
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Cap. 4

Património gráfico 
urbano

A construção da cidade resulta de uma combinação de elementos 
criados de forma planeada que coabitam com outros mais 
espontâneos, dotando-a de uma malha de manifestações complexas, 
únicas e irrepetíveis. Esta complexidade urbana atraiu inúmeros 
designers a observar a paisagem, registando de forma particular os 
vários elementos e pormenores que a compõem. Este capítulo trata 
precisamente destas duas dimensões. A complexidade que se verifica 
na construção do património urbano e a apresentação de exemplos de 
como este foi observado e registado por diversos designers.

4.1. Construído pelo Homem 

Kevin Lynch sugere que, sendo a cidade uma construção espacial de 
grande escala, só nos é dado conhecê-la no decurso de longos períodos 
de tempo em que a cidade é apreendida e interpretada em sequências 
distintas, com os mesmos elementos a serem reajustados, invertidos, 
interrompidos, abandonados ou mesmo anulados segundo narrativas 
específicas:

“A cada instante existe mais do que a vista alcança, mais do que o 
ouvido pode ouvir, uma composição ou um cenário à espera de ser 
analisado. Nada se conhece em si próprio, mas em relação ao seu meio 
ambiente, à cadeia precedente de acontecimentos, à recordação de 
experiências passadas” (Lynch, 1982, p. 11).

À semelhança de Meining, Besse, Ingold e Tuan (2013; 2000; 1979; 
1979), também Lynch (1982) defende que aquele que observa — neste 
caso, a paisagem citadina — tem uma participação ativa no que vê, 
observando à luz das suas próprias experiências. Acrescenta ainda 
que a cidade não é apenas um objeto percetível por indivíduos 
das mais variadas classes sociais, personalidades e origens, mas o 
produto de muitos construtores que permanentemente alteram a 
sua estrutura, sendo parte integrante e ativa de uma transformação 
constante que responde a razões específicas e particulares (1982, pp. 
11, 12), e as interpretações que se faz dela são habitualmente parciais e 
fragmentadas, envolvidas em referências pessoais e sensoriais1.

1  Como se verá no capítulo 9, a abordagem metodológica para o trabalho de campo desta 
investigação tem como sustentação teórica precisamente todas as dimensões sensoriais, 
afetivas e empáticas do ser humano (Ingold, 2000; Pink, 2011).
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Uma outra proposta de Lynch, a de que a imagem da cidade se 
compõe de uma malha complexa de Vias, Limites, Bairros, Cruzamentos 
e Pontos Marcantes que contribuem para a sua identidade, estrutura 
e significado (Harland, 2016, p. 62), é particularmente pertinente para 
esta investigação e o seu intuito de registar um conjunto de vestígios 
gráficos construídos por diferentes intervenientes, provenientes de 
origens distintas que sobre o território urbano edificam uma trama 
rica e complexa.

As Vias – ruas, passeios, linhas de trânsito, canais, caminhos-de-
ferro –, surgem como elementos predominantes, já que os sujeitos 
observam a cidade à medida que nela se deslocam, organizando e 
relacionando os restantes elementos em função do seu ponto de vista. 
Os Limites, elementos lineares não usados ou considerados pelos 
habitantes como Vias, são as fronteiras entre duas partes: linhas de 
costas marítimas ou fluviais, cortes no caminho de ferro, entre outros, 
funcionando como barreiras ou linhas de separação ao longo das quais 
diferentes segmentos comunicam. Os Bairros referem-se a regiões 
urbanas de tamanho médio ou grande, concebidas como tendo uma 
extensão bidimensional, passíveis de serem reconhecidas de dentro 
para fora ou de fora para dentro. Os Cruzamentos, por sua vez, são 
locais estratégicos, através dos quais o observador pode participar 
na cidade, constituindo-se como ponto focal e onde se concentram 
hábitos, onde se ligam ou interrompem ações. Por último, os Pontos 
Marcantes, lugares de referência exteriores ao observador e que se 
destacam do resto da paisagem (Lynch, 1982, p. 58).

O resultado deste conjunto pode ou não ter sido planeado. 
Documentos definidores da paisagem (como, por exemplo, os Planos 
Diretores Municipais), permitem um controlo do crescimento 
da malha urbana de uma forma estruturada, onde o património 
recentemente edificado (público e privado) vai sendo adicionado 
ao edificado preexistente de forma regulada. Outras manifestações 
marginais e mais espontâneas dotam a cidade de elementos 
disruptivos. 

A permanência temporal também se revela de extrema importância. 
Para além dos seus constituintes mais duradouros, a cidade apresenta 
um conjunto de elementos temporários2, que aparecem e desaparecem 
dependendo das necessidades e que muitas vezes deixam vestígios 
relativamente duráveis. Sendo um organismo evolutivo e mutável, a 
paisagem urbana é frequentemente referenciada através da metáfora 
do palimpsesto3, onde camadas vão sendo adicionadas por cima de 
outras já existentes. Isto pode significar a destruição ou adaptação dos 

2  Andaimes, gruas, sinalização temporária, cartazes de espetáculos, grafitis, entre outros.

3  Papiro ou pergaminho cujo texto primitivo foi rasurado para dar lugar a outro (Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa, 2003).
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estratos mais recentes para trazer à luz os registos mais antigos. Este 
conjunto heterogéneo retém fragmentos e vestígios de fases sucessivas 
de desenvolvimento e uso, onde cada um incorpora o modelo segundo 
o qual foi originariamente concebido (Drucker, 2010). 

Bartolini (2014) apresenta um outro conceito — inspirado no 
trabalho de Sigmund Freud — que apelida de Brecciation. A Brecha4 
recorre à metáfora da aglomeração de fragmentos diversos, cimentados 
por uma matéria da mesma natureza ou não, que se transformam em 
algo novo e notável. São fragmentos de diferentes origens e, apesar de 
não obedecerem a nenhuma sequência cronológica, têm a capacidade 
de formar uma entidade plena de sentido. Ao transpor esta metáfora 
para o contexto urbano, torna-se possível observar a cidade por uma 
lente diferente, onde aspetos distintos se entrelaçam e coexistem: 

“(…) A Brecciation sugere, pois, que o espaço urbano não se limitará 
a vestígios invisíveis ou a formações lineares. Leva em consideração 
espaços em que a evidência tangível do passado emerge nas posições 
mais inócuas e nos locais mais estranhos” (Bartolini, 2014).5

4.2. Observado pelo Designer

No que diz respeito à disciplina do design, desde meados do século 
XX que alguns designers registaram a paisagem urbana através dos 
seus pontos de vista e interesses, propondo vários projetos onde os 
elementos da cidade são sentidos, observados, registados e utilizados 
para a criação de arquivos pessoais e de diversas narrativas visuais, 
configuradas em projetos editoriais (livros e revistas), exposições, 
websites, entre outros. O património gráfico presente na paisagem 
urbana tem a capacidade de comunicar e representar associações entre 
o indivíduo e o meio ambiente, contribuindo para aquilo que Lynch 
apelidou de imaginabilidade: “(…) a qualidade de um objeto físico 
que lhe dá a probabilidade de evocar uma imagem forte num dado 
observador” (1982, p. 20).

Neste capítulo apresentam-se exemplos de designers que fizeram 
da observação da paisagem o ponto de partida para o seu trabalho, 
fosse numa perspetiva da investigação científica ou na prática da 
profissão. 

4  “(…) Rocha composta de fragmentos de cantos vivos, cimentados por matéria da mesma 
natureza ou de natureza diversa” (Dicionário Houaiss Da Língua Portuguesa, 2003).

5  No original: “(…) Brecciation, therefore, suggests that there may be more to urban sites than 
hidden traces and linear formation. It considers places where tangible evidence of the past 
resurfaces in the most innocuous positions and awkward spaces” (Bartolini, 2014).
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Alguns dos trabalhos mais notáveis desta observação da paisagem, 
surgem associados a Herbert Spencer, enquanto designer e observador 
do meio circundante, mas também como editor, ao publicar trabalhos 
de outros designers, artistas e historiadores. Robert Brownjohn, Alan 
Fletcher, Aloisio Magalhães, Camilla Grey, Henry Steiner, Bob Gill, 
Colin Forbes, David Enock, Tony Palladino e Stanley Eisenman foram 
alguns dos nomes que participaram com o seu trabalho gráfico ou 
fotográfico na revista Typographica6:

“(…) criada, editada e concebida pelo famoso tipógrafo britânico Herbert 
Spencer, foi uma das mais extraordinárias e conceituadas publicações 
internacionais de artes visuais dos últimos 50 anos. Era fora de 
vulgar não só pela originalidade da sua visão editorial como também 
pelos seus critérios de design e produção. (…) A fusão entre os limites 
da experimentação modernista com a poesia visual e concreta e a 
fotografia ambiental antecipava muitas das preocupações dos designers, 
artistas e comentadores culturais contemporâneos” (Poynor, 2002).7

Esta revista foi uma referência no panorama mundial do design 
gráfico e, ao contrário do que o nome pode sugerir, foi muito além 
da abordagem a temas ligados à produção tipográfica, percorrendo 

6  Revista Typographica (1949-1967). Coordenação Editorial Herbert Spencer / Edição Lund 
Humphries.

7  No original: “(…) founded, edited, and designed by the renowned British typographer 
Herbert Spence, was one of the most extraordinary and distinctive international visual 
art publications of the last half-century. It was unusual for its originality of editorial 
vision and for its standards of design and production. (…) Its boundary-blurring fusion of 
modernist experimentation, visual and concrete poetry, and environmental photography 
anticipated many of the preoccupations of contemporary designers, artists, and cultural 
commentators” (Poynor, 2002).

Fig. 4.1 
Typographica série 1/ nº 1 —  
© https://4.bp.blogspot.com

Fig. 4.2
Typographica série 2 / nº 1, capa —  
© https://www.baselinestore.com

Fig. 4.3
Typographica série 2 / nº 1, contracapa —   
© https://www.baselinestore.com

https://4.bp.blogspot.com
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um caminho inovador ao divulgar o percurso gráfico de designers 
e artistas modernistas, a par de temas mais convencionais, e 
apresentando também artigos sobre pintura abstrata e ilustração 
editorial (Poynor, 2002, p. 10). Na segunda série, editada entre 1960 
e 1967, a fotografia conquistou um papel central, não só como tema, 
mas progressivamente como ferramenta visual, permitindo uma 
nova abordagem na conceção e produção editorial. A lógica de 
criação de conteúdos em que se parte de um texto para chegar a um 
conjunto de imagens que o ilustram ou complementam vai sendo 
progressivamente invertida, dando lugar a ensaios fotográficos que 
originam a produção de textos. 

Nos vários números editados, encontram-se artigos que usam 
o património gráfico urbano como elemento fundamental da sua 
elaboração, sendo por isso um bom exemplo de relação com este 
estudo: não só pela recolha do património gráfico urbano, mas 
também por este ser o ponto de partida para outras narrativas visuais.

Fig. 4.4 - 4.5
Typographica série 2 / nº 8 — Retirado de 
Typographica (Poynor, 2002).

Fig. 4.5

Fig. 4.6
Typographica série 2 / nº 12 
— Retirado de Typographica 

(Poynor, 2002).
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Fig. 4.7 - 4.11
Typographica série 2 / nº 12 — Retirado de 

Typographica de (Poynor, 2002).
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Fig. 4.8
Fig. 4.9
Fig. 4.10
Fig. 4.11

Fig. 4.12 - 4.14
Typographica série 2 / nº 12 — Retirado de 
Typographica (Poynor, 2002).

Fig. 4.13 
Fig. 4.14

Fig. 4.15 -4.17
Typographica série 2 / nº 4 — Retirado de 
Typographica (Poynor, 2002).
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Fig. 4.16 
Fig. 4.17

Fig. 4.18 - 4.19 
Capa e contracapa do livro 
— Retirado de Traces of 
Man, (Spencer, 1967).

Fig. 4.19 Fig. 4.20 - 4.24 
Duplas páginas do miolo do livro — 

Retirado de Traces of Man, (Spencer,  1967).
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Herbert Spencer deixou ainda outros trabalhos do seu vasto 
arquivo sobre a paisagem que urge aqui referir. 

Traces of Man, uma obra que apresenta 24 fotografias recolhidas 
ao longo de vários anos e em diferentes países e que segundo o autor 
apresentam uma característica comum: o padrão. Spencer refere que 
o seu objetivo era capturar não o padrão formal, mas sim o padrão 
expressivo (1967, p. III). Independentemente do local em que foram 
registadas, cada uma das fotografias selecionadas por Spencer revela 
uma verdade significante sobre a vivência dos indivíduos dessa região: 
o combate entre o Homem e o meio, a sua energia inquieta, a sua 
fé, as suas convicções, a sua esperança e o seu desespero; revelam 
ainda os seus ímpetos criativos e destrutivos, a sua inteligência e as 
suas frustrações (Spencer, 1967, p. III). Neste conjunto de fotografias, 
Spencer dá a ver as camadas que coabitam na paisagem, através do 
registo de imagens onde apresenta obras, deliberadas ou casuais, da 
vivência humana.

No livro Signs in action de 1965, James Sutton explora a questão 
da sinalética rodoviária, contribuindo de maneira importante para 
o debate sobre a falta de qualidade desta no contexto inglês. O autor 
contou com contribuições fotográficas de vários designers — Crosby, 
Fletcher, Forbes e Gill; Herbert Spencer; Robert Brownjohn — para 
enumerar e ilustrar as diversas fragilidades patentes na organização da 
sinalização do território, bem como para apresentar exemplos de boas 
práticas no mesmo contexto.

Fig. 4.21 
Fig. 4.22
Fig. 4.23
Fig. 4.24

Fig. 4.25 
Capa do livro — Retirado de Signs in action, 
(Sutton, 1965).

Fig. 4.26
Dupla página do miolo do livro — Retirado 
de Signs in action, (Sutton, 1965).
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Fig. 4.27 - 4.33 
Duplas páginas do miolo do livro — 

Retirado de Signs in action, (Sutton, 1965).
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A partir dos anos 60 do século XX, outros designers se dedicaram 
à observação da tipografia e do lettering presentes na paisagem, 
recolhendo e investigando a disciplina a partir destes espécimes. De 
entre os muitos exemplos existentes, destacam-se como referências 
nesta área: Nicolete Gray, James Mosley, Alan Bartram, Louise Fili, 
America Sanches, Catherine Dixon ou Phil Baines.

Nicolete Gray, reconhecida como uma das primeiras 
impulsionadoras da recolha de espécimes tipográficos no contexto 
urbano8, apresenta no seu livro Lettering on Buildings (1960), um 
conjunto de imagens de tipografia em edifícios urbanos e sobre os 
quais discorre do ponto de vista histórico e tipográfico. Estas imagens, 
recolhidas nas inúmeras viagens que fez pelo mundo, abarcam uma 
variedade de exemplos de estilos tipográficos e são apresentadas por 
ordem cronológica, desenhando a evolução temporal do lettering.

De James Mosley destacam-se dois artigos publicados na década 
de 1960: English Vernacular, editado no nº 11 da revista Motif, onde 
apresenta uma série de registos, datados desde o início do século 
XVIII até ao século XIX, que exibiam já uma homogeneidade de estilo 
mais tradicional e vernacular, independentes e afastados do domínio 
da tradição Trajana; The Nymph and the Grot, publicado na revista 
Typhographica série 2 / nº12, em que investiga as origens das formas 
tipográficas não serifadas, contestando a teoria vigente à época9, 
apresentando exemplos do uso de letras não serifadas10 desde o final 
do século XVIII, letras essas encontradas em diversos contextos e 
criadas por contribuidores tão variados como arquitetos, pedreiros, 
cartógrafos, fabricantes de medalhas e outros profissionais (Poynor, 
2006).

8  No capítulo 7, será abordado mais detalhadamente o trabalho de Nicolete Gray e o seu 
contributo para a Central Lettering Record.

9  Que atribuía a criação das letras não serifadas a William Caslon IV, por volta do ano 1816.

10 Letras serifadas às quais foram simplesmente retiradas as serifas.

Fig. 4.28 - 33
Fig. 4.29
Fig. 4.30
Fig. 4.31
Fig. 4.32 
Fig. 4.33

Fig. 4.34 
Lombada e capa do livro — Retirado de 
Lettering on Buildings, (Gray, 1960).

Fig. 4.35
Dupla página do miolo do livro — Retirado 
de Lettering on Buildings, (Gray, 1960).

Fig. 4.36 
Letreiro pintado sobre vidro, cerca de 1825, 
pertencente ao Museu de Londres — Retirado 
de A life in objects, (Barnes, 2015). 

Fig. 4.37
Espécime pertencente ao artigo The Nymph 
and the Grot — Retirado de A life in objects, 
(Barnes, 2015).
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O contributo de Alan Bartram emerge das suas inúmeras viagens de 
bicicleta acompanhado pelo irmão, onde foi registando os espécimes 
de tipografia e lettering no espaço público. Entre 1975 e 1986, a editora 
Lund Humphries editou uma série de livros da autoria de Bartram, 
organizados por temáticas onde as imagens sequenciais eram 
legendadas individualmente, possibilitando, no entanto, uma leitura 
de texto contínuo de página para página (Lucy Myers, 2013).

Nos anos 80 do século XX, Louise Fili fotografa cidades e o 
seu património gráfico, que usa como fonte de inspiração para o 
seu trabalho enquanto designer. Esta prática resultou num vasto 
espólio pessoal, que incrementado com uma recolha sistemática dos 
espécimes existentes em várias cidades deu origem, já nos anos 2000, 
a livros temáticos sobre algumas cidades europeias.

Fig. 4.38 
Capa do livro — Retirado 
de Lettering in Architecture, 
(Bartram, 1975).

Fig. 4.39
Capa do livro — Retirado 
de The English Lettering 
Tradition from 1700 to the 
Present Day, (Bartram, 
1986).

Fig. 4.40 
Capa do livro — Retirado 
de Fascia Lettering in the 
British Isles, (Bartram, 1978).

Fig. 4.41
Capa do livro — Retirado 
de Street Name Lettering in 
the British Isles, (Bartram, 
1978).

Fig. 4.42 
Capa do livro — Retirado de 
Grafica della Strada: The Signs 
of Italy, (Bartram, 2014).

Fig. 4.43 - 4.47
Duplas páginas do miolo do livro — 
Retirado de Grafica della Strada: The 

Signs of Italy, (Bartram, 2014).
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Fig. 4.44
Fig. 4.45
Fig. 4.46
Fig. 4.47

Fig. 4.48
Capa do livro — Retirado de Graphique de 
la Rue: The Signs of Paris, (Bartram, 2015).

Fig. 4.49
Capa do livro — Retirado de Gràfica de les 
Rambles: The Signs of Barcelona, (Bartram, 2017).

Fig. 4.50 - 4.54
Duplas páginas do miolo do livro — Retirado de Graphique 
de la Rue: The Signs of Paris, (Bartram, 2015).

Fig. 4.51 
Fig. 4.52
Fig. 4.53
Fig. 4.54

Fig. 4.55 - 4.59
Duplas páginas do miolo do livro — Retirado de Rambles: 
The Signs of Barcelona, (Bartram, 2015).
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Com America Sanches temos acesso a mais de 1000 fotografias 
da cidade de Barcelona, que nos dão a conhecer o património gráfico 
criado por um elenco anónimo de artesãos, artistas e tipógrafos, que 
ao longo de séculos contribuíram para sinalizar, identificar, ilustrar 
e decorar o espaço urbano daquela cidade. Este arquivo em formato 
livro, valoriza os espécimes catalogados, revela o seu sentido cultural 
e contribui para alertar para o risco da sua destruição (Chaves, 
2001). Para além da sua dimensão gráfica, contempla outras como 
a linguística, a sociológica, a económica e a histórica, permitindo 
diferentes análises e leituras a partir do espólio que apresenta. 

Mais recentemente, nomes como Catherine Dixon e Phil Baines 
(2004, 2008) deram continuidade ao trabalho de Gray, Mosley e 
Bartram11, não só partindo do trabalho destes autores e usando-o 
como ferramenta pedagógica para o ensino do Design, mas também 
contribuindo, eles próprios, com recolhas de elementos da paisagem 
tipográfica.

Robin Fior, motivado por questões de conservação do património 
gráfico da cidade de Lisboa, junta-se a Dixon e Baines para o projeto 
Letter rich Lisbon, liderando um grupo de estudantes de Design 
(portugueses e ingleses) e recriando os percursos que Nicolette Gray 
efetuou nas suas visitas a Lisboa nos anos 60 do século XX. Este 
projeto permitiu verificar o desaparecimento de alguns dos espécimes 
registados por Gray, e fazer um levantamento de outros que não 
apareciam na recolha inicial da historiadora. Todos os espécimes 
recolhidos (cerca de 1600 fotografias) fazem hoje parte do espólio da 
Central Lettering Record (CLR) e do Museu da Cidade de Lisboa.

Com a obra Signs: Lettering in the environment, Baines e Dixon (2008) 
continuam a tradição de observar e registar as letras na paisagem. 
Como os próprios referem na introdução, trata-se de ver aquilo a que, 
muitas vezes, não prestamos atenção. Sinais de direção, inscrições 

11  A recolha efetuada por estes autores pode ser consultada na Central Lettering  
Record (CLR).

Fig. 4.56
Fig. 4.57
Fig. 4.58
Fig. 4.59

Fig. 4.60
Capa do livro — Retirado de Barcelona Gráfica, 
(Sanchez, 2001).

Fig. 4.61 - 62
Duplas páginas do miolo do livro — Retirado 
de Barcelona Gráfica, (Sanchez, 2001).

Fig. 4.62

Fig. 4.63
Recolha de Nicolete Gray e recolha no 
projeto Letter rich Lisbon. © Dixon Baines. 
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Fig. 4.64
Capa do livro — Retirado de Signs: Lettering 
in the Environment, (Baines e Dixon, 2008).

Fig. 4.65 - 4.70
Duplas páginas do miolo do livro 
— Retirado de Signs: Lettering in the 
Environment, (Baines e Dixon, 2008).

Fig. 4.66
Fig. 4.67
Fig. 4.68
Fig. 4.69
Fig. 4.70
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em edifícios ou letras em objetos como tampas de acesso a espaços 
de utilidade pública, tudo materiais que habitualmente não se 
consegue encaixar numa categoria estanque e que são o produto do 
trabalho de profissionais de várias áreas. Este livro celebra o trabalho 
de todos esses profissionais anónimos e configura-se como ponto 
de partida para o estudo e compreensão da tipografia e lettering no 
espaço público. Organizado em dois grandes temas, Signs to direct and 
instruct e Naming places and defining spaces, contam, cada um deles, com 
uma introdução seguida de várias imagens provenientes de diversos 
pontos do globo, organizadas tematicamente e descritas em legendas 
detalhadas.

Arquiteto, designer e professor, George Nelson foi um acérrimo 
observador do mundo (e não apenas da paisagem urbana), construindo, 
ao longo da sua vida, um arquivo com milhares de fotografias da sua 
autoria, organizadas e classificadas, que usava frequentemente como 
suporte de comunicação e com as quais criava narrativas visuais 
que o ajudavam a comunicar as suas teorias e pontos de vista. Ettore 
Sottsass refere a este propósito: 

“Por vezes, George costumava mostrar slides que ele mesmo tinha 
registado, talvez com o propósito de se explicar um pouco melhor. 
A lógica de George ao escolher as fotos que deviam ser tiradas 
encaixava-se inevitavelmente e precisamente na lógica do seu 
desenho existencial... Lembro-me dos slides projetados, representando 

Fig. 4.71 - 4.73
Duplas páginas do miolo do livro — Retirado 
de Signs: Lettering in theEnvironment, Baines e 
(Dixon, 2008).

Fig. 4.72 
Fig. 4.73



59cap. 4  património gráfico urbano

pedaços de um mundo detonado e soterrado, pedaços e fragmentos de 
cores, texturas, dobradiças, reflexos, linhas, arestas agudas, palavras, 
materiais... fragmentos intensos, claros e áridos, perfeitamente 
definidos, mas cada fragmento – por si mesmo – desprovido, ou quase 
desprovido, de sentido. Na verdade, aqueles slides eram os fragmentos 
isolados de um enorme quebra-cabeças, um puzzle extremamente 
complexo, incompreensível, dificilmente passível de ser simplificado, 
definido, nunca concluído nem a concluir; era o quebra-cabeças 
formado pela lógica e pelas figuras da história contemporânea” (Ettore 
Sottsass, Jr. em Nelson, 2017).12

Este fascínio pelas imagens surgiu da sua obsessão pela literacia 
visual, sobre a qual se debruçou profusamente. No livro How to see: 
Visual Adventures in a World God Never Made, cuja primeira edição data 

12  No original: “Sometimes George used to show slides that he had done himself, perhaps 
with the idea of explaining a bit better. George’s logic in choosing the photographs to 
be taken inevitably and exactly fitted the logic of his existential design… I remember 
the projection slides, representing pieces of an exploded and buried world, pieces and 
fragments of colors, textures, hinges, reflections, lines, sharps edges, words, materials…
intense, clear, dry fragments, perfectly defined in themselves, but every fragment — by itself 
— without, or almost without meaning. Really, those slides were the isolated fragments 
of an enormous, highly complicated, incomprehensible puzzle, certainly never simplified, 
never defined, never finished nor ever to be finished; it was the puzzle formed by the logic 
and the figures of contemporary history” (Ettore Sottsass, Jr. in Nelson, 2017).

Fig. 4.74
Capa do livro — Retirado de How To See: 
Visual Adventures in a World God Never Made, 
(Nelson, 2003).
      
Fig. 4.75 - 4.77
Duplas páginas do miolo do livro — Retirado 
de How To See: Visual Adventures in a World 
God Never Made, (Nelson, 2003).

Fig. 4.76
Fig. 4.77
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de 1977, é possível contemplar uma pequena parte desse arquivo, a 
sua lógica de classificação e organização e a forma como as imagens 
se relacionam criticamente com a literacia visual, a observação e os 
modos de ver.

Inspirado pelas imagens de Nelson, Rob Forbes tem uma 
abordagem na observação do mundo igualmente particular. Na obra 
See for Yourself, o autor descreve a experiência única que é observar 
o meio envolvente: “(…) A observação de pormenor é como qualquer 
outro tipo de exercício físico, intelectual ou espiritual. Quanto mais 
vemos, mais vemos,” (2015, p. 10).13 Partindo desta ideia de que a 
observação melhora com a prática, Forbes cria ligações entre imagens 
aparentemente distintas, relacionando-as segundo classes visuais 
como a cor, o contraste, a forma, a luz e a sombra, a repetição ou a 
simplicidade. 

No contexto da identificação do património gráfico, a pertinência 
das abordagens e dos projetos destes designers prende-se com o seu 
propósito de, ao recolher instantâneos da paisagem, se servirem destas 
imagens como ponto de partida para o seu trabalho, fosse numa 
perspetiva de investigação científica, contribuindo para o estudo de 
disciplinas como a tipografia e o design gráfico, fosse na prática da 
profissão, inspirando a criação de outros objetos gráficos.

13  No original: “(…) Close observation is like any exercise, physical or intellectual or spiritual. 
The more we see, the more we see” (Forbes, 2015, p. 10).

Fig. 4.78 - 4.80
Duplas páginas do miolo do livro — Retirado 
de How To See: Visual Adventures in a World 
God Never Made, (Nelson, 2003).

Fig. 4.79 
Fig. 4.80



61cap. 4  património gráfico urbano

Fig. 4.81 
Capa do livro — Retirado de See for Yourself: A Visual 
Guide to Everyday Beauty, (Forbes, 2015).
            
Fig. 4.82 - 4.87 
Duplas páginas do miolo do livro — Retirado de See for 
Yourself: A Visual Guide to Everyday Beauty, (Forbes, 2015).



62 Arquivo Poético Portuense: Da conceção do modelo a instrumento de transcriação  

Cap.5

A cidade do Porto
Para atuar num território não basta a vivência do seu espaço, 

é importante compreender a sua história, que transformações 
sociais, económicas e culturais sofreu e de que forma esses eventos 
se manifestam no seu traçado atual. Este capítulo aborda as várias 
etapas e diferentes transformações que a cidade sofreu ao longo da 
sua existência, identificando momentos que poderão ser importantes 
na definição posterior dos percursos a efetuar para a construção do 
arquivo. Propõe também uma antevisão (ainda que teórica) da riqueza 
gráfica disponível na paisagem portuense.

5.1. Da Pena Ventosa a extramuros

A presença humana na região que hoje chamamos de cidade 
do Porto remonta à Idade do Bronze e configurou-se inicialmente 
num castro primitivo situado no morro da Pena Ventosa, atualmente 
conhecido como morro da Sé. Para além desta plataforma 
naturalmente fortificada, outros dois locais revelaram-se atrativos 
à fixação humana: a encosta sul do morro da Pena Ventosa e a zona 
ribeirinha, próxima da confluência dos rios da Vila e do Douro. 
Vestígios arqueológicos revelaram uma ocupação do morro da Sé 
quase contínua, provavelmente desde o final da Idade do Bronze e o 
início da Idade do Ferro (séc. VII a. C) (Oliveira Ramos et al., 2000).

No século IV d. C., continuaria a expansão do burgo, com a 
consolidação da presença dos romanos na zona ribeirinha a que a 
invasão sueva viria a pôr termo, seguida pela ocupação visigótica, 
durante cerca de três séculos. Segundo Saraiva é “(…) durante o 
período visigótico que se estabelecem na Península Ibérica os traços 
fundamentais do que viria a ser a sociedade medieval portuguesa: uma 
sociedade tripartida por clero, nobreza e povo” (1992, p. 30). 

No século VIII, a ocupação muçulmana de praticamente todo o 
território peninsular colocaria um travão neste processo de expansão 
urbana, trazendo, no entanto, a toda a região ocupada, uma renovação 
económica e tecnológica1 que se encontrava em declínio desde a época 
romana.

1  Uma nova palavra é normalmente adotada para exprimir uma nova realidade e por isso a 
importação vocabular pode dar-nos uma indicação do quanto os Árabes trouxeram de novo 
para a Península Ibérica. Estima-se que entre 300 a 600 vocábulos tenham origem árabe.
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Foi em meados do século IX que o conde Vímara Peres 
reconquistou Portucale2, iniciando o repovoamento e a renovação 
urbana do burgo. O século que se seguiu foi de grande instabilidade 
para a cidade, que sofreu várias investidas e tentativas de reconquista 
pelos mouros. Só em 999 se deu definitivamente a sua expulsão e se 
deu início à reedificação da cidade3.

Em 1096-97 é concedido ao Conde D. Henrique de Borgonha o 
governo do Condado Portucalense e em 1114 o Bispo D. Hugo assume 
a diocese do Porto. Seis anos depois, D. Teresa doa o couto Portucale 
a D. Hugo, o qual, em 1123, concede a carta de foral aos moradores da 
cidade, impulsionando o povoamento e o desenvolvimento da cidade, 
que, com apenas uma paróquia (Sé), se tinha transformado num 
burgo episcopal que se viria a desenvolver e organizar em função da 
Catedral. Será igualmente a Cerca Velha que irá ditar e condicionar o 
desenvolvimento da sua malha urbana4. 

O século XII foi um período de grande expansão para a cidade, 
que cresceu para além da Cerca Velha, estabelecendo-se dois polos: 
um na Sé e outro na Ribeira ligados por uma malha urbana medieval. 
Na encosta do Olival, na margem direita do rio da Vila, ainda pouco 
povoada, assiste-se à construção dos mosteiros de S. Francisco e de S. 
Domingos.

Durante a 1ª Dinastia, a autonomia do Porto foi motivo de 
litígio entre a Coroa e o poder eclesiástico, principalmente devido 

2  Portucale foi o nome atribuído pelos romanos a esta povoação que, segundo alguns 
autores, deriva de Cale, nome dado aos habitantes do Castro. 

3  Começando pela reconstrução da muralha e edificação de um castelo que viria a ser a 
morada dos bispos do Porto.

4  De notar que o acesso ao burgo era feito por quatro portas: a Porta da Vandoma, a Porta ou 
Arco de Sant’Ana, a Porta de S. Sebastião e a Porta de Nossa Senhora das Verdades — todas 
elas já desaparecidas.

Figura 5.1
Vestígio da Cerca Velha que chegou até à atualidade — Manuel de 
Sousa (Obra do próprio, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=160710).

Figura 5.2
Traçado da Cerca Velha e principais 
áreas de povoamento no início do século 
XIV — Retirado de Seis Percursos pelo Porto 
Património Mundial (Graça & Pimentel,  
2002, p. 14).

Figura 5.3
Maqueta da cidade medieval na Casa do 
Infante — Manuel de Sousa (Obra do próprio, 
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=3376716).

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=160710
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=160710
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ao crescente poder económico da cidade. Só com D. João I esses 
privilégios foram revistos e apenas D. Manuel I pôs definitivamente 
fim à autonomia da cidade ao conceder-lhe um novo foral5.

A relevância da cidade para a economia do país fez com que a 
Coroa considerasse importante a sua defesa. Assim, no reinado de 
D. Afonso IV (1355) inicia-se a construção de uma nova muralha6 
para proteger o casario construído fora da Cerca Velha, também 
ela com várias portas e postigos7, respondendo às necessidades de 
acessibilidade ao burgo. 

 Durante o reinado de D. João I8, e por sua indicação, foi criada, no 
monte do Olival, a Judiaria. Surgiu assim um polo habitacional com 
características próprias que viria a condicionar a evolução e expansão 
do traçado urbanístico nesta parte da cidade em épocas futuras.

O primeiro grande avanço urbanístico deu-se na última década 
do século XIV, com a abertura da rua Nova (atual rua do Infante D. 
Henrique), de traçado retilíneo e mais largo, contrastando com a 
malha medieval urbana da altura, onde se instalaram burgueses e 
clérigos. Também sua localização como eixo de ligação entre a rua dos 
Mercadores e a porta de Miragaia lhe conferiu uma importância de 
destaque como principal eixo de entrada no Porto9. 

Chegada assim ao século XV, a cidade do Porto estava limitada 
pela muralha Fernandina e tinha três polos distintos — o Alto da 
Sé, a Baixa da Ribeira, e o Cimo do Olival — ligados por dois eixos, 

5  Datado de 20 de Junho de 1517.

6  Também apelidada de Cerca Nova ou Muralha Gótica, vulgarmente conhecida por Muralha 
Fernandina. 

7  A cidade tinha 17 portas e postigos, dos quais se destacam, pela sua importância, a Porta 
do Sol, de Cimo de Vila, do Olival, de Nossa Senhora da Esperança e a de Miragaia/Nova/
Nobre.

8  D. João I residiu por longas temporadas no Porto e foi nesta cidade que casou com D. Filipa 
de Lencastre a 2 de fevereiro de 1387. O Porto foi também palco do nascimento do seu filho 
Infante D. Henrique, personalidade de extrema importância para o desenvolvimento da 
cidade.

9  É a partir do século XVI que a Porta de Miragaia ou Nova passou a ser referida como Porta 
Nobre, já que era por aqui que bispos e reis entravam na cidade.

Figura 5.4
Porto no final do século XIV, com o 

traçado da Muralha Fernandina e 
as principais áreas de povoamento 

— Retirado de Seis Percursos pelo 
Porto Património Mundial (Graça & 

Pimentel, 2002, p. 17).

Figura 5.5 
Postigo do Carvão, única porta da Muralha 
Fernandina que sobreviveu até à atualidade 
— Retirado de https://pt.wikipedia.org/wiki/
Postigo_do_Carv%C3%A3o_(Porto)
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assumindo uma configuração radioconcêntrica, com raios divergentes 
intersectados por eixos transversais que se ligavam às portas mais 
importantes da cidade. 

Como referido anteriormente, o Foral Novo deu início a um 
período de grande expansão e desenvolvimento económico; e, por 
conseguinte, novas artérias foram rasgadas com o intuito de enobrecer 
a cidade. Um desses exemplos é a construção da rua de Santa Catarina 
das Flores (atual rua das Flores) que passou a albergar não apenas 
edifícios aristocráticos10, mas também outros de carácter comercial. 
Transformou-se assim num importante eixo de ligação entre a Baixa 
Ribeirinha e a estrada de Guimarães (Porta dos Carros), e igualmente 
fundamental para o desenvolvimento da margem direita do rio da Vila. 

Durante os séculos XV e XVI, importantes construções de carácter 
religioso e de assistência à população foram edificadas na cidade11, mas 
será nos séculos XVII e XVIII que acontece a grande transformação 
urbanística com a construção de vários edifícios de natureza civil12 
e religiosa13, muitos deles projetados ou influenciados por Nicolau 
Nasoni, e cuja dimensão monumental iria caracterizar o Porto Barroco.

10  Até 1509, os Nobres estavam impedidos de ter casa na cidade ou de aí residir por mais do 
que três dias.

11  Convento de Santa Clara; Convento dos Lóios; Convento de S. Bento de Avé-Maria; 
Convento de Monchique (fora de muros); Hospital de D. Lopo; Convento de S. João Novo; 
Convento de S. Bento da Vitória; Colégio de S. Lourenço; Igreja de S. Lourenço. Alguns 
destes edifícios foram construídos nas áreas desocupadas no morro do Olival aquando 
expulsão do Judeus, em 1580.

12  Fontes e Chafarizes; primeiro edifício da Casa da Relação e Cadeia; Palácio de S. João 
Novo; Palácio do Freixo; Casa da rua D. Hugo nº 17; Casa de Ramalde.

13  Reconstrução do Paço Episcopal; intervenção no edifício da Sé; frontaria da Igreja da 
Misericórdia; Igreja e Torre dos Clérigos; Igreja dos Terceiros do Carmo; Igreja da Ordem 
do Terço; Igreja de Santo Ildefonso.

Figura 5.6 
Mapa da cidade do Porto em meados do 
século XV — Retirado de Seis Percursos 
pelo Porto Património Mundial (Graça & 
Pimentel, 2002, p. 19).

Figura 5.7
Mapa da cidade do Porto cerca de 1600 
— Retirado de Seis Percursos pelo Porto 
Património Mundial (Graça & Pimentel, 
2002, p. 19).
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Nesta época, a vida da cidade ainda estava praticamente 
circunscrita à muralha medieval, mas durante a primeira metade do 
século XVIII crescem dois polos extramuros, as freguesias de Santo 
Ildefonso e a de Miragaia, “(…) norteados por imperativos orgânicos. 
O primeiro, de prestígio, pela proximidade da Sé; o segundo de cariz 
comercial, pela dependência do rio e do tráfego fluvial” (Ferreira & 
Rocha, 2013, p. 192). 

5.2. Dos Almada aos PDM* 

A segunda metade do século XVIII, com o rápido crescimento 
da população citadina, fica marcada pela criação da Junta de Obras 
Públicas14, que, entre 1763 e 1804, implementa pela primeira vez um 
projeto concertado de planeamento urbanístico. João de Almada 
e Melo e Francisco de Almada Mendonça, na altura dirigentes 
municipais, foram os responsáveis por esta empreitada, que introduziu 
uma abordagem racional nos novos traçados, privilegiando questões 
de luz, higiene e salubridade. Esta nova programação pretendia 
“transformar o Porto numa cidade moderna” (Ferreira & Rocha, 2013, p. 
192), onde o traçado das ruas e a volumetria e os alçados dos edifícios 
— alinhamentos e fachadas — eram pensados como um conjunto 
arquitetónico15. 

É com este plano que são abertas vias que pretendiam melhorar as 
acessibilidades e desimpedir a malha urbana, sendo disso exemplo as 
ruas de Cedofeita, de Santa Catarina, a rua Direita (atual rua de Santo 
Ildefonso), do Reimão (atual avenida Rodrigues de Freitas), rua dos 
Quartéis (atual rua D. Manuel II), a Calçada da Natividade (atual rua 
dos Clérigos), a rua das Hortas (troço inicial da atual rua do Almada) e 
o Passeio das Virtudes.

Um novo eixo é criado ligando a zona Ribeirinha à zona mais alta 
da cidade, situada muito para além do limite da muralha Fernandina, 
e que liga a recém-criada Praça da Ribeira, segue pela ampliada rua de 
S. João, passa pelo largo de S. Domingos, rua das Flores, rua das Hortas, 
rua do Almada até atingir o Campo de Santo Ovídeo (atual Praça da 
República).

14  Com o comércio do vinho do Porto, a cidade assistiu a tempos de grande prosperidade 
económica sendo precisamente a Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro um 
dos grandes financiadores da Junta das Obras Públicas.

15  Este foi um dos primeiros planos de conjunto a surgir na Europa, cumprindo as 
orientações do poder central (D. José I e Sebastião José de Carvalho e Melo) e do que estava 
já a ser implementado em Lisboa. 

Figura 5.8
Novo eixo de ligação entre a Ribeira e 
o Campo de Santo Ovídio — Retirado 
de Seis Percursos pelo Porto Património 

Mundial (Graça & Pimentel, 2002, p. 23).

* PDM — Planos Diretores Municipais.
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Foi também nesta segunda metade do século XVIII que a presença e 
a influência inglesas mais se fizeram sentir com a construção de vários 
edifícios de influência neoclássica16. 

Na “planta redonda”, desenhada por George Balck e datada de 
1813, importante documento no estudo da evolução da cidade, é 
possível identificar três zonas: uma zona central limitada pelas ruas 
correspondentes ao traçado da já desaparecida muralha Fernandina; 
uma segunda zona, próxima da zona central limitada pela rua de 
Cedofeita, rua de Santa Catarina e pelo Campo de Santo Ovídio 
(atual Praça da República); e uma terceira zona, mais periférica “(…) 
estruturada por cinco saídas da cidade traçadas pelos Almadas” 
(Ferreira & Rocha, 2013, p. 193).

16  Palácio da Bolsa, Casa da Feitoria Inglesa, Cadeia e Tribunal da Relação, Hospital de Santo 
António, edifício da atual Reitoria, Igreja dos Terceiros de S. Francisco, Igreja da Lapa, Igreja 
da Trindade, Igreja da Nossa Senhora da Vitória, Alfandega Nova, atual Biblioteca Pública 
Municipal do Porto.

Figura 5.9
Reprodução de planta da cidade do Porto, 
da autoria de George Balck, originalmente 
publicada em 1813 — Arquivo Histórico da 
Casa do Infante.
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Os anos 20 do século XIX ficaram marcados pelas Lutas Liberais, 
que trouxeram uma grande instabilidade e turbulência social à cidade, 
seguidas, na década de 30, pelas Invasões Francesas e pelo consequente 
Cerco do Porto, entre 1832-1833. Estes acontecimentos levaram a 
população mais endinheirada a abandonar progressivamente o centro 
da urbe, procurando nas zonas mais altas da cidade, locais tranquilos 
e desafogados para edificar as suas habitações. Nestes territórios 
menos urbanizados, foi possível construir residências independentes e 
muradas, com maior privacidade, maior qualidade de construção e de 
salubridade. Enquanto isso, no centro da cidade aumentava a ocupação 
pela classe mais carenciada, sobrelotando este polo e agravando as 
condições de vida e de habitação dos seus residentes17. 

Durante este século, continuaram a verificar-se evoluções 
urbanísticas na cidade, mas a um ritmo mais lento do que na 
época dos Almadas. Esse crescimento está documentado na planta 
topográfica da autoria de José Francisco de Paiva, de 1839, primeira 
planta geral da cidade do Porto, onde é possível identificar a 
“consolidação de duas zonas de expansão pré-existente (…)” e 
“(…) a aposta noutras orientações de expansão da cidade (…)” para 
poente — prolongamento da avenida da Boavista —, para nascente 
— prolongamento da praça da República com a abertura das ruas 
de Gonçalo Cristóvão e de Camões e o adensamento do tecido 
urbano com a abertura da rua Firmeza e prolongamento das ruas de 
Fernandes Tomás e rua da Alegria (Ferreira & Rocha, 2013, p. 196).

17 Foram registados vários surtos de cólera, principalmente na década de 30.

Figura 5.10
Planta topográfica da cidade do Porto de 
Costa Lima, 1839 — Arquivo Histórico do 

Ministério da Habitação e Obras Públicas.
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Este foi um século de grande dinamismo, principalmente na sua 
segunda metade, em parte devido ao crescimento industrial18 que 
se verificava na cidade e que trouxe à urbe milhares de operários, 
oriundos de várias regiões do Norte de Portugal, o que se repercutiu 
num significativo crescimento demográfico. Com estes recém-
-chegados vê-se surgir uma nova ocupação residencial, seja em 
altura — nos edifícios abandonados pelos mais abastados que 
rumaram à zona alta da cidade —, seja nas ilhas e bairros operários. 
Consequentemente, foi criado um conjunto de infraestruturas 
públicas19 que permitiram a reorganização da vida urbana, dando 
resposta a necessidades básicas da vida diária, e de infraestruturas de 
circulação20, cruciais para a movimentação dentro da cidade e para 
a sua ligação ao resto do país: em maio de 1872, a cidade viu surgir o 
carro Americano, implementando pela primeira vez uma estrutura 
organizada de transportes públicos sobre carris e aproximando a 
cidade dos seus subúrbios.

Foi também nesta época que surgiram inúmeros jardins e praças21 
localizados próximo das antigas portas da cidade, os quais tentavam 
recriar, estética e funcionalmente, o estilo romântico, sendo ainda 
hoje importantes espaços verdes na vida do município. Por último, na 
sequência do elevado número de óbitos22, e associados à reorganização 
de alguns espaços citadinos, surgem vários cemitérios23, projetados 
“segundo uma visão moderna de higiene pública” (Ferreira & Rocha, 
2013, p. 199).

Com o início da abertura da estrada da Circunvalação, em 1895, e a 
inclusão das últimas três freguesias — Aldoar, Nevogilde e Ramalde — 
ficou definido o atual território da cidade do Porto (Graça & Pimentel, 
2002, p. 28), composto por 15 freguesias, metade delas não sendo mais 

18  A burguesia mercantil, representada pela Associação Comercial do Porto, assume um 
importante destaque na economia da cidade e no financiamento e gestão de obras de 
relevo, como por exemplo a construção do Palácio da Bolsa (1840). A ocupação fabril dá-se 
sobretudo nas freguesias do Bonfim, Massarelos, Cedofeita: Lordelo do Ouro e Ramalde, 
que vê desenvolver os bairros de habitação popular nestes locais.

19  Mercado do Bolhão (1837), mercado do Anjo (1839) e mercado Ferreira Borges (1837); sistema 
de iluminação pública a gás (1855), abastecimento de água ao domicílio (1887) e sistemas de 
saneamento: plano de saneamento elaborado em 1896 e posto em prática em 1902.

20  Ponte Pênsil (1843); Estação de Campanhã (1875) — inauguração das linhas do Minho e do 
Douro; Ponte D. Maria Pia (1877) — travessia ferroviária do rio Douro e a ligação a Lisboa; 
Ponte Luiz I (1886); abertura de inúmeras ruas — Mouzinho da Silveira, Nova da Alfândega, 
Ferreira Borges, Gonçalo Cristóvão, Constituição, Anselmo Braancamp, Pinto Bessa, 
Firmeza, Álvares Cabral, Duque de Bragança. 

21  Jardins de S. Lázaro (1834), do Palácio de Cristal (1865), do Carregal (1870), do Passeio Alegre 
(1870) da Cordoaria (1894), da praça do Infante (1894), e da Arca d’Água.

22  Decorrentes de fatores políticos, sociais, económicos e epidémicos.

23  Cemitério Prado do Repouso (1839) e o cemitério de Agramonte (1855).
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do que meras aldeias, concentrando-se o espaço urbano propriamente 
dito nas freguesias centrais. 

No século XX, o Porto assiste novamente a um aumento 
demográfico, mas a distribuição de população pelo território varia 
em relação a séculos passados: as freguesias centrais perdem 
habitantes e as mais periféricas veem o número de moradores 
aumentar consideravelmente. O fator que mais contribuiu para esta 
nova configuração demográfica foi, como já o tinha sido no século 
anterior, o crescimento da indústria e do comércio, e a consequente 
concentração da classe operária em ilhas24 ou em colónias operárias25, 
e mais tarde nas casas económicas (Ferreira & Rocha, 2013, p. 206) nas 
imediações desses mesmos locais. 

O crescimento demográfico, a gradual urbanização da cidade e 
o aumento do trânsito motorizado contribuíram para uma nova 
organização da cidade, que se refletiu numa crescente preocupação 
legal com o planeamento urbanístico. Foram várias as propostas de 
planos reguladores26 neste século, sendo as mais importantes: o Plano 

24  Bairros operários de iniciativa privada.

25  De iniciativa maioritariamente pública. 

26  Nomeação da “Lista da Cidade” e do seu estudo para a área central da cidade (1907); 
Estudo de António Rigaud Nogueira (1907); Proposta de Gaudêncio Pacheco (1910); Plano 
de Renovação do Centro da Cidade do arquiteto Barry Parker — primeiro grande estudo 
urbanístico pós-Almadas — (1915); Os Melhoramentos da Cidade do Porto de Cunha Morais 

Figura 5.11
Planta da cidade do Porto de Perry Vidal, publicada em 
1865 aquando a Exposição Universal do Porto — Arquivo da 
Camara Municipal do Porto. 

Figura 5.12 
Quadrícula 276 da Carta Topográfica da cidade do Porto de 1892 da 
autoria de Augusto Gerardo Telles Ferreira. Primeira planta rigorosa 
da totalidade da cidade e constituída por 464 quadrículas à escala de 
1:500 — Arquivo Histórico da Casa do Infante.
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Regulador de Antão de Almeida Garrett (1954); o Plano Diretor de Robert 
Auzelle (1962) e Plano Diretor Municipal — PDM — (1993).

No início do século, o centro político, financeiro, bancário, 
comercial e cultural portuense migra da zona ribeirinha para a praça 
D. Pedro IV (atual praça da Liberdade). A esta nova centralidade, 
e consequente aumento de movimentação de pessoas, junta-se a 
convergência de transportes públicos e a construção da Estação de 
S. Bento. É a partir desta altura que a cidade começa a repensar a 
renovação desta zona, que em 1916 iria iniciar-se com a demolição dos 
Paços do Concelho e do bairro do Laranjal, com a abertura da avenida 
dos Aliados e a edificação da nova Câmara Municipal (Ferreira & 
Rocha, 2013, p. 209). Este processo de reorganização foi longo e só em 
1957 o novo edifício da Câmara do Porto seria ocupado pelos serviços 
municipais, transferidos do edifício Episcopal. 

Durante a primeira metade do século XX, grande parte da 
urbanização era de iniciativa privada e a abertura das ruas da cidade 

(1916); Prólogo ao Plano da Cidade do Porto de Ezequiel Campos (1932); Planos Gerais 
de Urbanização — Marcello Piacentini (1938-1949), Giovanni Muzio (1940-1942); Estudo 
elaborado por José Júlio Afonso (1949); Plano Geral de Urbanização de Duarte Castelo 
Branco(1987); Plano Diretor Municipal “Porto Projeto Cidade Nova” (1993); Plano Diretor 
Municipal (2006).

Figura 5.13
Planta da cidade do Porto de 1903 — Arquivo 
Histórico da Casa do Infante.

Figura 5.14 
Praça D. Pedro IV no início do século XX  — 
Retirado de monumentosdesaparecidos.blogspot.
com 

Figura 5.15 
Construção da Companhia de Seguros A Nacional, 
na Praça da Liberdade, vendo-se a Avenida dos 
Aliados em construção (demolição do Bairro 
do Laranjal) e ao fundo a Igreja da Trindade — 
Arquivo Histórico da Casa do Infante.

Figura 5.16
Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade com 
a estátua equestre de D. Pedro IV e edifício da 
Câmara Municipal do Porto em construção, Porto 
— Centro Português de Fotografia.
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muitas vezes não tinha em conta a estrutura urbanística geral27. 
Gradualmente, o poder municipal foi legislando no sentido de 
condicionar a construção desregulada e, em 1944, proibiria a abertura 
de ruas por particulares e o loteamento por iniciativa privada. Durante 
estes anos, as principais preocupações centraram-se em questões 
ligadas às acessibilidades e à reorganização ou estabelecimento de 
zonas residenciais. Assistiu-se, assim, à criação ou prolongamento 
de artérias, que ligavam zonas intraurbanas e interurbanas, e ao 
estabelecimento de novas zonas residenciais (avenida Marechal 
Gomes da Costa, Campo Alegre) e bairros populares (Amial, Paranhos, 
Campanhã, Ramalde).

Em 1954, foi aprovado o Plano Regulador da Cidade do Porto, 
passando a urbe a possuir um documento orientador do planeamento 
urbanístico global e a longo prazo, “(…) prevendo o estudo das 
principais vias de comunicação internas e intraurbanas e visando 
organizar a cidade através da criação de zonamentos, estipulando 
para tal o uso do solo para diferentes atividades” (Ferreira & Rocha, 
2013, p. 225). Neste documento não foram esquecidas as questões 
da salubridade e bem-estar, estando previstos espaços livres que 
permitiam a expansão do edificado e a inserção de espaços verdes.

O património construído no início do século XX fica marcado 
pela forte influência do estilo francês, de que são exemplo várias 
fachadas da avenida dos Aliados, a estação de S. Bento, o quarteirão 
das Carmelitas e o Teatro de S. João. Após a Segunda Guerra Mundial, 
vemos os princípios enumerados na Carta de Atenas serem exaltados 
no planeamento urbanístico e na edificação de vários imóveis, bem 
como a construção de equipamentos e infraestruturas28 que vão ditar a 
expansão e o condicionamento da cidade. 

No ano de 1962, Robert Auzelle elabora o Plano Diretor da Cidade 
do Porto, que sistematizava o anterior trabalho de Antão Almeida 
Garrett e vigoraria durante cerca de 25 anos, tendo a particularidade 
de ser o primeiro documento deste género maioritariamente 
visual, ostentando um “(…) esplêndido aspeto gráfico e em especial 
(…) cartografia de grande beleza”(Juncal, 2012), elementos esses 
complementados por pequenos textos descritivos e justificativos no 
verso das suas páginas.

Ao abrigo deste plano, foi feito um levantamento pormenorizado 
da cidade nas suas várias dimensões — levantamento do edificado, 
dos espaços habitacionais, comerciais, industriais, dos espaços verdes, 

27  Avenida Marechal Gomes da Costa, avenida dos Combatentes da Grande Guerra, avenida 
Epitácio Pessoa (atual avenida Dr. Antunes Guimarães).

28  A construção das pontes da Arrábida (1963), S. João (1991), Freixo (1995) e Infante D. 
Henrique (2002); criação da zona industrial de Ramalde; abertura da Via Rápida e Via de 
Cintura Interna.
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da rede viária, entre outros — e projetadas soluções de crescimento e 
organização da urbe face às tendências de desenvolvimento da época. 
Defendia-se a ideia da cidade do Porto como “centro administrativo de 
negócios financeiros, comerciais e industriais, (…) centro intelectual e 
artístico, (…) centro de repouso, de diversões e de turismo” e “centro de 
comunicações”, afirmando-se como centro do setor terciário e capital 
regional do Norte do País (Auzelle, 1963). Por questões económicas, 
parte deste plano urbanístico nunca chegou a ser implementado29.

À época, era na Baixa que se concentravam as atividades e funções 
administrativas, económicas, sociais e culturais. Com epicentro 
na praça da Liberdade e Avenida dos Aliados, este centro estaria 
limitado a norte pela rua Gonçalo Cristóvão, a sul pela praça Almeida 
Garrett e rua de Mouzinho da Silveira, a poente pela Cordoaria e a 
nascente pela praça da Batalha. O Plano Auzelle recomendava, ainda, 

29  Estava, por exemplo, prevista a demolição da zona Ribeira-Barredo, hoje classificada como 
Património Mundial da Humanidade.

Figura 5.17
Plano Auzelle — Evolução do território 
urbano da cidade do Porto — Arquivo 
Histórico da Casa do Infante.

Figura 5.18
Plano Auzelle — Planta do Estado atual da 
Cidade, quadricula 6 — Arquivo Histórico da 
Casa do Infante.
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o acolhimento das sedes do comércio e indústria no centro da cidade 
e o encaminhamento das respetivas indústrias para os concelhos 
limítrofes. Propunha a ampliação do centro, da Boavista à rua do 
Heroísmo e da Ribeira à Constituição.

Em 1993, é publicado o Plano Diretor Municipal “Porto Projeto 
Cidade Nova”, uma atualização e a última etapa de transição do Plano 
Geral de Urbanização (1987). 

Este novo Plano “assumia os seguintes objetivos estratégicos: 
importância primordial para a definição da estrutura de rede 
viária fundamental e para a localização dos equipamentos de nível 
regional ou nacional. As funções preferenciais do Porto deveriam 
ser equacionadas tendo em conta os seus reflexos nos movimentos 
pendulares que seriam gerados entre o Porto e as outras cidades 
circulares” (Carvalho et al., 2018, p. 28). 

Durante o século XX, a cidade do Porto assistiu à perda progressiva 
de habitantes. Se no início do século dois terços dos portuenses 
viviam no centro da cidade, 90 anos depois, a mesma proporção 
de pessoas residia fora dele (Oliveira Ramos cit. Lopes, 1999, p. 
47), apresentando-se no final dos anos 1990 como uma cidade 
envelhecida, com edifícios degradados ou devolutos, carenciada de 
serviços concordantes com as expectativas de procura da época30. Rio 
Fernandes refere que é 

“a “cidade histórica” e praticamente todas as suas dimensões que 
estão em “crise”: a residência vai desaparecendo e os edifícios vão-se 
degradando (de cima para baixo, quase sempre); o valor do solo vai 
diminuindo e aumenta a insegurança (real, ou sobretudo a percebida?) 
e a “imagem” de decadência que afasta sobretudo os mais jovens e os de 
mais elevado poder de compra” (2003, p. 235).

30  Os municípios vizinhos ofereciam habitação nova, mais barata e acesso a grandes 
superfícies comerciais (hipermercados numa primeira fase, grandes superfícies 
especializadas num segundo momento e por último os grandes centros comerciais 
regionais).

Figura 5.19
Plano Auzelle — Levantamento 
dos equipamentos de comércio 
existente — Arquivo Histórico 

da Casa do Infante.

Figura 5.20
Plano Auzelle — Detalhe do centro com a 
zona do setor terciário a azul — Arquivo 
Histórico da Casa do Infante.
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Os bairros residenciais periféricos esvaziam-se durante o dia, 
fervilhando o centro, invertendo-se este fluxo à noite e aos fins de 
semana. Este movimento provoca um esvaziamento progressivo 
também dos lugares públicos, que, “apesar da importante concentração 
de oferta cultural”, se ressentem disso (Lopes, 1999, p. 47).

Ainda durante a década de 90 e o início dos anos 2000, foram 
várias as ações de recuperação da cidade, assistindo-se à intervenção 
na urbe ao nível da recuperação de edifícios (por exemplo, com a 
requalificação do Museu Soares dos Reis e da Cadeia da Relação) 
e do espaço público (Jardim da Cordoaria, Praça da Batalha, Praça 
D. João I), e no reforço cultural, dotando-a de novos equipamentos 
especificamente concebidos para esses fins, como foi o caso da Casa 
da Música31. Contudo, esta recuperação foi lenta, e em pleno século 
XXI eram ainda muito visíveis as suas fragilidades, continuando a ser 
difícil contrariar a perda de habitantes no município.

5.3. O Porto na atualidade

Nos últimos 15 anos, assistiu-se a uma profunda alteração da 
paisagem portuense, com o aparecimento, por exemplo, de sítios 
de construção (gruas e tapumes), hotéis e outros serviços (fachadas 
recuperadas ou alteradas), em parte motivada pelo aparecimento das 
ligações aéreas de baixo custo que trouxeram à cidade um enorme 
afluxo de visitantes: turistas, estudantes, empresários, investigadores 
que transformaram os espaços públicos da cidade, onde agora é 
possível ver um fluxo constante (diurno e noturno) de transeuntes, que 
passeiam, frequentam ou simplesmente apreciam a cidade. 

Muito rapidamente se testemunhou a transformação da cidade 
no sentido de responder a este crescimento: o aparecimento de 
equipamentos hoteleiros e outros negócios, direta e indiretamente 
ligados à prática turística, transformaram a face da cidade que 
se passou a dedicar maioritariamente ao turismo com focos de 
resistência cada vez mais escassos. Rio Fernandes refere que “Se o 
Porto (…) é, hoje, um espaço aberto ao mundo, é também uma cidade 
de bairros tradicionais e de “portuenses de gema” que vão resistindo” 
(2016, p. 27). 

A propósito do impacto do turismo nas comunidades, Anderek, 
Valentine, Knopf e Vogt (2005) referem a existência de três categorias 
distintas, todas elas com consequências positivas e negativas: numa 

31  A Casa da Música, financiada no âmbito do Porto Capital Europeia da Cultura, juntou-se 
a um conjunto de entidades já existentes na dinâmica cultural da cidade — Fundação 
de Serralves, Teatro Nacional S. João, Teatro Municipal Rivoli, Escolas Profissionais e 
Superiores e grupos de teatro independentes de dimensão mais modesta.
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dimensão económica, apontam o aumento das receitas e dos postos 
de trabalho, bem como o aumento da carga fiscal e da inflação; 
numa dimensão sociocultural, referem a preservação das tradições 
e o aumento da comunicação e entendimento intercultural, a par do 
aumento da criminalidade e alterações das identidades locais; numa 
dimensão ambiental, o aumento da poluição, da população e do tráfego. 

No Porto, este afluxo de visitantes viu agravarem-se, por exemplo, as 
questões do acesso à habitação, com o imobiliário a atingir montantes 
incomportáveis para os residentes locais que viram dificultada, 
assim, a possibilidade de permanecer na cidade e, em seu lugar, viram 
surgir “lojas modernas ou neotradicionais” e residentes da classe 
média ou alta, criando contrastes por vezes chocantes (Fernandes, 
2016, p. 26). Este processo de turistificação32 atenuou as dificuldades 
criadas pela crise financeira de 2007-2008, disponibilizando trabalho 
a um conjunto considerável de pessoas, mas também agravou os já 
existentes problemas de habitação e descaracterização da cidade, 
trazendo ao debate a gentrificação.

Do núcleo primitivo no morro da Pena Ventosa até à cidade 
gentrificada do presente, a paisagem urbana do Porto acumula no 
seu traçado marcas de cada uma das épocas que lhe deram forma, 
numa riqueza multifacetada e plurifuncional que abarca as mutações 
que foram emergindo das tensões históricas comuns a muitos 
outros aglomerados urbanos por todo o mundo. É este o território de 
investigação que o Arquivo Poético pretende indagar, desta vez sob 
o olhar atento dos designers gráficos que nele procurarão discernir 
linhas de interpretação desenhadas na malha urbana pelos vestígios 
gráficos da sua trajetória.

32  Turistificação — Fenómeno de transformação socioeconómica de determinadas localidades 
ou zonas, geralmente urbanas, consideradas turísticas ou com potencialidades para o 
turismo, em resposta à procura crescente de certos destinos turísticos, envolvendo a 
criação de alojamentos temporários, a implementação de novas estruturas de apoio, 
a requalificação do património imobiliário e, consequentemente, a alteração do perfil 
populacional residente (Turistificação, n. d.).
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Cap. 6

Um Arquivo  
e a sua Construção

“(…) os arquivos e a atividade arquivística tratavam (…) tanto do 
presente como do passado, uma vez que os processos de investigação 
se debruçavam não só sobre as complexidades do entendimento 
contemporâneo como sobre a criação de narrativas históricas. “Um 
arquivo”, como Derrida o sublinhou, “é ao mesmo tempo institucional e 
conservador. Revolucionário e tradicional” (Blouin Jr. & Rosenberg,  
2010, p. 1).1

Neste capítulo aborda-se o conceito de arquivo e a sua evolução 
ao longo do tempo, referindo as várias dimensões e preocupações 
que se foram colocando aquando das suas diferentes materializações. 
Partindo de géneses distintas e adquirindo configurações diferentes, 
identificam-se os diversos intervenientes na construção de vários 
arquivos, indaga-se a sua origem e aborda-se a seleção dos materiais 
que os integram bem como o tipo de acessos possíveis. 

6.1. O que é um arquivo

Uma das características definidoras da modernidade tem sido 
a crescente importância atribuída aos arquivos, através dos quais 
o conhecimento histórico e a memória cultural são acumulados, 
guardados e recuperados (Merewether, 2006, p. 10).

Inicialmente concebido para guardar documentos oficiais, o 
arquivo fazia parte de um sistema de regras e regulamentação social, 
através do qual território e pessoas eram governados (Featherstone, 
2006, p. 591). Desempenhava, pois, duas funções distintas: por um lado, 
ao reunir grandes quantidades de informação sobre os indivíduos, 
possibilitava a sua monitorização, e por outro, a acumulação de 
documentos — históricos, sociais e culturais — permitia criar uma 
narrativa legitimada do Estado-Nação (Featherstone, 2006, p. 592). 

Habitualmente depositado num edifício específico para o efeito, o 
arquivo, a par dos museus, bibliotecas e outros monumentos públicos, 

1  No original: “(…) archives and archiving were (…) as much about the present as about 
the past, since the processes of uncovering were as much about the complexities of 
contemporary understanding as about the creation of historical narratives. “Every archive,” 
he [Derrida] wrote with emphasis, “is at once institutive and conservative. Revolutionary 
and traditional” (Blouin Jr. & Rosenberg, 2010, p. 1).
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tornava-se instrumental na fabricação da ideia de Nação enquanto 
“comunidade imaginada” (Anderson, 2005; Featherstone, 2006). 

Podendo ser criado por organizações e instituições estatais, por 
indivíduos e grupos, o arquivo constitui um repositório ou um sistema 
ordenado de documentos e registos (textuais, verbais e visuais) a 
partir do qual a história é escrita (Merewether, 2006, p. 10), estando 
o poder político fortemente associado a quem o controla (Derrida, 
2006). Assim, o arquivo é composto por um conjunto de objetos com 
valor documental (fotografias, peças, papéis, filmes, construções, etc.) 
(Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2003), selecionados pelo 
arquivista, seleção essa que reflete uma visão – histórica, social ou 
outra – subjetiva e que, portanto, exclui outras evidências. 

6.2. Materiais que chegam ao arquivo

“(…) O volume material, as implicações do processamento, a enormidade 
da catalogação, até mesmo a fronteira incerta entre “artefacto” e 
“[registo] efémero” fazem com que o conceito de “arquivo total”, por 
muito nobre que se apresente, seja verdadeiramente difícil de conceber 
e mais ainda de implementar” (Blouin Jr. & Rosenberg, 2010, p. 166).2

A preservação de todos os documentos referentes a uma 
determinada área de atuação, por si só, apresenta dois problemas 
fundamentais: a necessidade quase infinita de espaço para arquivar 
“tudo”; e a classificação e indexação de todos esses materiais, tarefa 
que se revela infindável. Daí os arquivos serem construídos e 
desenvolvidos através de um processo de seleção, rejeição e destruição 
de indícios, sendo a recolha, avaliação, organização e catalogação 
dos registos determinante na forma como os utilizadores do mesmo 
exploram o passado e consequentemente como esse passado é 
“construído” (Blouin Jr. & Rosenberg, 2010, p. 2, p. 82). 

Faz então sentido questionar o que deve ser incluído num 
determinado arquivo. Que documentos devem ser selecionados, 
catalogados e preservados? Featherstone refere que:

“(…) a perspetiva do arquivista é ditada por uma estética da perceção, 
é uma perspetiva discriminatória através da qual um evento pode ser 
isolado de uma amálgama de detalhes e ver-se atribuído significado. 
(…) Resumindo, o arquivo é potencialmente o local de descoberta, 
sendo que esta descoberta, a constituição de factos significativos ou 
de eventos históricos, está pendente do estatuto contingente dos 

2  No original: “(…) The physical bulk, the weight of processing, the enormity of cataloging, 
even the uncertain line between “artifact “ and “ephemera” make the “total archive” concept, 
however noble, difficult to really conceive, let alone implement” (Blouin Jr. & Rosenberg, 
2010, p. 166).
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fragmentos que chegaram até ao arquivo, por oposição ao restante 
material contemporâneo equiparado que poderia até deter a chave para 
a riqueza da cultura vivida e da vida quotidiana da qual emergiram 
como registos imperfeitos, mas que jazem destruídos ou na melhor das 
hipóteses esquecidos. (…)” (2006, p. 594).3

De uma forma simplificada pode dizer-se que é o arquivista que 
desempenha a função decisora sobre o que deve figurar no arquivo. As 
opiniões variam quanto ao papel que este deve adotar4, mas grande 
parte dos autores parece aproximar-se da ideia de este ser uma espécie 
de editor do passado, mais ou menos interventivo no que respeita 
à avaliação e decisão dos conteúdos que devem ser conservados ou 
que devem permanecer invisíveis. Uma espécie de mediador entre 
documentos e respetivos leitores (Blouin Jr. & Rosenberg, 2010, p. 87).

É quase impossível prever o valor que um determinado documento 
terá no futuro, por isso a sua seleção não está habitualmente 
dependente dessa projeção, mas mais apoiada em critérios 
estabelecidos pela organização ou área de investigação à qual o 
arquivo está associado. Ricoeur refere a este propósito que: 

“(…) A um nível epistemológico elementar, tornou-se comum enfatizar 
que qualquer vestígio deixado pelo passado se transforma num 
documento para os historiadores mal estes descobrem como o 
questionar, como o problematizar. A este respeito, os vestígios mais 
valiosos são os que não estavam destinados a nos informar. (…)” 
(Ricoeur, 2006, p. 67).5

3  No original: “(…) archivist’s gaze depends upon an aesthetics of perception, a 
discriminating gaze, through which an event can be isolated out of the mass of detail 
and accorded significance. (…). In short, the archive is the potential place of discovery, yet 
this discovery, the constitution of significant facts, or historical events, depends upon the 
contingent status of the fragments that found their way into the archive, while much of 
the fellow contemporary source material, the alleged key to the richness of lived culture 
and everyday life from which it arose as imperfect recordings, lies destroyed or at best 
undiscovered.(…)” (2006, p. 594).

4  Ver contributos de Patrick Geary, Eric Ketelaar, Richard Rockwell , Terry Cook , Stephen 
Nichols, Elizabeth Yakel e Nancy Bartlett em Archives, Documentation and Institutions of 
Social Memory – Essays from the Sawyer Seminar.

5  No original: “(…) At an elementary epistemological level, it has become banal to emphasize 
that any trace left by the past becomes a document for historians as soon as they know 
how to interrogate its remains, how to question them. In this respect, the most valuable 
traces are the ones that were not intended for our information. (…)” (Ricoeur, 2006, p. 67).
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6.3. Pesquisável versus aleatório

Um aspeto fundamental do arquivo é a classificação dos seus 
documentos, resultando ou não numa pesquisa eficiente: documentos 
mal (ou não) catalogados poderão ser condenados ao esquecimento, 
pelo simples facto de não aparecerem no resultado das pesquisas. 
Logo, parte-se de um pressuposto: os documentos devem ser 
classificados e passíveis de serem pesquisáveis. Deste princípio 
dependerá a capacidade de um utilizador encontrar a informação 
que procura. Quanto mais rigorosa for a classificação, maior será a 
capacidade de pesquisa. No entanto, esta ideia de catalogação permite 
antever um outro caminho. Se por um lado a catalogação torna o 
acesso à informação pretendida mais fácil, é também certo que se 
acede a informação pré-determinada por outros e “[c]ada sistema 
de classificação abre novos caminhos para o material mas também 
encerra outros” (Featherstone, 2006, p. 593). 

Encarar o arquivo apenas como um repositório de materiais 
vagamente classificados que ainda não adquiriram um estatuto 
específico, permite leituras alternativas às pesquisas direcionadas, 
criando aquilo que Featherstone apelida de “contraimagem” do arquivo 
(2006, p. 594). Este autor propõe ainda a metáfora do flâneur que 
deambula pelos arquivos, observando, descobrindo e relacionando 
documentos e verdades até ali escondidas (ou perdidas) por nunca 
terem figurado nas respostas das pesquisas efetuadas. Deste modo 
é possível criar diversas narrativas, dependendo dos documentos 
estudados e das ligações entre eles estabelecidas.

A ideia de um arquivo que aglomere as duas vertentes — 
pesquisável e aleatória — é particularmente interessante para esta 
investigação, pois permite traçar dois caminhos: um em que a 
organização do arquivo permite pesquisas (e, portanto, resultados) 
baseadas em critérios (termos de catalogação e indexação) pré-
definidos e pesquisáveis (por exemplo por cor, padrão, tipo de letra, 
…); e outro, totalmente dependente da curiosidade e intenção do 
utilizador.

6.4. Tipologias e acesso ao arquivo

Com a evolução das novas tecnologias de informação, a capacidade 
de arquivar virtualmente aumentou exponencialmente, dando lugar 
a um novo paradigma de arquivo (Besser, 2016). O arquivo digital 
permite um acesso remoto aos seus documentos, de uma forma mais 
célere e confortável, afastando-se cada vez mais do arquivo físico 
enquanto espaço onde os documentos são guardados e consultados 
presencialmente. Apesar destas vantagens amplamente reconhecidas, 
a desmaterialização do arquivo levanta questões pertinentes no que 
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diz respeito à classificação e indexação dos documentos; ao fluxo de 
informação gerada a partir do documento arquivado; à manutenção e 
preservação do arquivo digital; e ao futuro da cultura material (Craven, 
2008; Featherstone, 2006; Pacheco Pereira, 2018).

Relativamente à classificação e indexação de documentos, a amplitude 
e a celeridade do armazenamento digital, encontra obstáculos na 
capacidade de classificação coerente e sistemática, dando muitas vezes 
origem ao excesso (redundância) ou à carência. Os arquivos digitais, 
maioritariamente acessíveis pela internet (hipertexto), permitem 
um fluxo de informação gerado a partir do documento consultado, 
possibilitando o cruzamento com outras fontes de informação que 
poderão criar justaposições criativas em torno de uma determinada 
matéria. A relevância de um documento deixa de estar circunscrita a 
um arquivo para poder ser complementada ou cotejada com fontes 
diversas (Featherstone, 2006, pp. 593, 596).

Tal como num arquivo convencional, também a manutenção e 
preservação do arquivo digital é um fator determinante para a sua 
existência. A escolha da tecnologia adequada para a criação de um 
arquivo digital é um ponto fundamental, permitindo uma eficiente 
inserção dos dados referentes a cada documento e uma adequação ao 
tipo de materiais a arquivar. Mas perante um contexto em permanente 
evolução (digital), é fundamental garantir que o arquivo continuará 
a estar disponível, independentemente das evoluções tecnológicas, 
económicas, sociais ou culturais (Besser, 2016). Este é um dos 
problemas reais dos arquivos digitais que se perdem assim que deixam 
de estar disponíveis online. 

A par disto, com a crescente digitalização e virtualização do mundo 
material, muitos dos objetos documentais são descartados, deixando 
de estar disponíveis para consulta presencial, perdendo-se, assim, 
a ligação emocional obliterada pela sua digitalização ou descrição 
textual, e anulando-se a relação mais íntima e profunda que estes nos 
permitiam estabelecer com o mundo sensível. Pacheco Pereira refere 
precisamente essa dimensão quando afirma que

“O “diálogo”, se assim se pode chamar, entre um visitante e o material 
[do arquivo] que é exposto é de natureza muito diferente, porque 
são duas entidades reais que se confrontam. (…) depende e muito da 
dimensão física das coisas e da sua percepção” (2018, para.6).

As restrições de acesso aos arquivos, através de sistemas de 
classificação ou de credenciais solicitadas aos utilizadores, sempre 
foram devidamente entendidas como questões políticas que, apesar de 
indesejáveis, dificilmente são evitáveis (Blouin Jr. & Rosenberg, 2010,   
p. 86). Sendo propriedade de alguém ou de alguma instituição, o acesso 
a um arquivo implica sempre um equilíbrio de poder: quem pode 
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aceder, quando o pode fazer e em que condições, salvaguardando-se, 
acima de tudo, a posição do proprietário do arquivo.

Muitos dos arquivos centrais em determinadas áreas pertencem 
a instituições estatais que condicionam o acesso, seja por razões de 
segurança — protegendo ou controlando um conjunto de interesses 
específicos — seja por questões comerciais6 — cobrando valores de 
acesso (mesmo para fins educativos). Em grande parte, o acesso pago 
é uma limitação ao estudo e divulgação dos objetos documentais, 
já que a disseminação da informação fica dependente de questões 
financeiras. Esta limitação tem conduzido a uma reflexão sobre 
a pertinência de arquivos abertos, de acesso livre e gratuito, cuja 
existência se orienta por um princípio de licenças de credenciação7, 
sendo assim suprimida a transação monetária, mas garantida a 
creditação do arquivo original.

Em abril de 2005, a BBC, o BFI, o Channel 4 e a Open University 
fundaram a Creative Archive Licence Group (BBC - Creative Archive 
Licence Group - Homepage, n.d.), projeto piloto que tinha como 
objetivo disponibilizar online e para download parte do espólio destas 
instituições, sob uma licença específica de utilização e partilha, a 
Creative Archive License, fortemente inspirada nas licenças Creative 
Commons, mas adaptada às necessidades e constrangimentos de 
arquivos estatais e conteúdos de imagem e vídeo. Este projeto chegou 
ao fim um ano depois, mas alimentou a discussão sobre a pertinência 
e as dificuldades que um acesso deste tipo pressupunha.

O projeto Enthusiasts Archives, referido por Cummings e 
Lewandowska (2006), diz respeito a um arquivo crítico do cinema 
amador polaco que, ao contrário de outros arquivos oficiais nesta área, 
está disponível para acesso e utilização sob alçada de uma licença 
Creative Commons (Cummings & Lewandowska, 2006, p. 150).

Tendo os arquivos surgido com o intuito de preservar os 
documentos de determinadas instituições, e durante muito tempo 
tenham sido precisamente essas instituições (estatais ou privadas) as 
grandes impulsionadoras da sua criação, a história oficial escreveu-se 
necessariamente a partir deles, deixando de fora tudo o que não se 
encaixasse na narrativa vigente ou valorizasse os objetivos definidos 
pelo poder instituído. Uma vez que estas versões dão destaque a 
uma determinada versão da realidade, urge fazer uma leitura dos 
documentos que revele uma verdade alternativa.

6  É disso exemplo o arquivo da RTP, cujo acesso e reprodução de documentos estão 
abrangidos por uma tabela de preço específica, consoante a finalidade a que se destinam.

7  Um pouco à semelhança das Licenças Creative Commons (http://www.creativecommons.pt/
cms/view/id/28/) criadas para proteger o trabalho artístico, mas permitindo a sua partilha e 
divulgação, ainda que sob condições especificas. 

http://www.creativecommons.pt/cms/view/id/28/
http://www.creativecommons.pt/cms/view/id/28/
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Blouin Jr. e Rosenberg apontam a necessidade de reescrever o 
passado através da “ausência e não da presença dos documentos” 
(2010, p. 87), sugerindo a procura de outros pontos de partida para a 
construção da História. Isto pode significar a procura e a criação de 
arquivos que tenham a sua génese em indivíduos ou em comunidades 
que pretendam preservar documentos que, embora não tendo valor 
institucional, possam funcionar como fragmentos complementares à 
verdade “oficial”. Assim, é cada vez mais usual encontrarmos exemplos 
de arquivos promovidos por indivíduos motivados por interesses 
pessoais por uma determinada matéria, ou por comunidades que 
pretendem preservar a sua identidade e que para tal recolhem objetos 
documentais no sentido de validarem a sua história identitária. Estes 
arquivos dão um contributo interessante para o cruzamento e a 
verificação de dados já existentes, lançando luz sobre verdades até aí 
ocultas.

Entre a natureza institucional dos arquivos históricos – com 
os seus espólios de artefactos e documentos – e a necessidade de 
encontrar narrativas alternativas a estes, o Arquivo Poético Portuense, 
ao propor-se fazer um levantamento de espécimes sob o olhar atento 
e sensível dos designers, apresenta na sua matriz um modelo ideal de 
projeto a concretizar em formato digital, uma vez que se debruçará 
sobre a recolha fotográfica de uma paisagem urbana em devir 
permanente, a partir da qual se pretende traçar linhas de continuidade 
e descobrir padrões de ocorrência.
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Cap. 7

Arquivos do  
património gráfico 

“O arquivo não se apresenta uniforme como testemunho da memória 
ou da história. Ao se manifestar sob a forma de vestígios, alberga o 
potencial para fragmentar e destabilizar o registo da memória ou o 
discurso da história, e pode mesmo ser detentor da última palavra no 
relato do que se passou” (Merewether, 2006, p. 10).1

No domínio das artes e do design, são muitos os autores que 
utilizaram o arquivo como ponto de partida para o seu trabalho 
(Carbone, 2017; Zanella et al., 2015); outros foram, ao longo dos seus 
percursos profissionais, construindo arquivos com material da sua 
autoria e de memorabília diversa ligada às suas vivências e aos seus 
interesses (Breakell, 2015; Featherstone, 2006; Foster, 2006; Magee 
& Waters, 2011; Spicker, 2008). Neste capítulo, apresentam-se alguns 
exemplos de arquivos na área do design gráfico e do património 
gráfico urbano com géneses diversas, disponibilizados e apresentados 
em formatos variados (livros, exposições, websites, entre outros), 
servindo estes como exemplos de análise para a construção do Arquivo 
Poético. Apresentam-se também outros projetos que, não sendo 
propriamente arquivos, apresentam importantes ligações ao território 
que se pretende estudar, o Porto.

7.1. Arquivos no design gráfico

São várias as entidades públicas e privadas ligadas ao design gráfico 
que disponibilizam os seus arquivos para que sejam consultados pelo 
público em geral. A sua existência tem géneses e propósitos diversos, 
mas todas partilham preocupações comuns como a divulgação e 
disponibilização do acesso a conteúdos relacionados com a disciplina 
do design gráfico ou a promoção da literacia visual.

Dada a quantidade considerável de material nesta área e tendo 
em atenção as necessidades específicas desta investigação, foram 
selecionados apenas alguns casos2 analisando-se conteúdos visuais 

1  No original: “The archive is not one and the same as forms of remembrance, or as 
history. Manifesting itself in the form of traces, it contains the potential to fragment and 
destabilize either remembrance as recorded, or history as written, as sufficient means of 
providing the last word in the account of what has come to pass” (Merewether, 2006, p. 10).

2 Informação adicional no apêndice “Arquivos do Design Gráfico — Relação com a Tese”.
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e pormenores respeitantes à configuração do arquivo: os conteúdos; 
o tipo de acesso possível (físico ou digital); a categorização dos 
objetos gráficos disponibilizados; as possibilidades de pesquisa; a 
apresentação visual das imagens e as descrições disponibilizadas.

7.1.1. Arquivos de Design da Universidade de Brighton 
Os arquivos de design da universidade de brighton 

(University of Brighton Design Archives | Collections | Arts and Culture, 
n.d.), reúnem o conjunto de materiais mais significativo do pós-
Segunda Guerra Mundial patente numa universidade britânica. 
O principal objetivo é o de recolher, documentar e preservar o 
trabalho de designers e de organizações de design, mantendo uma 
parceria colaborativa e duradoura com essas mesmas entidades, e 
defender a fusão entre investigação e prática do design, através da 
preservação e interpretação das várias coleções para fins pedagógicos, 
de investigação e para a promoção de atividades públicas de literacia 
visual. Os arquivos atraem investigadores e estudantes de todo o 
mundo, inspirando académicos, designers, arquivistas e curadores para 
o estudo e prática da disciplina.

Composto por 22 arquivos diferentes, alguns deles dedicados ao 
design gráfico, é possível aceder a algum material digitalizado através 
do Archive HUB, mas não à sua totalidade. Todos os documentos 
contêm uma ficha descritiva sobre a sua origem, os materiais que 
os compõem (de uma forma generalizada), mas apenas alguns dos 
materiais estão catalogados, disponibilizando-se imagens e descrições 
individuais para cada espécimen.

Deste conjunto, destaca-se o arquivo da icograda, composto 
por cartazes, acervo de biblioteca e um conjunto de documentos 
referentes à administração da instituição e às suas atividades. Aqui 
é possível aceder à lista de todos os cartazes do arquivo e visualizar 
uma imagem em baixa resolução de cada objeto e a respetiva ficha de 
inventário, que contém informações como: referência e localização 
do artefacto no arquivo; título; data de criação; dimensões; idioma; 
cliente; características de produção; notas do arquivista; entre outros. 
Está disponível uma pesquisa livre que abrange todos os arquivos, não 
permitindo limitar a pesquisa apenas a um arquivo específico. Da lista 
de resultados, podemos ver as entradas individualmente, não sendo 
possível a visualização de todos os resultados de forma continuada.

Fig. 7.1
Página Web dos Arquivos de Design da 
Universidade de Brighton — Retirado de 
http://arts.brighton.ac.uk/collections/
design-archives. 

Fig. 7.2 
Arquivo da ICOGRADA — página 
da ficha de inventário — Retirado 
de https://blogs.brighton.ac.uk/
brightondesignarchives/1998/01/09/
icograda/.
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7.1.2. Arquivos Milton Glaser e School of Visual Arts
Fisicamente depositados na biblioteca da School of Visual Arts, o 

arquivo milton glaser e o arquivo da school of visual arts 
(SVA Archives, n.d.) reúnem um conjunto vasto de materiais ligados 
a diversos designers e à instituição que os acolhe. O primeiro tem 
como objetivo preservar e tornar acessível o trabalho de designers, 
ilustradores e diretores de arte que de alguma forma estiveram 
ligados à School of Visual Arts. Já o segundo documenta a história da 
instituição através de materiais institucionais, fotografias, documentos 
efémeros, entre outros. 

Disponíveis para consulta presencial, cada um destes arquivos está 
organizado online por coleções cujos conteúdos variam.

Algumas coleções disponibilizam a totalidade dos seus materiais, 
outras apresentam uma seleção de imagens ilustrativas do espólio 
e um guia da coleção, contendo todas as referências. As imagens 
disponíveis digitalmente são apresentadas em baixa resolução e a 
descrição apenas contempla título, autor e data de criação. O guia 
de coleções disponibiliza a cota, o título e a data. Toda a restante 
informação terá de ser solicitada ao arquivo, através de um contacto 
mais direcionado. Está também disponível uma pesquisa livre.

7.1.3. Arquivo do Departamento de Tipografia e 
Comunicação Gráfica da Universidade de Reading

Apenas acessível para consulta presencial, o arquivo do departa
mento de tipografia e comunicação gráfica da universidade 
de reading (Collections and Archives – Department of Typography &amp; 
Graphic Communication, n.d.) é uma referência mundial nas áreas do 
lettering, da tipografia, da impressão e do design gráfico. 

Muito usado para o ensino e investigação, este arquivo encontra-se 
organizado por coleções (Isotype, Ephemera, Twentieth-Century 
Poster Collection, entre outras), das quais podemos encontrar 
alguns destaques online. A lista completa do catálogo está ainda em 
atualização, podendo, no entanto, já ser consultada.

Algumas destas coleções, que foram apresentadas em exposições, 
têm presença online em sites independentes e projetos associados. É 

Fig. 7.3
Página Web dos Arquivos Milton Glaser e da 
School of Visual Arts — Retirado de https://

archives.sva.edu/.

Fig. 7.4
Página Web das Coleções e Arquivos do Departamento 
de Tipografia e Comunicação Gráfica da Universidade 
de Reading — Retirado de https://www.reading.ac.uk/

typography/collections-and-archives

Fig. 7.5
Página Web ISOTYPE 

Revisited _ Retirado de 
https://isotyperevisited.org/.

Fig. 7.6
Página Web A-Z ephemera 
— Retirado de https://a-z-

ephemera.org/.  
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o caso de ISOTYPE Revisited ou de A-Z Ephemera, onde podemos 
navegar e pesquisar pelos artefactos disponibilizados. Nestes dois 
exemplos, os conteúdos apresentados contemplam informação 
um pouco mais detalhada sobre cada um dos materiais, como 
a contextualização histórica, descrições de produção de fabrico, 
dimensões ou data.

  
7.1.4. Arquivo Cary Graphic Design (RIT)

O arquivo cary graphic design (Cary Graphic Design Archives 
Colletion, n.d.) integra uma vasta coleção de recursos digitais das 
bibliotecas do Rochester Institute of Technology (RIT Archives, Cary 
Graphic Arts Collections, Cary Graphic Design Archives, and RIT/
NTID Deaf Studies Archive). 

Nesta versão digital do arquivo estão disponíveis apenas 
alguns dos milhares de materiais que integram o arquivo físico e 
que testemunham o trabalho de vários designers gráficos norte-
americanos e modernistas (1920-1950). A pesquisa pode ser efetuada 
através de categorias pré-estabelecidas — tipologia de objeto, autor, 
local ou data de criação — ou através da pesquisa livre ou avançada. 
As imagens são de grande qualidade e surgem acompanhadas por uma 
ficha de inventário pormenorizada. Do ponto de vista da navegação, 
destaca-se um pormenor interessante, permitir a navegação entre 
diferentes objetos (relacionados por temas comuns), através de 
imagens miniatura.

As instituições de ensino não são as únicas dignas de referência 
neste levantamento, uma vez que várias associações e instituições, 
grupos de designers ou designers a título individual disponibilizam 
recursos igualmente importantes.

7.1.5. AIGA Design Archives
Um destes exemplos, a aiga, associação profissional para o design, 

disponibiliza um dos mais importantes banco de recursos mundiais 
online na área do design gráfico (AIGA Design Archives, n. d.) que inclui 
mais de 20 000 objetos das várias competições anuais que organiza, 
bem como muitos outros, selecionados entre os mais influentes 
e promissores designers da atualidade. Desde 1980, a AIGA tem 
também um arquivo físico que conta com mais de 12 000 espécimes, 
sendo o conjunto mais significativo de exemplares do design gráfico 
contemporâneo norte-americano a nível mundial. 

Este arquivo digital permite, para além do acesso direto às coleções, 
uma pesquisa livre muito eficiente e o acesso por categorias (cor, ano, 
disciplina, indústria, formato, localização e outras). De destacar o 
critério de seleção pela cor, onde os materiais são agrupados mediante 
a sua paleta cromática dominante. Isto permite uma visualização 

Fig. 7.7
Página de acesso ao Arquivo digital Cary Graphic 
Design — Retirado de https://digitalcollections.rit.
edu/luna/servlet/RIT~3~3.

Fig. 7.8
Página de objeto gráfico — Retirado de https://
digitalcollections.rit.edu/luna/servlet/RIT~3~3.

Fig. 7.9
Página de acesso ao Arquivo Digital da AIGA. 
— Retirado de https://designarchives.aiga.
org/#/home
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de resultados consideravelmente diferente do habitual, podendo 
encontrar-se novos pontos de ligação ou tendências a partir de uma 
característica puramente visual.

Cada objeto está associado a uma ficha descritiva detalhada (título, 
descrição, designer, autor, categoria e outros), com ligações diretas 
para outros artefactos da mesma categoria, do mesmo designer ou 
do mesmo autor, funcionando não como fim de linha, mas como um 
resultado intermédio que permite prosseguir a navegação. As imagens 
disponibilizadas são todas apresentadas em baixa resolução.

A AIGA mantém parcerias com várias instituições — Rare Book and 
Manuscript Library at Columbia University’s Butler Library e Google 
Arts & Culture —, assumido a curadoria de exposições a partir dos 
seus arquivos.

7.1.6. Letterform Archive
  Fundado por Rob Saunders, colecionador de objetos gráficos e 

tipográficos há mais de 40 anos, o letterform archive (Online 
Archive at Letterform Archive, n. d.) reúne cerca de 60 000 itens (físicos 
e digitais) ligados ao universo da tipografia, caligrafia e design gráfico. 
Tem como missão preservar e divulgar os materiais que acolhe, 
promovendo o estudo, a investigação e o conhecimento nestas áreas. 
Para além da preservação física do seu espólio, disponibiliza um 
conjunto de atividades que gravitam à volta do arquivo — palestras, 
visitas guiadas, exposições e workshops — e que permitem uma 
divulgação e acesso mais informados aos seus conteúdos. Esta 
instituição sem fins lucrativos criou em finais de julho de 2020 o seu 
arquivo online, disponibilizando 1500 artefactos digitalizados em cerca 
de 9000 imagens de alta resolução.

Ao contrário da grande maioria dos arquivos online, as imagens 
em miniatura não são apresentadas numa grelha retangular regular, 
mas sim redimensionadas consoante o seu tamanho real. Não sendo 
possível recriar totalmente a escala original, tenta reproduzir a 
proporcionalidade entre os vários objetos apresentados.

Fig. 7.10
Pesquisa por cor — Retirado 

de https://designarchives.aiga.
org/#/home.

Fig. 7.11
Resultado da pesquisa por 
cor — Retirado de https://

designarchives.aiga.org/#/home.

Fig. 7.12
Página de acesso ao Letterform Archive — 

Retirado de http://oa.letterformarchive.org/.
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É possível aceder às várias coleções através da página inicial, 
efetuar pesquisa livre ou aplicar filtros como nomes de designers, 
empresas, disciplina, data, país ou categoria. Foi dada particular 
atenção à questão da catalogação, tendo sido criada uma nomenclatura 
própria para esta área especifica da tipografia e do design.

Cada objeto tem uma ficha de caracterização individual detalhada, 
sendo possível a partir de cada uma delas encontrar outros itens 
relacionados, links para outros trabalhos do mesmo autor, do mesmo 
ano de criação, do mesmo local, entre outros.

À semelhança do arquivo digital da AIGA, este funciona como 
um sistema contínuo, onde é sempre possível encontrar informação 
adicional ou relacionada.

7.1.7. 100 Archive
O 100 archive (— 100 Archive, n. d.) é um projeto de promoção 

do design na Irlanda. Fundado em 2012, seleciona os 100 melhores 
projetos de design de comunicação desenvolvidos anualmente por 
designers irlandeses, em território nacional e internacional, através de 
uma chamada de trabalhos que disponibiliza posteriormente online a 
par de informação sobre os seus criadores ou promotores.

Os designers e empresas submetem projetos, mais tarde avaliados 
por um júri que seleciona um conjunto de 100 para figurarem 
no arquivo desse ano. Cada submissão contém uma descrição 
pormenorizada do trabalho (conceito e pormenores técnicos), 
acompanhada por imagens ilustrativas.

Para cada um dos anos é disponibilizada a visualização de todos 
os projetos selecionados, permitindo também a visualização parcial 
através de categorias como tipografia, publicações, publicidade, 
identidade, editorial, entre outros. Em cada página de projeto é 
possível aceder à descrição do trabalho, pormenores técnicos, 
designers e entidades envolvidas na conceção e execução, com links 
para outras informações e trabalhos dos mesmos autores, objetos 
relacionados e outros projetos do mesmo ano.

7.1.8. Archivio Storico del Progetto Grafico
O archivio storico del projeto grafico (AIAP | Centro Di 

Documentazione Sul Progetto Grafico | Archivio Storico Del Progetto 
Grafico | Archivio Storico Del Progetto Grafico, n. d.) agrega vários 
arquivos, fundos e pequenas coleções vocacionados para o design 
gráfico italiano, na sua maioria resultado de doações à Associazione 
Italiana Design della Comunicazione Visiva. Grande parte destes 
materiais já se encontram digitalizados e disponíveis para consulta, 
sendo apresentados através de imagens em baixa resolução com uma 

Fig. 7.13
Página de resultados de pesquisa — 
Retirado de http://oa.letterformarchive.
org/.

Fig. 7.14
Página de acesso ao 100 Archive — Retirado 
de http://new.100archive.com/.

Fig. 7.15
Página de acesso ao Archivio Storico del 
Projeto Grafico — Retirado de http://www.
aiap.it/cdpg?IDsubarea=169.
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descrição de cada artefacto (autor, data de realização, pormenores de 
produção) e link para o respetivo arquivo. Estão disponíveis dois tipos 
de pesquisa: uma de texto livre e outra mais avançada (por autor, 
título, editor e/ou ano). Trata-se de um arquivo vasto, mas sem grande 
inovação do ponto de vista visual, da usabilidade e da experiência.

Fig. 7.16
Página de acesso ao acervo online do MUDE 

— Retirado de https://mude.inwebonline.net/
default.aspx

Fig. 7.17
Página de acesso ao Re:collection — Retirado 

de https://recollection.com.au/archives.

7.1.9. MUDE
Também em Portugal, o mude, Museu do Design e da Moda, 

disponibiliza online uma parte do seu espólio (MUDE, n. d.), composto 
por cerca de 3200 artefactos dos quase 14 000 inventariados, 
organizados em quatro núcleos: produto, moda, gráfico e joalharia. 

É possível fazer uma pesquisa livre sobre todos os conteúdos e, 
dentro de cada núcleo, ordenar os resultados por autor/título ou 
número de inventário. Cada objeto tem uma ficha individual com 
designação, título, pormenores de produção, como foram incorporados 
no acervo e número de inventário. Seria importante disponibilizar 
outras formas de acesso e navegação que atualmente ainda não 
se encontram acessíveis, como por exemplo listar resultados por 
categorias: designer, tipo de trabalho, ano de criação, entre outras.

7.1.10. Re:collection
Criado em 2009 pelo designer Dominic Hofstede, o re:collection 

é um arquivo digital do design gráfico australiano (1960-1990) que 
pretende colmatar a escassez de conteúdos disponíveis nesta área 
e torná-los acessíveis online (Re:Collection | Archives, n. d.). Com um 
conjunto de objetivos bem definidos, o coletivo que gere este projeto 
tem como focos principais investigar, documentar e divulgar o design 
gráfico australiano deste período e estimular o interesse público sobre 
o mesmo.

É possível efetuar uma pesquisa livre em todos os conteúdos 
(artigos, biografias, arquivo, coleções) e, no arquivo propriamente 
dito, podemos filtrar os resultados por: designer, estúdio, tipologia 
ou ano. Para cada objeto estão disponíveis uma ou mais imagens, 
acompanhadas por título do projeto, autor, data de criação e uma 
pequena descrição. A ficha de cada espécime aparece no final do 
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percurso de navegação e não disponibiliza conteúdos relacionados 
com o tema que possam servir de link para outras páginas.

7.1.11. Archivio Grafica Italiana
O archivio grafica italiana (Archivio Grafica Italiana, n. d.) é 

um outro arquivo digital online dedicado ao design gráfico italiano. 
Este projeto, concebido pelo designer Nicola-Matteo Munari, pretende 
proporcionar uma visão alargada da produção gráfica italiana, 
apresentando trabalhos (de 1930 até à atualidade) de alguns dos mais 
importantes designers nacionais que deixaram um reconhecido 
contributo para a cultura estética de qualidade associada à tradição 
deste país. Abrange trabalhos de designers clássicos, modernistas e 
contemporâneos, alguns dos quais inéditos em publicação online.

Podemos aceder a resultados através de algumas categorias 
(tipologia, ano, designer, empresa, cliente) ou fazer uma pesquisa por 
palavra-chave. Cada artefacto tem uma ficha própria com imagens 
e descrição detalhada que, para além das categorias referidas 
anteriormente, inclui catalogação por palavras-chave com acesso a 
outros documentos dessa temática. Ao possibilitar estas ligações, o 
arquivo estabelece um circuito com vários caminhos possíveis de 
navegação.

7.1.12. The People’s Graphic Design Archive
Como último exemplo, apresenta-se o people’s graphic design 

archive, um arquivo colaborativo que reúne projetos finalizados, 
documentos de processo, fotografias, cartas, histórias orais, artigos, 
ensaios e outros, em formatos diversos como vídeos, registos áudio 
ou links para outros arquivos ou sites relevantes (The People’s Graphic 
Design Archive, n. d.).

O grande objetivo deste arquivo é disponibilizar uma visão 
paralela ou, se se preferir, alargada da história do design gráfico, 
uma visão representativa da diversidade cultural e dos múltiplos 
interesses dos seus contribuidores. Parte dos artefactos apresentados 
podem ser encontrados noutros arquivos digitais, mas, ainda assim, 
conceptualmente, este arquivo é interessante por transformar em 
arquivistas ou curadores indivíduos que habitualmente não têm essa 
função.

No quadro a seguir apresenta-se uma síntese dos aspetos 
considerados mais relevantes dos arquivos analisados. 

Fig. 7.18
Página de acesso ao Archivio Grafica 
Italiana — Retirado de http://www.
archiviograficaitaliana.com/

Fig. 7.19
Página de acesso ao The People’s 
Graphic Designe Archive — 
Retirado de https://www.notion.so/
c4b059e294574f5ca4db9b53da905728?v=a7
bfca68b64448bd89ae1cf0fdeb586c.



identificação Conteúdo

·  Material gráfico Pós-Segunda Guerra Mundial

·  Cartazes
·  Acervo da biblioteca
·  Documentos institucionais

·  Materiais gráficos de diversos designers  
e da instituição

·  Tipografia
·  Impressão
·  Design gráfico

·  Recursos digitais das bibliotecas do Rochester 
Institute of Technology 

·  Material de concursos
·  Trabalhos de designers 

·  Design gráfico
·  Tipografia
·  Caligrafia 

·  Trabalhos designers irlandeses (periodicidade 
anual)

·  Design gráfico italiano

·  Design gráfico italiano

·  Design gráfico italiano

·  Colaborativo

·  Design gráfico australiano

Arquivos de Design da Universidade de Brighton

Arquivos Milton Glaser e School of Visual Arts

Arquivo do Departamento de Tipografia e 
Comunicação Gráfica da Universidade de Reading

Arquivo Cary Graphic Design 

AIGA Design Archives

Letterform Archive

100 Archive

Archivio Storico del Progetto Grafico

MUDE

Re:collection

Archivio Grafica Italiana

The People’s Graphic Design Archive

Icograda

ParcialTotal Inexistente Sim nd Não disponível

quadro 7.1
Síntese dos arquivos analisados — Elaborado pela autora.
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·  Fins pedagógicos
·  Investigação
·  Promoção da literacia visual

·  Preservar e tornar acessível o trabalho de 
designers, ilustradores e diretores de arte

·  Documentar a história da instituição

·  Ensino
·  Investigação

·  Sem informação ·  Categoria / 
Autor / Local / 
Data 

·  Cor / Ano / Disciplinas 
/ Indústria / Formato / 
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Tipologia / Ano
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7.2. Arquivos do património gráfico urbano 

São vários os exemplos de objetos que compilam conteúdos 
gráficos da paisagem urbana, sejam livros (Baines & Dixon, 2008; 
Forbes, 2015; Nelson, 2017)3, exposições (Montréal Signs Project, 
n.d.; MUDE - Cidade Gráfica, n. d.)4 ou websites (Azulejo Publicitário 
Português, n. d.; Gonçalves, n. d.)5. Ainda que a sua génese e propósito 
varie, estes exemplos são em grande parte amplamente ilustrados e 
vagamente classificados segundo categorias abrangentes.

Selecionou-se um pequeno conjunto dos vários exemplos, os quais 
não se podendo considerar arquivos no sentido convencional do termo 
– estando alguns até no limite de serem considerados coleções – foram 
mobilizados para esta investigação por apresentarem algumas das 
características basilares dos mesmos: 

“Os arquivos, tal como as coleções, são construídos com património 
de vários autores e de anteriores proprietários. Mas, ao contrário de 
uma coleção, um arquivo designa um território e não uma determinada 
narrativa. Não há qualquer imperativo no âmbito da lógica do arquivo 
para a exibição ou para a interpretação. Daí que o significado dos 
objetos que o compõem esteja aberto a especulação: é um terreno 
discursivo. Há um potencial criativo para que as coisas sejam trazidas 
para o nível do discurso, uma vez que ainda não foram objeto da 
narrativa ou da propriedade de ninguém (como, por exemplo, um 
curador). Está aberto a interpretações e nem todas pré-determinadas, o 
que talvez explique a potencialidade criativa que atrai tantos artistas” 
(Cummings & Lewandowska, 2006, p. 150).6

Estes exemplos reúnem um conjunto de documentos visuais de 
diferentes naturezas e temáticas, compilados por figuras de autoridade 
sobre o assunto, que os reconheceram como importantes para 
preservação futura. Parte dos exemplos encontrados dedicam-se à 

3  Tal como referenciado no capítulo 4. Informações adicionais no apêndice “Livros — 
Relação com a Tese”.

4  Informações adicionais no apêndice “Exposições — Relação com a Tese”.

5  Informações adicionais no apêndice “Projetos Web—Relação com a Tese”.

6  No original: “Archives, like collections, are built with the property of multiple authors 
and previous owners. But unlike the collection, an archive designates a territory and not 
a particular narrative. There is no imperative within the logic of the archive to display 
or interpret. And therefore the meanings of the things contained are up for grabs: it’s 
a discursive terrain. There’s a creative potential for things to be brought to the level of 
speech, as they are not already authored as someone’s (eg a curator’s) narrative or property. 
Interpretations are invited and not all ready determined, which is maybe why there is a 
creative space that many artists are responding too” (Cummings & Lewandowska, 2006,  
p. 150).
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observação da tipografia no contexto da paisagem e embora este seja, 
sem dúvida, um dos elementos gráficos fundamentais na paisagem 
urbana, interessa aqui também analisar exemplos que comportem 
outras abordagens, mais centradas no património gráfico e noutros 
modos de ver. 

Fig. 7.20 - 7.21
Exposição com materiais pertencentes 
à Central Lettering Records — 
©theothersideoftheshelf.blogspot.
com_Enamellettere.

Fig. 7.21

7.2.1. Central Lettering Record
O central lettering record da Central Saint Martins College 

of Art and Design é um dos mais importantes arquivos sobre lettering 
e tipografia, composto por 10 000 fotografias, 3000 diapositivos e 
inúmeros materiais físicos como: espécimes tipográficos; caracteres 
tipográficos e material promocional (bidimensional e tridimensional).

Este acervo, criado na década de 1960 por Nicholas Biddulph e 
Nicolete Gray, tem vindo a ser incrementado até à atualidade por 
outros contribuidores como James Mosley, Alan Bartram, Robin Fiore, 
Catherine Dixon ou Phil Baines. 

Muitos dos arquivos pessoais de designers que dedicaram parte da 
sua vida à recolha e estudo da paisagem tipográfica7 estão depositados 
neste arquivo, cuja principal função (para além da preservação) é 
constituir-se como ferramenta pedagógica. Os objetos que o integram 
são usados para lecionar conteúdos teóricos e desenvolver trabalhos 
práticos, aliando assim a história e evolução do lettering e da tipografia 
ao estudo dos métodos de produção e à criação de novas narrativas 
no design gráfico. É através deste arquivo, consultável apenas 
presencialmente, que podemos aceder a registos, principalmente 
fotográficos, do património gráfico da paisagem de vários pontos do 
globo.

7 Alguns destes designers foram já referidos no capítulo 4.

Fig. 7.22
Gavetas com fotografias da Central Lettering 
Record —  ©FrancescaBrooks.
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7.2.2. Projeto Letreiro Galeria (exposições Cidade 
Gráfica e Luzes da Cidade)

Os designers Rita Múrias e Paulo Barata iniciaram, em 2014, 
o resgate de letreiros na cidade de Lisboa. Numa época em que 
diariamente desapareciam da paisagem urbana estes registos da 
memória gráfica, definiram como objetivo tentar salvar pelo menos 
um letreiro por semana. O resultado ao fim de vários anos é um acervo 
de mais de 220 espécimes, não só da cidade de Lisboa, mas também de 
outros locais do país. Depositado num espaço cedido pela autarquia 
em Campolide, o projeto letreiro galeria procura preservar 
letreiros comerciais e industriais desativados, considerando-os como 
parte do património cultural e da memória gráfica da cidade. 

Com a intenção de elaborar um projeto museológico permanente, 
estes dois designers assumem a curadoria e a investigação de cada 
um destes letreiros, identificando os seus autores e métodos de 
produção, uma vez que consideram fundamental não só a preservar os 
espécimes, mas também compreender o seu contexto.

Parte deste acervo já esteve presente em duas exposições, a 
primeira das quais Cidade Gráfica. Letreiros e Reclames de Lisboa no 
Século XX (2016-2017), promovida pelo MUDE em parceria com o 
Projeto Letreiro Gráfico (MUDE - Cidade Gráfica, n. d.); a segunda, mais 
recentemente, Luzes da Cidade (2020) na Stolen Books.

7.2.3. Montréal Signs Project
Este é mais um projeto sobre os letreiros urbanos, agora na cidade 

de Montreal, Canadá. O montréal signs project traduz-se numa 
exposição permanente de letreiros comerciais e cívicos, patente 
no edifício CJ, situado no campus Loyola da Concordia University 
(Montréal Signs Project, n. d.).

A partir deste acervo é possível ter uma visão sobre a vivência e 
o crescimento cultural e social da cidade em que se inscreve. Para 
cada um dos espécimes apresentados no site do projeto, temos 
acesso a uma ou mais imagens, informação sobre a sua localização 
original na cidade (morada onde estava localizado) e a localização 
atual (onde se encontra exposto) e uma descrição detalhada da sua 

Fig. 7.23
Projeto Letreiros Galeria. ©Adriano 
Fagundes. National Geographic 
Portugal.

Fig. 7.24 
Cidade Gráfica. Letreiros e reclames de 

Lisboa no século XX — Retirado de http://
www.mude.pt/exposicoes/cidade-grafica_76.

html

Fig. 7.25
Exposição Luzes da Cidade.

Fig. 7.26 
Página de acesso ao Montréal Signs 

Project — Retirado de http://www.
montrealsignsproject.ca. 
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história. Memórias pessoais associadas a bairros específicos, questões 
mais alargadas como a migração ou o empreendedorismo, passando 
também por especificidades de produção, são vários os aspetos 
que podem ser investigados e abordados a partir de cada um dos 
exemplares deste arquivo. 

7.2.4. Azulejo Publicitário Português
Este é um projeto que faz um mapeamento dos painéis 

publicitários em azulejo existentes em Portugal. À semelhança dos 
letreiros comerciais e industriais, também os painéis publicitários 
em azulejaria tendem a desaparecer, daí que este projeto procure 
contribuir para a preservação da memória destes espécimes, que pela 
sua história, diversidade e riqueza visual oferecem um registo cultural 
do país (Azulejo Publicitário Português, n. d.).

Trata-se de um arquivo colaborativo que aceita referências para 
localização de espécimes e contribuições de conteúdos, contando 
com mais de 220 referências no seu catálogo. Para cada uma dessas 
entradas disponibiliza imagens dos painéis (fotografias com qualidade 
e/ou do Google Street View), dados de localização específica (mapa), 
descrição histórica sobre o espécime e se ainda se encontra disponível 
ou se já foi retirado. O acesso à informação dos espécimes pode ser 
feito a partir da página principal do site, por categoria (marca), através 
de um mapa de Portugal (onde podemos ver a distribuição territorial) 
ou por entrada individual.

7.2.5. Windows of the World
O fotógrafo André Vicente Gonçalves, inspirado pela arquitetura 

urbana, regista aquilo que é para si uma das maiores manifestações 
da genialidade dos arquitetos, as janelas. Cada edifício é o resultado 
de um programa definido pelo arquiteto e pelo cliente e que tem 
também um reflexo visível no desenho, formato, decoração e materiais 
escolhidos para as suas janelas. A um nível macro, André Vicente 
Gonçalves deteta também os padrões estéticos que emergem do 
conjunto de janelas fotografadas, conferindo uma identidade única a 
cada uma das cidades.

No seu arquivo janelas do mundo (Gonçalves, n. d.), apresenta 
coleções organizadas por cidades, onde é possível ver a riqueza 
cromática e gráfica individual de cada espécime recolhido, reforçado 
pela identidade de grupo que o conjunto evoca. Para além das janelas, 
o fotógrafo disponibiliza também algumas coleções de portas, 
mantendo o mesmo conceito de recolha e de organização.

Fig. 7.27
Página de acesso ao arquivo Azulejo 
Publicitário Português — Retirado de https://
azulejopublicitario.pt/.

Fig. 7.28 
Página de acesso ao Windows of 
the World — Retirado de https://
www.andrevicentegoncalves.
com/photography-project/
windows-of-the-world-collections.
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7.2.6. Nowhere in Particular
No livro nowhere in particular de Jonathan Miller podemos 

vislumbrar uma pequena parte do seu acervo fotográfico, recolhido ao 
longo de cerca de 30 anos e que apelida de pequenos pedaços de nada. 
São imagens quase abstratas, na sua maioria pormenores, onde a 
organização gráfica e a riqueza cromática resultam em composições 
com grande valor pictórico. Segundo o autor, estes fragmentos da 
paisagem, embora captados tendo apenas em conta a seleção do 
plano e o enquadramento, deixam que os elementos da composição 
falem por si. Neste arquivo, a abordagem aos elementos da paisagem 
é consideravelmente distinta da dos exemplos anteriores, e nele se 
revelam conteúdos visuais como a mancha, as texturas, o ponto, a 
linha, a cor. Miller acrescenta que

“Estes são apenas pedaços dispersos de nenhum sítio em especial. 
A esperança é que venham a ser mais do que a soma das suas partes 
aleatoriamente resgatadas” (Miller, 1999).8

8  No original: “These are just bits and pieces from nowhere in particular. The hope is that 
they add up to something more than the sum of their randomly scavenged parts” (Miller, 
1999).

Fig. 7.29
Capa do livro — Retirado de 

Nowhere in Particular (Miller, 1999).

Fig. 7.30 - 7.32
Duplas páginas do livro — Nowhere in 

Particular (Miller, 1999) .
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7.3. Arquivo do património gráfico portuense 
O Arquivo Poético Portuense, como o nome indica, teve como ponto 

de partida a cidade Invicta. Tornou-se assim importante analisar 
outros projetos que tiveram a sua génese neste mesmo território e 
que, apesar de terem abordagens distintas (académicas, colaborativas, 
espontâneas), recolheram, analisaram e divulgaram diferentes aspetos 
da cidade. São assim repositórios (e não propriamente arquivos) onde 
podemos aceder de forma mais ou menos rápida a conteúdos do 
património gráfico e à respetiva informação contextual.

7.3.1. Porto pelo Porto
Tal como apresentado no site do projeto, o porto pelo porto 

“(…) surgiu do envolvimento d’A Transformadora em projetos que, 
de modos diversos, visaram trabalhos de identidade e comunicação 
aplicados a territórios”, com uma equipa multidisciplinar (design, 
comunicação, cidadania), que “resolveu aprofundar o que significa 
representar visualmente um território” (Porto Pelo Porto, n. d.).

Apresenta-se assim como um arquivo online, colaborativo e 
coletivo, dedicado a compilar diferentes formas de representação 
gráfica da palavra Porto, numa recolha participada pela comunidade. 
Foram consultadas fontes diversas — materiais impressos (revistas, 
selos, documentos administrativos) e a paisagem (letreiros, grafitis, 
sinalética) —, de onde se recolheram os espécimes, posteriormente 
organizados em inventários e que funcionam como coleções.

Para além dos Inventários, a plataforma inclui duas outras 
dimensões que apelida de: Transformação, onde são apresentadas 

Fig. 7.33 - 7.34 
Duplas páginas do livro — Retirado de Nowhere in Particular 
(Miller, 1999) . 

Fig. 7.35 
Página de acesso ao site Porto 
Pelo Porto — Retirado de https://
portopeloporto.wordpress.com.
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Fig. 7.36
Página de acesso ao site Os Azulejos do Porto 

— Retirado de https://azulejosporto.pt.

explorações criativas do acervo; e Portfolios, resultante de ações de 
curadoria mais específica, de onde emergem novas leituras (críticas) do 
acervo existente. 

Destaca-se este projeto por dois aspetos que partilha com 
a investigação do Arquivo Poético: utiliza fontes de recolha de 
informação idênticas (paisagem portuense) e parte da equipa 
envolvida nesse levantamento tem o mesmo perfil (designers).

7.3.2. Os Azulejos do Porto
Este projeto, criado em 2016, pretende ser um arquivo digital 

público e participativo, onde são compilados azulejos existentes 
na cidade do Porto. Tem como principal objetivo a preservação 
deste património através do levantamento, registo fotográfico e 
contextualização, tentando conservar fisicamente os azulejos e assim 
evitar o seu desaparecimento.

Na página de entrada do site, temos acesso direto a todos os 
registos do acervo, cada um dos quais apresenta uma ficha individual 
onde é possível visualizar algumas imagens do espécime (pormenor, 
padrão, fachada), consultar a sua localização num mapa e aceder à sua 
visualização no Google Street View. A par dos registos fotográficos, 
apresenta um conjunto de informações como: referência, tipo de 
azulejo (liso ou relevado), material em que foi produzido, tamanho, 
técnica de impressão, cor, fabricante, período em que foi produzido, 
tipo de construção em que está inserido, morada, data em que foi 
adicionada ao arquivo e por quem, e estado de conservação. Algumas 
destas informações dão acesso a outros espécimes catalogados com os 
mesmos critérios.

Também é possível aceder ao acervo a partir de um mapa da cidade, 
onde estão referenciadas todas as entradas do arquivo, dando uma 
perspetiva interessante da distribuição dos espécimes no território. 
Apesar de existir um campo de pesquisa, verificou-se que, uma busca 
por termos simples não devolve quaisquer resultados.
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7.3.3. Porto de Virtudes
porto de virtudes é o resultado concreto de um trabalho de 

investigação académica desenvolvido por estudantes no contexto do 
Mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual. Para além 
da existência de uma exposição física, esta exposição virtual (FLUP, 
n. d.), regista através de imagens, vídeos, áudio e textos, uma porção 
específica da paisagem portuense e, consequentemente, a memória 
desse lugar. Reúne num mesmo projeto conteúdos de várias fontes 
(mapas, imagens de arquivo e da paisagem), que ajudam a preservar a 
memória e a apresentar a identidade daquele local.

Seja através da visita virtual, seja através das várias ações do 
programa cultural que lhe esteve associado, foi possível promover a 
aproximação a este território por parte do público em geral, sendo este 
um exemplo de como um trabalho académico pode ter um resultado 
prático na promoção e desenvolvimento do território, quer do ponto 
de vista turístico, cultural ou social. Não sendo este exemplo um 
arquivo, nem tão pouco concebido e construído por designers, trata-se 
de um espólio que se considera configurar um registo material do 
património gráfico portuense, circunscrito a um local específico da 
malha urbana.

7.3.4. Reflexos do Porto
reflexos do porto é a componente pública e visível de mais 

um trabalho académico (Rocha, 2015), onde se estudou o azulejo 
na cidade. Partindo de uma investigação teórica, neste arquivo são 
disponibilizados: um guia do azulejo no Porto, com um conjunto de 
informações históricas e de produção ao longo de vários séculos; 
roteiros turísticos cujo motivo central é o azulejo e que serve de 
ponto de partida para itinerários com outros motivos de interesse 
(gastronómicos, históricos); coleções por localização; e um arquivo 
fotográfico dos espécimes encontrados na cidade (padrões e frisos).

Este acervo não permite pesquisa livre, apresentando os conteúdos 
de forma estanque e pré-conformada. Este tipo de navegação não 

Fig. 7.37
Página de acesso à exposição virtual 
Porto de Virtudes — Retirado de 
https://artsandculture.google.com/
exhibit/porto-de-virtudes/MQLSBHG_
Fst6Jw?hl=pt-PThttp%3A%2F%2Fler.
letras.up.pt%2Fsite%2Fdefault.
aspx%3Fqry%3Did024id1532&sum=sim.

Fig. 7.38
Página de acesso ao site Reflexos do Porto — 
Retirado de https://reflexosdoporto.wixsite.
com/guia-azulejo.
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promove a exploração e cruzamento de assuntos, o que seria bastante 
útil para encontrar conexões que não foram contempladas pela autora.

7.3.5. Um Porto Gráfico
um porto gráfico é uma comunidade no Facebook (Um Porto 

Gráfico, n. d.), que partilha imagens de letreiros comerciais presentes 
na paisagem da cidade. Estes registos fotográficos contam com 
espécimes de letreiros pintados, néon, impressos e outros, sendo o 
repositório resultado de várias contribuições individuais e contando 
com cerca de 180 imagens.

Como é característico destas comunidades em redes sociais, não 
permite mais do que a visualização sequencial das imagens, sem 
grande informação associada (histórica, contexto, localização) ou 
possibilidade de pesquisa.

7.3.6. Porto Gráfico e Porto Graphics
O designer Manuel Paula é o autor de dois livros que reúnem um 

conjunto vasto de imagens do património gráfico urbano: um dedicado 
à cidade de Lisboa (Paula, 2003) e outro ao Porto (Paula, 2004).

No livro porto gráfico, o autor defende tratar-se de 

“uma viagem clara para a descoberta de coisas simples, do saber e do 
usar, do saber dizer, do comunicar, do jogo subtil da linha no contorno 
do ornato, do equilíbrio das formas, do peso da letra, do volume da frase 
ou por vezes no encontro da metáfora. Uma viagem para a descoberta 
de outras épocas e seus códigos, das mensagens e seus suportes, do 
saber-fazer e do prazer em transmiti-lo” (Paula, 2004, p. 15) .

Esta obra apresenta um registo da observação da cidade, 
direcionado para os pormenores mais característicos do Porto. 
Imagens da paisagem e do seu património gráfico que contemplam 
grafismos distintos, tipografias, texturas, jogos de luz e sombra, 
executados com recurso a técnicas igualmente diversas como o 
azulejo, o ferro, a pedra ou o vidro, entre outros. 

Paula defende que “aprender a olhar o ofício solitário e artesanal, 
comunicar, dizer algo, é o princípio, tal como o verbo na frase bíblica, 
dando ao outro a possibilidade de ver (ler) e interpretar” (Paula, 2004, 
p. 15), dando, assim, a ver um conjunto de imagens (vocábulos visuais) 
com significados diversos e que apresentam a cidade a partir da sua 
materialidade. Apesar desta pretensão, para além das imagens, não 
temos muita mais informação do que a localização do espécime 
recolhido e a sua tipologia, tratando-se, no entanto, de um dos 
conjuntos mais completos sobre o património gráfico do Porto.

Fig. 7.39 
Página de acesso de Um Porto Gráfico 

— Retirado de www.facebook.com/
umportografico/about/?ref=page_internal.

Fig. 7.40
Capa do livro — Retirado de Porto 

Gráfico (Paula, 2004).
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Em 2016, foi publicada uma outra obra intitulada porto graphics 
(Fonseca, 2016), muito semelhante ao trabalho de Manuel Paula, ainda 
que menos extensa, e incluindo outros tipos de grafismos que Paula 
deixou de fora, bem como outros mais recentes — calçada portuguesa, 
grafitis. Integra a coleção “City Graphics”, na qual anteriormente tinha 
sido editado um outro livro sobre o património gráfico de Lisboa. A 
abordagem editorial destes livros é marcadamente mais comercial, 
onde texto e imagens promovem o passeio “turístico” e o conhecer a 
cidade através do seu património gráfico.

Este levantamento permitiu compreender como alguns arquivos 
estão organizados, quais as funcionalidades (e conceptualizações) 
mais interessantes e úteis na perspetiva de um designer que os usa 
como ferramenta de pesquisa para o seu trabalho. Foram tidos em 
conta os aspetos positivos e mais frágeis de cada um dos projetos 
de forma a recolher dados para um conjunto de requisitos a que o 
Arquivo Poético Portuense deverá obedecer. Permitiu perceber que, 
embora não se possam reconhecer como arquivos os vários exemplos 
de repositórios do património urbano portuense e mundial, estes se 
revelam como indicadores da importância que o património gráfico 
tem no panorama do design.

Fig. 7.41
Capa — Retirado de Porto Graphics 
(Fonseca,2016).
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*  Este capítulo inclui excertos dos 
artigos “O olhar único do designer na 
observação da paisagem: o caso do 
arquivo poético portuense “(Martins et 
al., 2020) e “Da poesia se faz Tipografia: 
a transcriação do arquivo poético 
portuense em projetos de desenho 
tipográfico” (Martins et al., 2019)

Cap. 8

Observação sensível* 
Centrando-se esta investigação na forma de observação por parte 

dos designers, neste capítulo clarificam-se dois dos conceitos basilares 
deste estudo: explora-se o modo de ver dos designers — observação 
sensível —; e justifica-se a utilização do termo poético, aquele que 
inspira o fazer, associado ao conceito de arquivo.

8.1. Modos de ver o mundo

“Em virtude da nossa formação ou experiência (...) simplesmente 
olhamos para as coisas de uma maneira diferente e selecionamos 
detalhes e pontos de vista que um fotógrafo profissional não teria 
escolhido” 1 (Spencer cit. Poynor, 2012, para. 9).

A observação sensível por designers, tem sido amplamente 
referenciada por vários autores (Moles, 1986; Nelson, 2017; Poynor, 
2012; Suri, 2011) como sendo muito particular e estando intimamente 
dependente, quer das suas experiências pessoais, quer da sua formação 
e prática enquanto profissionais. 

O designer George Nelson que, como referido anteriormente 
(capítulo 4), dedicou parte da sua vida à observação da paisagem 
urbana, assinala que a observação é um assunto profundamente 
pessoal e intransmissível: observamos e descodificamos o que nos 
rodeia à luz das nossas experiências e da informação que vamos 
guardando, dos nossos interesses e das nossas convicções pessoais. 
Refere que a atenção do observador recai sobre temas que não 
se fecham sobre uma verdade absoluta, mas que, pelo contrário, 
potenciam diferentes interpretações, revelando diferentes camadas de 
sentidos (2017, p. 22).

Jane Fulton Suri acrescenta que os designers veem beleza, poesia 
ou significado em aspetos que muitas vezes passam despercebidos 
a outras pessoas e que esta observação sensível pode ser incitada 
por uma procura sistemática ou apenas resultado da curiosidade 
individual de cada designer (2011, p. 30) que estabelece assim uma 
ligação entre a prática e a reflexão sobre o design:

1  No original: “By virtue of one’s training or experience (…) one simply looked at things in 
a different way and selected details and viewpoints which a professional photographer 
wouldn’t have chosen” (Spencer cit. Poynor, 2012, para. 9).
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“(...) Em cada situação, as suas reflexões surgiram de uma prática 
e de uma reflexão que não faziam parte de um plano de pesquisa 
extremamente formal. Embora a sua abordagem fosse certamente 
disciplinar e rigorosa. (...) os designers demonstram uma sensibilidade 
particular em relação aos valores físicos, metafóricos e culturais 
inerentes a um determinado contexto, em relação às formas e aos 
materiais e à maneira como estes são experienciados (…)”2 (Suri, 2011, p. 
30, 31).

Mas como adquirem os designers essa capacidade? Atribui-se 
a Einstein a seguinte ideia que poderá, de uma forma genérica, 
enquadrar este caso específico: 

“(…) não é possível fazer uma observação sem que o observador tenha 
uma teoria para sustentar o que está a ver. De certa forma, isso é tão 
verdadeiro para leigos como para cientistas. Todos temos a tendência 
para ver em termos do que sabemos ou daquilo em que acreditamos” 3 
(Einstein cit. Nelson, 2017, p. 13).

Esta afirmação sugere que o modo como se observa pode ser 
apreendido e incrementado através da cultura e da experiência 
individual. Nelson parafraseia Joshua Taylor referindo que observar é 
pensar e que pensar é agregar pedaços aleatórios de experiências pessoais, 
organizando e criando sentido. Observar não é uma dádiva divina, mas 
sim uma disciplina que pode ser aprendida (2017, p. 18).

Um segundo fator que influencia o modo de ver de um determinado 
sujeito é a lente cultural partilhada por indivíduos pertencentes a um 
mesmo grupo, que partilham perspetivas e contextos específicos e 
consequentemente também modos de ver próprios. Só se é capaz de 
ver o que se está habilitado a ver, e parte dessa capacidade poderá estar 
dependente da formação em design que coloca em pé de igualdade 
abordagens e conteúdos visuais (não verbais) e verbais. Os currículos 
pedagógicos que integram disciplinas centradas na observação e na 
imagem (como, por exemplo, o desenho, a fotografia, a tipografia, a 
história da arte e do design, entre outras), e que privilegiam a prática 
projetual, podem contribuir para uma consolidação da cultura e da 

2  No original: “(…) In each case their insights emerged from activity and thinking that 
was not part of a highly formalized research plan. But their approach was certainly not 
without discipline or rigor. (…)  designers display a particular sensitivity to the physical, 
metaphorical, and cultural values inherent in context, forms, and materials and how these 
are experienced. (…)” (Suri, 2011, pp. 30, 31).

3  No original: “(…) it is not possible to make an observation unless the observer has a theory 
to bring to bear on what he is looking at. In a sense, this is true of laymen as it is of 
scientists. We all tend to see in terms of what we know, or believe” (Einstein cit. Nelson, 
2017, p. 13).
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literacia visuais. Se a cultura partilhada permite um modo de ver 
específico ao grupo, as experiências individuais vão permitir leituras 
particulares e exclusivas de indivíduo para indivíduo.

Esta capacidade de observar o mundo de um modo específico por 
parte dos designers é, pois, amplificada quando se pratica a arte de 
observar, sendo uma atividade que requer treino e que evolui com a 
experiência. Quanto mais se pratica mais se observa e mais sentido se 
retira do meio envolvente, aproximando-se também da ideia de Nelson 
de que é possível identificar várias camadas de sentido na paisagem 
(2017, p. 22).

8.2. O (conceito de) arquivo poético
Aristóteles refere-se à poética como a “parte dos estudos literários 

que se propõe investigar os processos que dizem respeito às normas de 
versificação dos textos, os componentes teóricos de que se revestem”, 
quer se trate do sistema poético de um escritor, de uma época ou de 
um país (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2003). Por poético — 
próprio da poesia — entende-se aquilo que proporciona inspiração, 
compreendendo a virtude de fazer, de criar, de produzir. É na origem 
do conceito de poesia que encontramos o termo poiesis, que, de acordo 
com Polkinghorne, é “a atividade através da qual uma pessoa traz algo 
à existência que não existia antes”4 (2004, p. 115).

Aristóteles identificou três atividades humanas fundamentais: a 
theoria, a praxis e a poiesis5, no entanto, ainda que praxis e poiesis se 
encontrem no domínio do fazer apresentam diferenças fundamentais. 
Apoiando-se em Besnier (1996), Joana Quental sumariza assim a 
distinção entre os conceitos de praxis e poiesis em Aristóteles:

“A poiesis relativa ao fazer, apresenta-se como uma actividade transitiva 
e orientada para a produção, dirigida à realização de qualquer coisa que 
é exterior ao agente, enquanto que a praxis remete para a actividade 
imanente de um sujeito (distinguindo-se da acção transitiva, exercida 
sobre o objecto) e o seu único intuito é o próprio desenrolar da acção 
e aperfeiçoamento do agente (a eupraxia). (…) Dito de forma resumida: 
enquanto na poiesis o resultado é a coisa produzida, exterior ao sujeito 
e que persiste para além da tarefa concluída, na praxis o resultado está 
para além do objecto, é o próprio processo (energeia)” (Quental, 2009, p. 
300, 301).

4  No original: “is the activity in which a person brings something into being that did not 
exist before” (Polkinghorne, 2004, p. 115).

5  Pensar, agir, fazer.
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No seu trabalho sobre o envelhecimento, Saraiva (2012, p. 61) usa 
precisamente o termo arquivo poético para enquadrar um espólio que 
inspira e que induz espectadores e participantes (construtores desse 
mesmo arquivo) a ter pensamentos e emoções reflexivos sobre o tema 
abordado e sobre os materiais arquivados. 

O conceito de Arquivo Poético Portuense utilizado neste estudo 
parte, portanto, dos sentidos potenciados pelas palavras formadas a 
partir dos radicais poet /poes6, configurando-se como um arquivo que 
pretende revelar as diversas camadas gráficas da paisagem portuense, 
partindo da observação sensível de poetas-designers que virão a 
extrair deste terreno de estudo configurações até então ignoradas, 
potenciando reinterpretações e reconfigurações.

O que significa, pois, ver o mundo como um designer? O que 
pode revelar a observação sensível do designer quando confrontado 
com os elementos gráficos do território portuense? Que sentidos 
poéticos podem os designers propor a partir da sua observação? 
Estas são questões que o Arquivo Poético Portuense quer dar resposta, 
disponibilizando ainda o seu espólio para a investigação de novos 
interlocutores num projeto aberto e em constante evolução.

6  “(…) do lat. poeta, ae ‘poeta; o que faz, artista’, emprt. antigo e oral do gr. poietés, oû ‘autor, 
criador; compositor de versos, poeta’ (…)” (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2003).



Fig. 9.1 
Arquivo Poético Portuense. 
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da criação  
do arquivo à sua 
Transcriação



Fig. 9.2
Arquivo Poético Portuense. 
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Observar e fotografar a cidade é uma ação que resulta em poesia 
(visual), em que os poetas-designers percebem, experienciam, 
selecionam e registam a paisagem, revelando configurações até aí 
ignoradas e capazes de potenciar novas leituras sobre os diferentes 
lugares (Forbes, 2015; Nelson, 2017; Spencer, 1967). Esta observação 
sensível pode ser motivada pela necessidade de uma procura 
sistemática ou apenas o resultado da curiosidade individual de cada 
designer.

Na primeira parte deste estudo, foi elaborada uma revisão crítica da 
bibliografia fundamental que abrange os vários temas basilares a esta 
pesquisa, definindo-se, assim, o contexto e os conceitos necessários 
para a elaboração de um modelo exploratório ao campo de atuação.

Nesta segunda parte descreve-se, em pormenor, a metodologia 
adotada nas várias etapas de construção do Arquivo Poético Portuense 
(capítulo 9) e apresentam-se dois casos de transcriação do mesmo em 
outras narrativas gráficas (capítulo 10).
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cap. 9

Da observação 
Sensível à criação 
do arquivo poético 
Portuense — abordagem 
metodológica*

Tendo por base a observação sensível e a etnografia sensorial, 
apresenta-se de forma detalhada o caminho adotado, os instrumentos 
e os procedimentos usados para a recolha de dados e para a sua 
análise, num processo fértil e repleto de camadas, suscetíveis a leituras 
diversas. Tal como sucede com outros estudos de carácter etnográfico, 
também aqui foi possível ter acesso a uma grande variedade de 
informação, optando-se por descrevê-la o mais detalhadamente 
possível para daí se retirarem ilações que suportassem a construção do 
Arquivo Poético Portuense.

No final do capítulo apresenta-se um modelo que poderá ser 
utilizado como guião para a criação de outros arquivos poéticos 
noutros contextos urbanos. Nesse modelo são enumerados, de forma 
sintética, os objetivos para cada uma das etapas e os respetivos 
instrumentos e procedimentos que deverão ser adotados para os 
atingir.

A investigação reflete sobre os modos de fazer do Arquivo 
Poético Portuense, enquanto lugar de preservação de imagens do 
património gráfico da cidade, e é seu desígnio inspirar a criação de 
novas narrativas. O projeto de um arquivo aberto e em permanente 
atualização privilegia o sentido poético do registo de forma a 
potenciar a criação de narrativas configuradoras de representações 
alternativas.

Partindo de uma abordagem de carácter etnográfico que convida os 
designers a registar as imagens para si mais significativas, assume-se, 
portanto, a subjetividade e a singularidade do processo e propõe-se 
uma observação sensível da paisagem em que o designer regista os 
elementos que se destacam como configuradores de novos sentidos. A 
par deste levantamento, a reflexão sobre os procedimentos presentes 
na construção deste arquivo permite a sistematização dos seus 
princípios orientadores, legitimando o olhar sensível do designer 
na identificação do património gráfico presente na paisagem e 
potenciador de outras narrativas.

Durante o percurso da investigação e alicerçada no potencial 
poético da observação e seleção de composições gráficas com grande 

*  Este capítulo inclui excertos do artigo  
“O olhar único do designer na 
observação da paisagem: o caso do 
arquivo poético portuense “(Martins et al., 
2020), apresentado no Colóquio Modos 
de Fazer.
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valor pictórico, foi emergindo não só uma ideia consensual de 
património gráfico validado pelos designers envolvidos no estudo, 
como um corpus de categorias possíveis dos registos encontrados.

Seguidamente, apresenta-se, de forma mais detalhada, a abordagem 
metodológica, os métodos, as técnicas e os instrumentos utilizados no 
decorrer deste estudo.

9.1. Enquadramento geral à metodologia

Autores como Frayling (1993), Cross (2007), Friedman (2008) e 
Findelli, Brouillet, Martin e Moineau (2008) contribuíram para o 
debate sobre a investigação em design, assinalando projetos de 
várias naturezas (práticos ou teóricos, desenvolvidos em contextos 
académicos ou outros) e as suas diferentes posições no panorama 
investigativo. Num trabalho baseado nestes autores, Clemente, 
Tschimmel e Pombo (2018) apresentam um modelo de classificação, 
que contempla quatro categorias de classificação da investigação 
em design: Investigação sobre design; através do design; a partir do 
design; e para o design1. O trabalho que aqui se apresenta enquadra-se 
no que estes autores definem como a abordagem através do design2, 
e que abrange a criação e desenvolvimento de projetos no seio de 
instituições académicas, em que a teoria e a reflexão crítica por 
parte do investigador deve acontecer a par do desenvolvimento da 
componente prática (Clemente et al., 2018, p. 695).

O design, enquanto disciplina, integra uma forma específica de 
atuação e compreende modos de conhecer e investigar3 muito próprios 
(Cross, 2007). Segundo Cross, ainda que alguns autores defendam que a 
investigação em design não se deve deixar influenciar por abordagens 
metodológicas importadas de outras áreas, é possível aproveitar 
outras experiências metodológicas para desenhar novos caminhos de 
investigação, adequados à natureza da disciplina e especificidade dos 
seus discursos (2007, p. 46). 

Independentemente da abordagem metodológica utilizada, e tal 
como acontece em qualquer outro tipo investigação científica, também 
a investigação em design deve ser orientada por um conjunto de boas 
práticas para que seja aceite pela comunidade científica. Deve partir da 
identificação de um tema ou problema com potencial de investigação 
(intencional), ter o objetivo de produzir novo conhecimento 
(inquisitiva), sustentar-se em conhecimento existente (informada), 

1  Research about Design; through Design; from Design and for Design (Clemente et al., 2018, p. 
695).

2  Research through Design.

3 Designerly Ways of Knowing.
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ser planeada e conduzida de forma disciplinada (metódica), gerar e 
apresentar resultados que podem ser partilhados e testados por outros 
(comunicável) (Cross, 2007, p. 48).

Tendo por base as metodologias das Ciências Sociais e Humanas, 
esta investigação inscreve-se no paradigma interpretativo (Coutinho, 
2016, p. 16) também designado por construtivista (Lincoln et al., 
2018), contemplando a imersão no mundo dos sujeitos como forma 
de compreender como estes o interpretam e que significados dele 
retiram. Como refere Coutinho, “Investigador e investigado interagem 
e cada um por si molda e interpreta os comportamentos de acordo 
com os seus esquemas socioculturais, num processo de dupla busca 
de sentido a que se costuma chamar de ‘dupla hermenêutica’” (2016, 
p. 18).  Ontologicamente é adotada uma posição relativista (Lincoln et 
al., 2018, p. 220), já que se pressupõe a existências de tantas realidades 
ou “construções mentais social e experiencialmente localizadas” 
(Coutinho, 2016, p. 17) quantos os indivíduos, e inspirada numa 
epistemologia subjetivista,  por se valorizar o papel do investigador, 
que assume uma posição de intérprete das ações dos sujeito, num 
efeito de “interpretação de interpretações” (Coutinho, 2016, p. 18), 
sempre parciais e perspetivadas. O envolvimento do corpo, do seu 
movimento e imersão na paisagem permitem uma experiência 
multissensorial (Ingold, 2000; Pink, 2015) que contribui para o 
processo de construção de conhecimento em espiral, iterativo e 
cumulativo (Coutinho, 2016, p. 19; Lincoln et al., 2018, p. 223). 

Metodologicamente, apresenta-se como uma investigação indutiva 
e sistemática, em que projeto e teoria são construídos à medida que 
os dados emergem do trabalho de campo. A teoria tem origem na 
observação dos sujeitos e da forma como interpretam e constroem os 
seus significados a partir da paisagem e do património gráfico. Mais 
especificamente e de acordo com a sua natureza, pode ser qualificada 
como ideográfica enfatizando o individual e o particular e aplicada, 
direcionada para resolver problemas práticos (Coutinho, 2016, p. 41).

No desenvolvimento desta investigação foram utilizados dois 
métodos: numa primeira etapa — a criação do Arquivo Poético Portuense 
— optou-se pela Etnografia Sensorial que compreendeu um conjunto de 
técnicas para a recolha de dados como questionários curtos, conversas 
caminhantes, entrevistas semiestruturadas, registo e análise de 
imagens; na segunda etapa — transcriação do Arquivo Poético Portuense 
— optou-se pelo estudo de caso coletivo (Creswell & Poth, 2018, p. 157; 
Stake, 1995, p. 3) de transcriação, recolhendo dados através de registos 
fotográficos e de diálogos em contexto do desenvolvimento do projeto 
(oficinas de transcriação do Arquivo Poético Portuense), para além das 
imagens finais das novas criações. 
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De forma a orientar o estudo foi elaborada um plano de 
investigação para funcionar como instrumento de reflexão crítica e 
estrutura de verificação da sua operacionalidade.

Quadro 9.1
Do paradigma aos métodos — Elaborado 

pela autora a partir de Coutinho (2016).

Quadro 9.2
Plano de Investigação — Elaborado pela autora.

Questão de 
investigação

Objetivos Natureza da investigação

De que forma poderá 
a observação sensível 
do designer contribuir 
para a identificação 
e reconhecimento do 
património gráfico, na 
paisagem urbana?

·  Aprofundar o conhecimento sobre a observação  
sensível do designer 

·  Reconhecer a observação sensível do designer como 
instrumento na recolha e seleção do património  
gráfico portuense

·  Identificar o património gráfico na paisagem portuense
·  Reconhecer aos designers o estatuto de comunidade e 
especialistas que identifica e valida o seu património 
gráfico presente na paisagem portuense

Epistemológica
Cross (2005)
Suri (2011)

Através do 
design
Clemente 
(2017; 2018) 
a partir de 
Frayling (2003) 
e Findelli et al. 
(2008)

Ideográfica 
Aplicada
Qualitativa  / 
Interpretativa
Descritiva
Exploratória
Coutinho (2015) 
Lincoln et al. 
(2018)

Qual o potencial da 
criação de um modelo 
de observação, recolha, 
seleção e catalogação do 
património gráfico?

·  Refletir sobre o património gráfico presente na  
paisagem portuense

·  Perpetuar 0 património gráfico presente na  
paisagem portuense

·  Perpetuar a memória gráfica da paisagem portuense
·  Reconhecer aos designers o estatuto de comunidade e 
especialistas que identifica e valida o seu património 
gráfico presente na paisagem portuense

·  Permitir a replicação do modelo de observação em 
diferentes locais / contextos

Que narrativas podem 
ser transcriadas a 
partir de um arquivo 
poético constituído 
pelo património gráfico 
urbano?

·  Inspirar a criação de discursos visuais alternativos

Paradigma > 

 Metodologia >> 

  Métodos >>>  

Interpretativo

Qualitativa

Etnografia sensorial / 
Estudo de casos de transcriação
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9.2 Arquivo em construção

9.2.1. Uma revisão crítica da bibliografia
A revisão crítica da literatura em torno dos princípios que orientam 

esta tese, permitiu a melhor clarificação dos conceitos basilares e 
satélites dos temas em estudo. A partir das questões de investigação 
e do seu desdobramento em subquestões4, foram elencados os vários 
temas a estudar, de forma a criar um modelo teórico que melhor 
enquadrasse e apoiasse o trabalho de campo. 

Partindo da convergência de quatro áreas distintas — paisagem 
portuense, observação sensível por parte dos designers, património 
gráfico e arquivos — começaram por se identificar os seus limites e 
potencialidades. Assim, e tal como é descrito sobretudo na primeira 
parte desta tese, o estudo iniciou-se com a elaboração de um corpo 
teórico, aprofundando estes temas e identificando as suas áreas de 
sobreposição ou eventuais lacunas.

4 Ver Apêndice “Questões de Investigação”.

Fig. 9.3
Áreas de atuação do estudo — Elaborado 
pela autora.

Paradigma Metodologia Método Fontes de dados Instrumentos /
técnicas de recolha 
de dados

Instrumentos /
técnicas de 
análise de dados

Interpretativo ou 
Construtivista 
Coutinho (2015)
Lincoln et al. (2018)   

Qualitativa
Coutinho (2015) 

Etnografia 
Sensorial
Pink (2011)

Observação 
Sensível
Suri (2011)

·  Revisão da bibliografia 
e de projetos

·  Conversas caminhantes 
com  designers

·  Imagens do património 
gráfico

· Entrevistas a designers

·  Fichas de leitura
·  Notas de campo
·  Notas de campo / Notas 
das imagens

·  Protocolo de entrevista 
(semi-estruturada) / 
Mapa de questões / Photo 
ilicitation

·  Matriz de análise 
qualitativa das notas 
de campo

·  Matriz de análise 
qualitativa das 
entrevistas 

Etnografia 
Sensorial
Pink (2011)

Observação 
Sensível
Suri (2011)

·   Revisão da bibliografia 
e de projetos

·  Conversas caminhantes 
com  designers

·  Imagens do património 
gráfico

·  Entrevistas a designers

·  Fichas de leitura
·  Notas de campo
·  Notas de campo / Notas 
das imagens

·  Protocolo de entrevista 
(semi-estruturada) / 
Mapa de questões /Photo 
ilicitation

 ·  Matriz de análise 
qualitativa das notas 
de campo

·  Matriz de análise 
qualitativa das 
entrevistas 

Estudo de Casos
Creswell & Poth 
(2018) 
Gillham (2009) 
Stake (1995)

·  Oficinas
·  Imagens do processo de 
transcriação

·  Imagens das novas 
criações

·  Notas de campo
·  Registo fotográfico do 
processo de transcriação

·  Registo fotográfico das 
novas criações

·  Protocolo de conversa / 
Mapa de temas a abordar

·  Matriz de análise 
qualitativa das notas 
de campo

·  Matriz de análise 
qualitativa das 
imagens do processo 
de transcriação
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Desde logo, emergiu uma questão de particular importância: O 
que é o património gráfico portuense? Como adiante se verá, a resposta 
variou de acordo com os inquiridos5, verificando tratar-se de um termo 
complexo e com interpretações diversas, muito relacionadas com as 
vivências e contexto cultural de cada ator social. Assim, tornou-se 
necessário estabelecer os limites concetuais do que significaria 
património gráfico e qual a sua definição precisa no âmbito desta 
investigação. De igual modo, outros conceitos, como paisagem e 
observação sensível, precisaram de ser clarificados e esclarecida a sua 
utilização no contexto do estudo, de forma a torná-los inteligíveis por 
terceiros.

A definição destes conceitos e territórios de atuação, permitiu: (1) 
relacionar os conceitos e clarificar o tema da tese; (2) ajustar o plano 
de investigação às questões a serem abordadas; (3) definir a abordagem 
metodológica, métodos e instrumentos para alcançar os objetivos 
definidos.  

9.2.2. Seleção e caraterização dos participantes
Tratando esta investigação de aferir a contribuição da observação 

sensível do designer para a identificação e reconhecimento do 
património gráfico na paisagem, considerou-se que apenas deveriam 
ser selecionados participantes com formação superior em design e 

5  Consideram-se aqui como inquiridos os vários designers que em contexto informal ou 
de sala de aula (no ano curricular do Programa doutoral em design) partilharam a sua 
conceção de património gráfico.

Fig. 9.4
Participantes a fotografar o 

património gráfico — Fotografado e 
elaborado pela autora.
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com experiência de docência ou experiência profissional comprovada. 
Assim, inicialmente foram definidos dois perfis de participante: um 
composto por designers de comunicação que desempenham funções 
de docência em instituições de ensino superior (Perfil A), outro 
composto por designers de comunicação com mais de cinco anos de 
experiência profissional e de trabalho desenvolvido na área (Perfil B). 
Também a questão do género foi acautelada, selecionando-se igual 
número de participantes do género feminino e masculino. 

Privilegiou-se contactos previamente existentes para efetuar os 
convites aos participantes, confirmando a disponibilidade de tempo 
dos participantes para integrar o estudo. A primeira abordagem e 
apresentação do projeto foi feita por telefone ou pessoalmente e 
posteriormente formalizada por correio eletrónico6.  

Solicitou-se a cada participante o preenchimento de um 
questionário7 para recolha de dados pessoais e caracterização da 
relação que cada um mantinha com a cidade. Pretendeu-se apurar 
não só dados sociodemográficos como também a frequência com que 
costumam visitar a cidade, no caso de não serem habitantes locais, 
e o grau de familiaridade com o percurso a efetuar. É importante 
referir que cada instrumento ou técnica de recolha de dados foi 
posteriormente submetida a análise de forma a extrair dados e 
respetivo conhecimento para o avançar da investigação. No inquérito 
por questionário administrado aos participantes, os dados foram 
tratados de forma quantitativa dando informação direta sobre o perfil 
e sobre a vivência e conhecimento da cidade.

Todos os participantes conheciam a cidade, mantendo com ela 
uma relação de proximidade. Apenas um dos participantes referiu 
ser um visitante pontual, residindo noutro concelho e não tendo o 

6 Apêndice “Email Tipo Participantes”.

7  O inquérito por questionário foi disponibilizado através de um formulário Google – 
Apêndice “Formulário Perfil Participante”.

Quadro 9.3
Relação com a Cidade — Elaborado pela 
autora.

Quadro 9.4
Grau de familiaridade com o percurso — 
Elaborado pela autora.

Quadro 9.5
Última vez que esteve num dos locais do 
percurso — Elaborado pela autora.

Residente

Ex-residente

Visitante Regular

Visitante Pontual

n.º de participantes

0 1 2 3 4 5 6

Médio

Grande

Muito grande

n.º de participantes

0 1 2 3 4 5 6

1 semana

1 mês

6 meses

n.º de participantes

0 1 2 3 4 5 6
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hábito de se deslocar regularmente à cidade do Porto. Relativamente 
ao percurso efetuado, todos reconheceram o trajeto, referindo estarem 
familiarizados com o mesmo. A maioria indicou ter estado ou passado 
por locais que integravam o percurso no mês anterior ao passeio.

9.2.3. Percurso(s)
Sendo a cidade do Porto o local para a recolha do património 

gráfico, foi necessário estabelecer percursos específicos que os 
participantes percorreriam registando a sua observação sensível. 

Mais uma vez, o trabalho prévio de revisão crítica da bibliografia 
foi fundamental para entender a cidade sob vários pontos de vista. 
Conhecer a história do Porto, desde a sua fundação até aos dias de 
hoje, possibilitou uma compreensão da urbe sob diversos aspetos — 
sociais, culturais, económicos — verificando-se como essa evolução 
deixou marcas e teve impacto na ocupação territorial (o traçado das 
ruas, os edifícios e a sua ocupação em função de atividades específicas; 
os planos de ordenamento do território; a reestruturação de zonas da 
cidade decorrentes de necessidades de saúde pública, entre outros). 
Também a observação e vivência da cidade por autores provenientes 
de várias áreas (literatura, artes plásticas, cinema, música) e a forma 
como essa relação serviu de inspiração para a sua criação artística 
completaram o enquadramento e incentivaram a defesa de uma 
tomada de posição semelhante por parte dos designers: a cidade como 
inspiração para a criação de novas narrativas.

Com base nestes pressupostos, estabeleceram-se três critérios para 
a definição dos percursos:  
(1) Estar dentro dos limites do Centro (da cidade) anterior ao Plano 
Auzelle (1962), que tinha por limite norte a rua Gonçalo Cristóvão, a 
sul a praça Almeida Garrett e a rua Mouzinho da Silveira, a poente a 

Fig. 9.5
Mapa do percurso 1 — Elaborado 

pela autora.

Fig. 9.6
Mapa do percurso 2 — Elaborado 

pela autora.
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Cordoaria e a nascente a praça da Batalha;  
(2) Incluir pelo menos uma via construída na época do plano dos 
Almadas (1758/1813);  
e (3) ser passível de explorar a pé numa média de 120 minutos.  Este 
último critério foi verificado pela investigadora, caso a caso, em 
passeios prévios cronometrados.

A partir destes critérios criaram-se três itinerários distintos: 
—  O percurso 1 da Estação de metro da Trindade em direção a 

sudoeste e terminando na estação de metro de S. Bento; 
—  O percurso 2, em direção a este / sul, da estação de metro da 

Trindade em direção à estação de metro dos Aliados.
—  O percurso 3, desde a estação de metro dos Aliados para este, 

seguindo um trajeto mais sinuoso até à estação de metro de S. 
Bento.
Apesar de terem sido definido 3 percursos, apenas um foi 

percorrido e utilizado neste estudo (Percurso 1). Os restantes, 
percursos (2 e 3,) devem ser considerados como trabalho a desenvolver 
em projetos futuros.

9.2.4. Passeios e conversas caminhantes
Com estas deambulações pela cidade pretendeu-se identificar e 

registar fotograficamente os elementos potencialmente significantes 
na paisagem e recolher o contributo dos participantes no que respeita 
a estabelecer uma definição ampliada do conceito de património 
gráfico, identificando possíveis categorias para a catalogação das suas 
imagens.

No primeiro contacto efetuado com os participantes, foi-lhes 
explicado que se pretendia que os designers (perfil A e B), a partir da 

Fig. 9.7
Mapa do percurso 3 — Elaborado 
pela autora.
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observação sensível da paisagem portuense (Percurso 1), recolhessem 
os espécimes do património gráfico nela existente.

Dois dias antes da realização do percurso foi enviada aos 
participantes uma apresentação clarificando conceitos ligados à 
investigação — paisagem transgénica, observação poética e património 
gráfico — deixando margem para que pudessem pensar e colaborar 
nessa caracterização. 

À ideia de património como o “conjunto de obras do homem 
nas quais uma comunidade reconhece os seus valores específicos 
e particulares e com os quais se identifica” (Carta de Cracóvia 2000 
Princípios Para a Conservação e o Restauro Do Património Construído, 
2000) acrescentaram-se um conjunto de conceitos ligados ao 
reconhecimento do património gráfico de forma a orientar a 
observação da paisagem. Pretendia-se, assim, contextualizar 
teoricamente o conceito de património gráfico de forma a abranger 
dois tipos de conteúdos visuais: manifestações visuais bidimensionais 

Fig. 9.8 - 9.15
Apresentação enviada aos participantes 

— Elaborado pela autora.
.

Fig. 9.9
Fig. 9.10
Fig. 9.11
Fig. 9.12
Fig. 9.13
Fig. 9.14
Fig. 9.15
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ou tridimensionais que integrassem pelo menos uma das funções 
comunicacionais apresentadas por Barnard (2005) — informativa, 
persuasiva, decorativa, mágica e metalinguística ou fática —, e 
composições visuais de elevado valor gráfico, formadas por elementos 
básicos como o ponto, a linha, a forma, a direção, a posição, a escala, 
o volume, a textura, o tom, a cor, o movimento e o contraste (Dondis, 
1988; Moles, 1986). 

Aos participantes, foi pedido o preenchimento do questionário 
de caracterização referido anteriormente, sendo salvaguardados os 

Fig. 9.16 - 24
Apresentação enviada aos 
participantes — Elaborado pela autora.
.

Fig. 9.17 
Fig. 9.18
Fig. 9.19
Fig. 9.20
Fig. 9.21
Fig. 9.22
Fig. 9.23
Fig. 9.24
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princípios éticos relacionados com a proteção de dados, solicitando-se 
a todos os participantes o seu consentimento devidamente informado.

O dia da realização do percurso8, começou com uma breve 
introdução sobre o entendimento de património gráfico e, depois 
de uma rápida troca de impressões, deu-se início ao passeio com 
uma ideia aparentemente consensual sobre o tema, baseada na 
apresentação inicial, mas ampliada com sugestões dos participantes.  

Na primeira parte do percurso e de uma forma generalizada, todos 
os participantes9 demonstraram alguma insegurança sobre o que 
registar, referindo “não sei se isto se encaixa no que pretendes” ou 
verbalizando comentários análogos (participante CS, participante 

8 Os passeios decorreram entre março e setembro de 2018.

9  Renata Arezes (RA), Cristiana Serejo (CS), Ivo Fonseca (IF), Diego Paiva (DP) Miguel 
Marafuz (MFZ) e Ana Torres (AT).

Fig. 9.25 - 30
Primeiros registos em cada 

um dos passeios efetuados — 
Fotografias da autora.

Fig. 9.26
Fig. 9.27
Fig. 9.28
Fig. 9.29
Fig. 9.30
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IF, participante DP)10. Da parte da investigadora houve sempre uma 
abordagem de reforço positivo relativamente a todas essas dúvidas 
e, passados esses primeiros momentos, a confiança foi sendo 
conquistada e substituída por observações sobre o que estava a ser 
registado, porquê e que ligações teria com outros contextos. A título 
de exemplo, a participante RA refere ao longo do percurso “olha 
que cor tão interessante” ou “que elemento tão bonito” ao encontrar 
pormenores que lhe captaram a atenção, e os participantes CS ou IF 
referem diversas vezes a riqueza gráfica que se encontra na paisagem 
portuense. Já a participante AT menciona como a arquitetura, o ritmo 
dos edifícios, os seus elementos decorativos e texturas configuram 
imagens gráficas. 

Ao longo de cada um destes passeios estabeleceram-se, de forma 
mais ou menos continuada, conversas e consequentes reflexões 
críticas sobre os registos efetuados, passando-se por isso a denominar 
estas excursões de conversas caminhantes. Estas foram o ponto de 
partida para um diálogo sobre a evolução da cidade e da paisagem 
urbana, sobre a riqueza gráfica de algumas ruas e a descaracterização 
de outras, a par do registo fotográfico do património gráfico.

A cada passeio, surgiram comentários e perguntas por parte 
dos participantes que suscitaram uma reflexão profunda sobre o 
posicionamento deste estudo e que espoletaram melhoramentos nos 
procedimentos e protocolos dos passeios seguintes.

Um dos participantes (IF) perguntou se o conceito de património 
gráfico apresentado não seria demasiado abrangente tornando este 
estudo ilimitado. Pergunta pertinente e sobre a qual se refletiu, 
concluindo-se que o propósito deste projeto era esse mesmo: 
permitir que a observação sensível por parte destes designers 
possibilitasse identificar na paisagem urbana portuense evidências 
que considerassem dignas de registo.

A abordagem metodológica aplicada nestes passeios, em que 
participantes e investigadora percorrem a paisagem portuense, 
teve como sustentação teórica o trabalho de autores como Tim 
Ingold (2000) e Sarah Pink (2015), que referem a importância do 
envolvimento do corpo e do seu movimento através do espaço, sendo 
que o ato de caminhar permite a imersão no território, percebendo 
a paisagem, sentindo-a multissensorialmente e atribuindo-lhe 
significados. O corpo é aqui entendido como uma ferramenta central 
de investigação, já que as dimensões sensoriais, afetivas e empáticas 
do ser humano se revelam centrais ao processo de investigação (Pink, 
2011, p. 606). Os sentidos funcionam como um todo, interdependentes 
e complementares.

10  Estas referências foram retiradas das notas de campo da investigadora, registadas logo a 
seguir a cada um dos passeios — Apêndice “Notas de Campo”.
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Sarah Pink refere que a observação não se processa apenas através 
da visão, mas também do envolvimento de todos os sentidos e da 
sua interligação permanente, que criam e desencadeiam memórias, 
posteriormente traduzidas em registos visuais. A visão não se limita à 
observação, sendo apenas uma parte de um processo multissensorial 
através do qual interpretamos o ambiente (2011, p. 605). 

Nestes passeios, foram várias as referências multissensoriais. O 
cheiro, a luz, a temperatura num determinado momento, provocaram 
sensações diversas, com impacto, não só no que é verbalizado e no 
que é registado, mas também no comportamento dos participantes 
(comunicação não verbal). Estes aspetos trouxeram à conversa 
memórias passadas e vividas pelos participantes: hábitos de infância 
(MFZ)11; episódios de um passado mais recente (AT)12; ou a experiência 
física do que é caminhar numa cidade que se encontra em profunda 
transformação, seja pelos obstáculos criados pela reabilitação 
urbana ou pelo excesso de pessoas nas ruas (referido por todos os 
participantes)13, tornando evidente a importância que os fatores 
internos (cultura individual e experiências pessoais) e externos 
(condições climatéricas, dia da semana ou a quantidade de pessoas que 
circulam pela cidade) têm na leitura da paisagem. Nas imagens que se 
seguem é interessante destacar o envolvimento do corpo e a postura 
corporal dos participantes e as suas atitudes passivas ou ativas em 
relação a um determinado local e ao registo da paisagem.

A observação sensorial, termo sugerido por Sarah Pink (2011), 
implica uma observação que envolve todos os sentidos (indo além 
da observação participante) e que utiliza registos multimeios (e 
não apenas textuais) na recolha de dados. O fato de acompanhar os 
participantes nas suas caminhadas, permitiu à investigadora uma 
maior compreensão de toda a experiência, já que lhe foi possível 
testemunhar e registar comentários, comportamentos e linguagem 
verbal e não verbal através de notas de campo e fotografias14. 

As imagens registadas pelos participantes são, assim, o resultado 
de contextos, encontros e envolvimentos multissensoriais específicos 
e o ato de fotografar condensa a convergência de um conjunto de 
diferentes elementos: sociais, materiais, discursivos e culturais (Pink, 
2011, p. 602).

11  Este participante referiu que na sua infância acompanhava o pai até ao trabalho, na rua 
dos Clérigos, tornando-se assim numa rua com a qual está familiarizado e talvez por isso 
não fosse um local que lhe suscitasse tanta curiosidade.

12  A participante AT refere que quando trabalhava no centro do Porto tinha por hábito 
passear e fotografar a cidade na sua pausa para o almoço.

13  Todos referiram o excesso de pessoas que encontraram no último troço do percurso (Rua 
das Carmelitas e Rua dos Clérigos).

14  Apêndice “Notas de Campo”; Apêndice “Registos Fotográficos — Investigadora”.
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Às notas de campo, coligidas nas horas subsequentes a cada uma 
das conversas caminhantes, foi posteriormente efetuada uma análise de 
conteúdo no sentido de identificar os termos e frases que ajudaram 
a responder às questões e objetivos traçados para os passeios – obter 
uma definição ampliada de património gráfico; identificar vocabulário 
para categorizar os espécimes recolhidos. 

Fig. 9.31 - 9.35
Espécimes registados pelos participantes 
DP da Rua das Carmelitas e pelos 
participantes CS, DP, DP, e AT da Rua dos 
Clérigos — Arquivo Poético Portuense. 

Fig. 9.32 
Fig. 9.33
Fig. 9.34
Fig. 9.35

Fig. 9.36 
Participante MFZ na Rua dos Clérigos 
(atitude passiva) — Fotografia da autora.

Fig. 9.37
Participante AT na Rua José Falcão  
(atitude ativa) — Fotografia da autora.
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9.2.5. Recolha dos Espécimes15

Sendo o objetivo destes passeios obter um conjunto significativo 
de fotografias do património gráfico portuense, solicitou-se a cada 
um dos participantes que se fizessem acompanhar de telemóvel para 
efetuar esses registos. A escolha do telemóvel como instrumento de 
recolha deve-se ao facto de ser possível associar coordenadas GPS a 
cada uma das imagens, permitindo assim ter acesso à localização exata 
onde cada um dos registos foi efetuado.

Após os passeios, solicitou-se aos participantes a análise das suas 
fotografias e a seleção das que pretendiam disponibilizar para o 
arquivo. O objetivo foi permitir que, individualmente, fizessem uma 
reflexão sobre o material recolhido, descartando espécimes repetidos, 
desfocados ou que simplesmente não quisessem apresentar. Foi-
lhes referido que poderiam fazer uma ligeira edição das fotografias, 
como reenquadramentos ou ajustes de cor e contraste. Cerca de dois 
dias depois enviaram as imagens à investigadora e foi marcada uma 
entrevista que pretendia fazer um ponto de situação após os passeios.

A inclusão no corpo da tese dos espécimes recolhidos foi 
propositada: tratando-se de um doutoramento em design em que as 
imagens são essenciais à investigação, entendeu-se que deveriam estar 
fisicamente próximas do momento em que são tratadas no texto.

15  Adotou-se o termo espécime para se referenciar as imagens recolhidas pelos participantes, 
já que se trata de um termo familiar ao contexto do design gráfico e da tipografia. É 
habitualmente usado para indicar um exemplo ou uma amostra, referindo-se também a 
uma peça individual que pertence a uma coleção ou série (Dicionário Houaiss Da Língua 
Portuguesa, 2003).



























Fig. 9.38 - 9.50
Conjunto total de espécimes enviados 
pelos participantes — Arquivo Poético 
Portuense.

Fig. 9.39
Fig. 9.40
Fig. 9.41
Fig. 9.42
Fig. 9.43
Fig. 9.44
Fig. 9.45

Fig. 9.46
Fig. 9.47
Fig. 9.48
Fig. 9.49
Fig. 9.50
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Houve, assim, a possibilidade de neste intervalo a investigadora 
confrontar as imagens registadas pelos participantes com os seus 
próprios registos do passeio (fotografias e notas de campo)16. No que 
diz respeito aos registos fotográficos recolhidos pelos participantes e 
pela investigadora, revelaram desde logo uma relação próxima. Cada 
conjunto apresentava uma grande variedade de espécimes, mas de 
uma forma generalizada, todos espelhavam uma observação cuidada 
da paisagem, com particular atenção, por exemplo, aos pormenores, à 
composição e enquadramento, à cor. Apesar de todos partirem para os 
passeios com diferentes níveis de instrução sobre o património gráfico, 
isso não parece ter tido impacto no conjunto de espécimes recolhidos. 

Com a quase totalidade das imagens georreferenciadas17 foi possível 
construir um mapa de ocorrências onde se identificaram os locais com 
mais incidências e perceber que tipo de relações existiam entre os 
registos de cada um dos participantes. Esperava-se que deste processo 
pudessem emergir padrões e informações que de outra forma seria 
impossível identificar. 

Das imagens recolhidas foi efetuada uma análise de conteúdos 
visuais, onde, à semelhança da análise das notas de campo, se 
conseguiram identificar elementos visuais específicos e recorrentes 
– como a cor, a tipografia, a composição, os enquadramentos, entre 
outros – dando origem a uma primeira categorização18. 

Através da extração automática dos meta dados das imagens 
verificou-se que a informação que as APIs19 de georreferenciação 
reconhece pode não ser tão precisa como a análise humana (não 
automatizada) e por isso decidiu-se elaborar tabelas para análise 
que sintetizassem essa informação e que tivessem como referência o 
itinerário original usado nos passeios.

16  Apêndices “Registos Fotográficos — Investigadora” e “ Notas de Campo”.

17  Por problemas técnicos alheios à investigadora e aos participantes, 58 imagens da 
participante CS, 18 imagens do participante MFZ e 7 imagens do participante DP, não 
ficaram georreferenciadas. Optou-se, no entanto, por incluir essas imagens no arquivo 
poético, não fazendo parte dos mapas de ocorrências. 

18  Este tema será tratado pormenorizadamente no subcapítulo 9.3.

19  Application Programming Interface —Interface de Programação de Aplicativos.
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Quadro 9.6
Registo de imagens no Percurso 1 — 
Elaborado pela autora.

CS IF DP MFZ AT TOTAL
registoS

RA

Total

Metro da Trindade

Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola

Rua do Dr. Ricardo Jorge

Rua do Almada (1.ª parte)

Praça D. Filipa de Lencaste (norte)

Rua da Picaria

Rua da Conceição

Rua de José Falcão

Rua de Ceuta

Rua de Aviz

Praça D. Filipa de Lencaste (sul)

Rua do Almada  (2.ª parte)

Rua da Fábrica

Rua de Santa Teresa

Praça Gulherme Gomes Fernandes

Rua das Carmelitas

Rua do Conde de Vizela

Rua dos Clérigos

Praça da Liberdade

Praça Almeida Garret

Metro de S. Bento

0

0

3

24

3

14

3

5

2

1

2

1

15

2

7

1

1

0

0

0

0

4

40

32

127

22

87

54

89

48

6

24

20

87

13

15

26

12

27

23

8

0

1

19

10

32

9

26

13

21

8

1

8

5

15

3

4

10

2

8

13

5

0

0

2

5

10

3

9

8

22

9

3

4

2

13

0

0

4

1

9

6

0

0

1

8

4

34

4

22

8

24

24

0

2

4

28

5

2

4

7

1

0

0

0

1

8

9

23

3

14

19

16

5

1

8

8

16

2

2

6

1

8

4

3

0

1

3

1

4

0

2

3

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

84 110 213 157 18 182 764

A análise destes dados permitiu verificar que as ruas do Almada, 
de José Falcão, da Picaria, da Fábrica, da Conceição e de Ceuta, foram 
os locais onde os participantes recolheram mais espécimes, não 
estando, aparentemente, o facto relacionado com a extensão de cada 
uma destas artérias. A rua do Almada, a mais extensa do percurso 
(aproximadamente 330m), foi também a que mais registos teve, mas 
quando analisada a média de registos em relação à dimensão das 
ruas, a sua posição cai para quinto lugar20, com a rua da Fábrica, da 
Conceição, de José Falcão e da Picaria a liderar. As duas ruas em que 
essa média é maior, a rua da Fábrica e a rua da Picaria, tem ambas 
menos de metade da extensão da rua do Almada.

20  A Rua Conde de Vizela não foi considerada por se tratar de um pequeno trecho da rua que 
cruza com a rua dos Clérigos e por não figurar no percurso estabelecido inicialmente, mas 
sobre o qual se verificaram alguns registos. A rua de Aviz encontra-se na mesma situação.
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Quadro 9.7
Listagem (ordem 
decrescente) por 
número total de 
registos de cada 

rua — Elaborado 
pela autora.

CS IF DP MFZ AT TOTAL
registoS

EXTENSÃO 
da RUA (M)

MÉDIARA

Total

Rua do Almada

Rua de José Falcão

Rua da Picaria

Rua da Fábrica

Rua da Conceição

Rua de Ceuta

Praça D. Filipa de Lencaste

Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola

Rua do Dr. Ricardo Jorge

Rua dos Clérigos

Rua das Carmelitas

Praça da Liberdade

Praça Gulherme Gomes Fernandes

Rua de Santa Teresa

Rua do Conde de Vizela

Praça Almeida Garret

Rua de Aviz

Metro da Trindade

Metro de S. Bento

25

5

14

15

3

2

5

0

3

0

1

0

7

2

1

0

1

0

0

147

89

87

87

54

48

46

40

32

27

26

23

15

13

12

8

6

4

0

330

190

190

140

90

110

150

170

110

160

230

120

90

60

10

100

50

60

30

0,45

0,47

0,46

0,62

0,60

0,44

0,31

0,24

0,29

0,17

0,11

0,19

0,17

0,22

1,20

0,08

0,12

0,07

0,00

37

21

26

15

13

8

17

19

10

8

10

13

4

3

2

5

1

1

0

12

22

9

13

8

9

7

2

5

9

4

6

0

0

1

0

3

0

0

38

24

22

28

8

24

6

8

4

1

4

0

2

5

7

0

0

1

0

31

16

14

16

19

5

11

8

9

8

6

4

2

2

1

3

1

1

0

4

1

2

0

3

0

0

3

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

84 110 213 157 18 182 764

CS IF DP MFZ AT TOTAL
registoS

EXTENSÃO 
da RUA (M)

MÉDIARA

Total

Rua do Almada

Rua das Carmelitas

Rua de José Falcão

Rua da Picaria

Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola

Rua dos Clérigos

Praça D. Filipa de Lencaste

Rua da Fábrica

Praça da Liberdade

Rua de Ceuta

Rua do Dr. Ricardo Jorge

Praça Almeida Garret

Rua da Conceição

Praça Gulherme Gomes Fernandes

Rua de Santa Teresa

Metro da Trindade

Rua de Aviz

Metro de S. Bento

Rua do Conde de Vizela

25

1

5

14

0

0

5

15

0

2

3

0

3

7

2

0

1

0

1

147

26

89

87

40

27

46

87

23

48

32

8

54

15

13

4

6

0

12

330

230

190

190

170

160

150

140

120

110

110

100

90

90

60

60

50

30

10

0,45

0,11

0,47

0,46

0,24

0,17

0,31

0,62

0,19

0,44

0,29

0,08

0,60

0,17

0,22

0,07

0,12

0,00

1,20

37

10

21

26

19

8

17

15

13

8

10

5

13

4

3

1

1

0

2

12

4

22

9

2

9

7

13

6

9

5

0

8

0

0

0

3

0

1

38

4

24

22

8

1

6

28

0

24

4

0

8

2

5

1

0

0

7

31

6

16

14

8

8

11

16

4

5

9

3

19

2

2

1

1

0

1

4

1

1

2

3

1

0

0

0

0

1

0

3

0

1

1

0

0

0

84 110 213 157 18 182 764

Quadro 9.8
Listagem (ordem 
decrescente) por 

extensão de cada rua — 
Elaborado pela autora.
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Nesta análise também se verifica que na segunda parte do percurso 
se recolheram menos espécimes. Este facto, identificado por alguns 
participantes, foi referido inicialmente nas conversas caminhantes, 
registado nas notas de campo da investigadora e reforçado em 
algumas entrevistas. A participante RA refere que “as ruas mais 
monumentais e menos texturadas de elementos visuais” do final do 
percurso inibiram-na de recolher mais registos; e a participante CS 
menciona que a rua dos Clérigos, “apesar de ter muito comércio e 
atividade humana estava muito descaracterizada” e por isso menos 
cativante de fotografar.

Nos registos efetuados encontram-se imagens que retratam 
diferentes escalas e enquadramentos da cidade. Partindo do 

Quadro 9.9
Listagem (ordem 
decrescente) por média 
de ocorrências — 
Elaborado pela autora. 

CS IF DP MFZ AT TOTAL
registoS

EXTENSÃO 
da RUA (M)

MÉDIARA

Total

Rua do Conde de Vizela

Rua da Fábrica

Rua da Conceição

Rua de José Falcão

Rua da Picaria

Rua do Almada

Rua de Ceuta

Praça D. Filipa de Lencaste

Rua do Dr. Ricardo Jorge

Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola

Rua de Santa Teresa

Praça da Liberdade

Rua dos Clérigos

Praça Gulherme Gomes Fernandes

Rua de Aviz

Rua das Carmelitas

Praça Almeida Garret

Metro da Trindade

Metro de S. Bento

1

15

3

5

14

25

2

5

3

0

2

0

0

7

1

1

0

0

0

12

87

54

89

87

147

48

46

32

40

13

23

27

15

6

26

8

4

0

10

140

90

190

190

330

110

150

110

170

60

120

160

90

50

230

100

60

30

1,20

0,62

0,60

0,47

0,46

0,45

0,44

0,31

0,29

0,24

0,22

0,19

0,17

0,17

0,12

0,11

0,08

0,07

0,00

2

15

13

21

26

37

8

17

10

19

3

13

8

4

1

10

5

1

0

1

13

8

22

9

12

9

7

5

2

0

6

9

0

3

4

0

0

0

7

28

8

24

22

38

24

6

4

8

5

0

1

2

0

4

0

1

0

1

16

19

16

14

31

5

11

9

8

2

4

8

2

1

6

3

1

0

0

0

3

1

2

4

0

0

1

3

1

0

1

0

0

1

0

1

0

84 110 213 157 18 182 764
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contexto cinematográfico, Susan Hayword (2000, pp. 328–330) 
refere a existência de sete tipos de enquadramentos (planos), 
consequência da relação entre a câmara e o objeto retratado. São 
eles: o plano aproximado extremo; o plano aproximado; o plano 
médio aproximado; o plano médio; o plano médio alargado, o plano 
alargado; e o plano alargado extremo. A cada um destes planos, e 
tendo em conta as imagens que cada um deles origina, diferentes 
tipos de conotações são também produzidos. Os planos de pormenor, 
em que o tema registado preenche a totalidade do enquadramento, 
sugerem habitualmente situações mais íntimas e de destaque do 
objeto retratado. Os planos mais alargados, dão mais informação sobre 
o meio envolvente tornando-se progressivamente mais importante a 
paisagem quanto mais alargado é o plano, remetendo para uma leitura 
secundária a relação entre os objetos que formam a composição. 
Tendo por base esta abordagem, definiu-se uma versão simplificada 
que contempla apenas 3 níveis de enquadramento. Grandes planos da 
paisagem urbana reproduzindo um ou mais edifícios, relacionando o 
volume e recorte do edificado contra o fundo azul do céu. Planos mais 
fechados (aproximados), onde podemos encontrar porções menores 
da paisagem, retratando elementos a uma escala mais humana como 
montras, portas ou cartazes, entre outros. Planos de pormenor, captando 
detalhes quase ou totalmente abstratos, onde a composição definida 
por quem fotografa desempenha um papel importante na valorização 
desses mesmos conteúdos. 

Fig. 9.51 - 9.53
Grandes planos da paisagem urbana 
portuense registados pelos participantes 
IF, MFZ e AT — Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.52
Fig. 9.53
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Alguns dos registos incidiram mais sobre evidências tipográficas, 
caligráficas e grafitadas, outros apresentaram-se mais centrados na 
forma, textura, mancha e cor. Em algumas imagens sobressaía o ritmo 
e o contraste, a geometria ou a organicidade das formas, noutras as 
transparências, as camadas e as sobreposições de elementos.

Ao analisar as imagens recolhidas, verificou-se a existência de 
ocorrências repetidas, registadas por diferentes participantes. Não 

Fig. 9.54 - 9.56
Planos aproximados da 
paisagem urbana portuense 
registados pelos participantes 
RA, IF e DP — Arquivo Poético 
Portuense.

Fig. 9.55 
Fig. 9.56

Fig. 9.57 - 9.59
Planos de pormenor da paisagem urbana 
portuense registados pelos participantes 
RA, CS e DP — Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.58 
Fig. 9.59
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Fig. 9.60 - 9.62
Espécimes registados pelos participantes CS (tipografia), MFZ 

(caligrafia), IF (grafíti) — Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.61 
Fig. 9.62

Fig. 9.63 - 9.66 
Espécimes registados pelos participantes 

RA (forma), AT (textura), RA (mancha), 
RA (cor) — Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.64 
Fig. 9.65
Fig. 9.66

Fig. 9.67 - 9.70
Espécimes registados pelos 
participantes RA (ritmo), DP (contraste), 
RA (geometria), IF (organicidade) — 
Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.68 
Fig. 9.69
Fig. 9.70
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se tratando de imagens exatamente iguais, eram muito semelhantes 
no tema e nos enquadramentos. Aspeto curioso, já que os passeios 
se efetuaram em momentos distintos e sem que os participantes 
tivessem contacto entre si, mas sobre o qual apenas se fez o registo das 
ocorrências, por não ser o foco principal da investigação.

É também a partir destes registos repetidos que se pode comprovar 
que a cidade é um organismo vivo e em permanente mutação: embora 
captados ao longo de sete meses é possível detetar alterações no 
mesmo fragmento de paisagem, com a remoção ou a adição de vários 
elementos. 

Apresenta-se de seguida uma seleção com alguns dos espécimes 
onde se verificaram essas repetições e alterações na paisagem ao nível 
do património gráfico.

Fig. 9.71 - 9.73
Espécimes registados pelos participantes 
IF (transparência), CS (camadas), DP 
(sobreposição) — Arquivo Poético 
Portuense.

Fig. 9.72
Fig. 9.73

Fig. 9.74 - 9.76
Espécimes registados pelos participantes 
RA, CS e DP — Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.75 
Fig. 9.76
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Fig. 9.77 - 9.79
Espécimes registados pelos 

participantes RA, CS e AT — 
Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.78 
Fig. 9.79

Fig. 9.80 - 9.82
Espécimes registados pelos 
participantes CS, IF e DP — 
Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.83 - 9.85 
Espécimes registados pelos 

participantes DP, MFZ e AT — 
Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.84
Fig. 9.85
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Fig. 9.86 - 9.88
Espécimes registados pelos participantes 
IF (março de 2018), MFZ (agosto de 2018) 
e AT (setembro de 2018), onde se verifica 
alterações no património gráfico — Arquivo 
Poético Portuense.

Fig. 9.87
Fig. 9.88  

Fig. 9.89 - 9.90
Espécimes registados pelos participantes CS (abril de 2018) e DP 
(julho de 2018), onde se verifica alterações no património gráfico — 
Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.90 
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9.2.6. Entrevistas aos participantes
Dois a três dias após os passeios, foram efetuadas entrevistas a 

cada um dos participantes via Skype ou Facetime, havendo apenas um 
caso em que se excedeu esse prazo por sua indisponibilidade. 

As questões colocadas seguiram um elenco semiestruturado21 ao 
longo do qual se tentaram conhecer as reflexões dos participantes 
sobre as conversas caminhantes e a recolha e edição dos espécimes 
registados. Pretendeu-se, mais especificamente: (a) apurar se o ato 
de caminhar pela paisagem com o propósito específico de registar 
o património gráfico alterou a forma como percecionaram esse 
património; (b) identificar quais as imagens que consideraram mais 
representativas desse património e porquê; e (c) recolher o contributo 
dos participantes sobre possíveis categorias emergentes nos espécimes 
recolhidos.

Durante as entrevistas, foram recordadas ainda várias referências 
sensoriais (visuais, sonoras e tácteis) retidas dos passeios e convocadas 
algumas imagens para ilustrar os argumentos apresentados pelos 
participantes. Foram também usadas fotografias para evocar situações 
específicas, ajudando assim a aprofundar a reflexão sobre os objetivos 
traçados para a presente investigação.

Harper (2002, p. 13) refere que, mais do que as palavras, as imagens 
evocam elementos profundos da consciência humana e que as trocas 
baseadas apenas em palavras utilizam menos capacidade cerebral 
do que as que reúnem palavras e imagens. Gillian Rose (2008, p. 
239) reforça esta ideia ao assinalar que a utilização de imagens (em 
particular fotografias produzidas pelos entrevistadores ou pelos 
entrevistados), estimulam temas de conversa que não seriam possíveis 
se estas não fossem incluídas e que a interpretação das respostas deve 
ser efetuada a partir dessas imagens e consequente diálogo. Assim, 
numa adaptação da técnica de photo-elicition (Harper, 2002; Rose, 
2008), as imagens foram integradas nas entrevistas como forma de 
materializar e ilustrar referências verbais dos entrevistados, além de 
servirem de ponto de partida para discussões adicionais. 

De uma forma geral os participantes referiram que o conceito de 
património não tinha sido propriamente alterado, mas sim ampliado, 
conseguindo no final do percurso defini-lo com maior precisão. 
Segundo os participantes, estes passeios serviram para apurar a 
sua observação da paisagem e identificar pormenores, elementos e 
composições que passaram a incluir e associar ao património gráfico 
urbano.

Confrontados com a pergunta sobre que imagens consideraram 
mais representativas desse património e porquê, os participantes 

21  Faziam parte desta entrevista um conjunto de perguntas que iam sendo colocadas de 
acordo com o desenrolar natural da mesma — Apêndice “Matriz Entrevista”.
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foram quase sempre evasivos e verificou-se que tinham muita 
dificuldade em eleger um conjunto de imagens que sintetizasse as 
suas impressões. Isto porque, ao ampliar a abrangência do conceito 
de património gráfico, esta tarefa ficou dificultada pelo aumento 
da diversidade de espécimes recolhidos, tornando mais desafiante 
representar cada recolha com um conjunto limitado de imagens.

Perante este contratempo, fez-se uma adaptação durante a 
entrevista no sentido de conseguir recolher estas informações de 
forma indireta. Da análise total de cada entrevista, mas principalmente 
da resposta à última questão colocada— se tivesse de organizar as 
imagens em grupos, como o faria? —, foi então possível identificar 
alguns espécimes que se destacaram dos testemunhos de cada um 
dos participantes. Ao solicitar a enumeração de possíveis categorias 
para organizar as imagens recolhidas, viu-se emergir a narrativa que 
espoletou cada recolha individual e conseguiu-se apurar algumas 
das razões pelas quais determinadas imagens foram registadas. 
Concluiu-se que nem sempre é visível na fotografia o que realmente 
motivou a sua captação, e que em alguns casos o que foi registado 
pode suscitar interpretações muito distintas por parte de quem, 
posteriormente, vê as mesmas imagens22. 

A título de exemplo, o participante MFZ referiu ter registado a 
numeração de um edifício tendo em conta o material em que foi 
produzida — o esmalte, material pelo qual tem um especial fascínio 
e que por isso lhe chamou a atenção. Na figura seguinte, capta o que 
considera ser um exemplo de contraste na paisagem. Uma vez mais a 
numeração de um edifício, pintada a preto e isolada numa coluna de 
granito. O participante refere: 

“Há aí duas imagens que são de numerações de portas. Fotografei-as 
não pela tipografia das peças em si, mas, uma delas por ser uma placa 
de esmalte que é um material que eu acho muita piada, e foi mesmo 
pela placa de esmalte e acho bonita, e obviamente a tipografia também 
acho interessante, mas não foi muito por isso. Depois uma outra, ali 
da rua do Almada, que era uma em que tinhas o número em ferro, não 
sei se era a cor original ou não, mas pelo menos pintadas de preto, a 
numeração de porta, colocada lá em cima num sítio muito complicado 
com muito granito à volta, e eu achei piada aquele granito todo com 
aquela manchinha ali no meio dos números. (…)” MFZ.

A partir da observação das imagens prévia à entrevista, fez-se uma 
leitura empírica e uma categorização preliminar desses espécimes, 
considerando primordialmente as questões tipográficas, não 

22  Na entrevista o participante MFZ sintetiza esta ideias através da seguinte afirmação: “A 
imagem não diz aquilo que eu vi.”  

Fig. 9.91 - 9.92
Espécimes recolhidos pelo participante 
MFZ — Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.92 
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antevendo esta outra possibilidade de catalogação — o contraste — 
referida apenas na entrevista. Assim, uma mesma imagem permite 
a construção de diferentes interpretações, estabelecendo ligações 
a contextos distintos, muito dependente de quem observa. É 
precisamente esta a possibilidade que fica em aberto com a construção 
do Arquivo Poético: quem o visitar pode fazer a sua interpretação, uma 
leitura individual de cada uma das imagens, ainda que essa possa não 
ter sido a intenção de quem a registou inicialmente.

RA começou por dizer que partiu para o passeio focada em 
encontrar imagens que ilustrassem a sua ideia de património gráfico e 
de cidade, e isso passava essencialmente por revelar as várias camadas, 
sobreposições e coexistência de elementos que se podem encontrar 
nos centros urbanos. Referiu que talvez por isso as suas imagens 
teriam “tanto de sobreposição, de coexistência, (…) quase de uma 
existência de camada”, ou seja, uma sobreposição visual determinada 
não só pelo ponto de vista do observador ou uma sobreposição visual 
fisicamente presente.

De cada um dos passeios e entrevistas emergiram novas 
possibilidades, identificando-se ajustes possíveis, implementados 
em eventos seguintes, com o intuito de melhorar a experiência dos 
participantes e a recolha dos dados.

Fig. 9.93 -9.95
Espécimes recolhidos pela participante RA 
e que ilustram algumas das categorias por 
ela referidas: sobreposição, coexistência e 
camada — Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.94
Fig. 9.95
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A análise dos dados das entrevistas23 passou, num primeiro 
momento, pela apreciação das respostas diretas às questões colocadas 
e num segundo momento pela análise de conteúdo para identificar 
termos, frases ou ideias que pudessem ser úteis para a definição 
alargada de património gráfico e na categorização dos espécimes do 
arquivo. 

Foi efetuada a triangulação dos dados recolhidos (questionário, 
conversas caminhantes/notas de campo, imagens recolhidas 
e entrevistas), no sentido de fazer emergir padrões concetuais 
materializando-se não só nas categorias do arquivo poético, mas 
também no reforço da ideia de uma observação sensível por parte dos 
designers.

9.3. Estruturação do Arquivo

9.3.1. Análise e seleção dos espécimes recolhidos
Os registos fotográficos foram posteriormente analisados, 

eliminados os espécimes repetidos (presentes na recolha de diferentes 
participantes) e desfocados, e organizados através de um processo de 
inventário e categorização. Como qualquer outro arquivo, também este 
resulta de uma seleção feita por especialistas24, que poderá ter deixado 
de fora registos igualmente válidos e importantes. Tal decorre, aliás, 
do caráter basilar dos arquivos: serem construídos e ampliados através 
de um processo de seleção, rejeição e destruição de indícios (Blouin 
Jr. & Rosenberg, 2010, p. 86), sendo o processo de recolha, avaliação, 
organização e catalogação dos registos que os compõem determinante 
na forma como os utilizadores do arquivo exploram os seus conteúdos 
e consequentemente o tipo de narrativas que criam a partir dele.

A ideia inerente a espécimes repetidos deve ser clarificada, já 
que foram mantidos parte dos registos que, apesar de exibirem o 
mesmo local ou os mesmos elementos, têm composições diferentes. 
Considerou-se importante a dimensão compositiva, já que é mais 
uma vertente da observação sensível por parte dos designers e 
uma componente que pode trazer ao projeto novas camadas de 
interpretação.

23 Apêndice “Análise de Dados Entrevistas”.

24  No caso do Arquivo Poético Portuense, esses especialistas foram os designers que 
participaram nos passeios e a investigadora, também ela designer.
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Fig. 9.96 - 9.98 
Espécimes registados 

pelos participantes RA, DP 
e AT — Arquivo Poético 

Portuense.

Neste processo alguns dos registos foram também editados25, 
reajustando-se ligeiramente os enquadramentos e efetuadas algumas 
correções de luz e contraste, com o objetivo de melhorar a qualidade 
geral da imagem. Chegou-se, assim, ao conjunto final de espécimes que 
iriam integrar o Arquivo Poético Portuense e que a seguir se apresentam. 

25  Foi utilizado o programa Adobe Photoshop.

Fig. 9.97
Fig. 9.98

Fig. 9.99 - 9.102
Espécimes registados pelos 
participantes CS, IF, DP e AT. 
— Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.100
Fig. 9.101
Fig. 9.102
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Fig. 9.103 - 9.115
Conjunto total de espécimes selecionados 
— Arquivo Poético Portuense.

Fig. 9.1044,939
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9.3.2. Categorização dos espécimes 
Como referenciado no capítulo 6, um aspeto fundamental do 

arquivo é a classificação dos seus documentos, da qual resultará ou 
não uma pesquisa eficaz, sendo por isso importante não excluir ou 
categorizar de forma errada os diferentes espécimes, impossibilitando 
a sua inclusão no resultado das pesquisas.

Impunha-se, pois, pensar num tipo de categorização que abrangesse 
as necessidades de cada um dos espécimes, tendo algum cuidado para 
não sobre classificar os documentos e com isso tornar os resultados 
das pesquisas pouco refinados.

Para além das categorias sugeridas pela investigação teórica – 
contraste; cor; direção; escala, forma, geometria; linha, movimento; 
ponto; posição; textura; tom; tridimensionalidade; volume –, 
identificaram-se os termos que emergiram dos passeios, das conversas 
caminhantes, das notas de campo e das entrevistas, chegando-se assim 
a um conjunto de palavras que implícita ou explicitamente, com mais 
ou menos frequência, apareceram referidas nesta investigação.

A diversidade e quantidade de termos ditou a necessidade de 
encontrar uma estratégia de análise que valorizasse o conjunto de 
palavras mais apropriadas à totalidade da coleção, descartando as 

Fig. 9.116
Mapa de termos / categorias que emergiram 
das conversas caminhantes, notas de campo e 
entrevistas — Elaborado pela autora.
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menos relevantes26, estruturando e relacionando as categorias a 
disponibilizar no arquivo. Em função deste pressuposto, seguiram-se 
três momentos de análise e organização, que tiveram como objetivo 
criar sentido e organizar os tópicos de forma a definir um conjunto 
coerente de categorias e respetivas palavras-chave associadas.

Num primeiro momento, os vocábulos foram organizados 
segundo relações de afinidade visual, material ou de caráter mais 
emocional, obtendo-se uma primeira configuração do relacionamento 

26  Consideraram-se menos relevantes termos que pudessem ser mais ambíguos e que 
suscitassem mais dúvidas nos potenciais utilizadores do arquivo.

Quadro 9.10
Organização dos termos (primeiro 
momento) — Elaborado pela autora.

Visual

material / 
função

mental / 
emocional

Participantes

RA

camadas

composição

contrastante

geométricas

padrões

CS

cor

linha

mancha

padrão

ponto

textura

CS

tipografia

ra

coexistência

moldura

inesperado

sobreposição

if

arte urbana

azulejo

ferro

AT

grafismo

mistura

pormenores

repetição

ritmo

textura

at

chão

fachadas

portas

sinalética

dp

caos

excesso

vertical

mfz

aleatório

TEORIA

contraste

cor

direção

escala

forma

geométrico

linha

movimento

ponto 

posição

textura

tom

tridimensionalidade

volume

notas  
de campo

fantasma

interior

ausência

decadência

expressivo

interação

invasão

orgânico

rigidez

suavidade

análise das 
imagens

caligrafia

luz

mancha

simetria

sombra

DS

IF

ritmo

textura

if

intencionalidade

mfz

ferro

grafitis

material

tampas

cs

contraditório

excesso

redundante

plano alargado

pormenor

volume

camadas

colagem

contraste

MFZ
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Fig. 9.117 
Visão global do final da sessão 
colaborativa. A verde o conjunto de 
palavras inicial, a cinzento as que 
foram excluídas e a laranja as que 
foram inseridas — Miro.

Quadro 9.11 
Categorias e palavras-chave que emergiram da 
sessão colaborativa — Elaborado pela autora.

Espaço Físico/
Elementos

Composição 
gráfica

Enquadramento Disciplinas 
gráficas

Materiais Perceção  
mental/emocional

azulejo / janela / 

chão / exterior / 

fachadas / interior 

/ portas / tampas

moldura (plano 

compositivo) / plano 

alargado / pormenor

ferro / papel / 

pedra / tecidos / 

vidro

contraste / cor / 

geométrico / linha / luz 

/ mancha / orgânico / 

padrão / ponto / ritmo 

/ simetria / sombra / 

textura / volume

arte 

urbana / 

caligrafia / 

grafismo / 

sinalética 

/ tipografia

coexistência / caótico / 

contraditório / contrastante 

/ decadente / inesperado / 

intencionalidade / redundante / 

rígido / sobreposição / suavidade 

/verticalidade / vestígio
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potencial entre palavras e conceitos. Com esta ação, levada a cabo 
pela investigadora, encontraram-se relações semânticas (de sentido) e 
sintáticas (de forma) entre os termos, propondo-se o seu agrupamento 
em três conjuntos distintos aos quais foi atribuída uma primeira 
nomenclatura, baseada numa abordagem empírica e ainda bastante 
genérica.

Num segundo momento, quatro designers de comunicação foram 
convidados a participar numa sessão colaborativa – dinamizada à 
distância, através da plataforma Miro (https://miro.com) – e, partindo 
dos termos apresentados e com alguma orientação e explicitação 
do seu respetivo contexto — nomeadamente a associação destes a 
imagens específicas —, foi-lhes proposto que estabelecessem novas 
relações possíveis entre estes. 

Desta sessão emergiu uma nova configuração, onde, para além da 
criação de grupos e respetiva denominação, se incluíram algumas 
palavras-chave consideradas em falta. Decidiu-se também abolir 
alguns termos por se considerarem redundantes e repetitivos, não 
acrescentando valor ao panorama geral.

Os principais desafios encontrados neste processo de categorização 
foram não só agrupar os termos de forma criteriosa e compreensível 
para futuros utilizadores do arquivo, como também denominar as 
categorias criadas de forma a espelhar os seus conteúdos.  

Os dois primeiros momentos de categorização permitiram uma 
análise crítica dos conteúdos, estabelecendo novas premissas para 
a fase final de redefinição e reorganização das categorias. Foi assim 
possível identificar duas grandes abordagens à paisagem urbana e 
ao seu património: uma mais centrada nas caraterísticas formais 

Quadro 9.12 
Categorias finais e respetivas palavras- 
-chave — Elaborado pela autora.

azulejo

campaínhas

chão

exterior

fachadas

interior

portas

tampas

contraste

cor

geométrico

linha

luz

mancha

orgânico

padrão

ponto

ritmo

simetria

sombra

textura

volume

arte urbana

caligrafia

sinalética

tipografia

ferro (metal)

papel

pedra

tecido

vidro

plano alargado

plano aproximado

plano de pormenor

caótico

coexistência

contraditório

contrastante

decadente

inesperado

intencionalidade

redundante

rígido

sobreposição

suavidade

verticalidade

vestígio

Forma Matéria Gramática Enquadramento Disciplinas Qualificantes

https://miro.com
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dos espécimes recolhidos, e cujos termos associados estariam mais 
ligados a componentes visuais específicos e aos materiais —tipografia; 
caligrafia; grafiti; sinalética; padrão; azulejos, ferro —; outra mais 
emocional e sensorial, agregando palavras que permitem leituras mais 
poéticas e pessoais — coexistência; sobreposição; suavidade; rigidez. 
A partir destas duas abordagens estabeleceram-se seis categorias, 
cuja nomenclatura foi inspirada e alicerçada em diversos trabalhos 
teóricos das áreas da perceção visual, da linguagem visual, do design 
de comunicação, do cinema, da fotografia e da fenomenologia. 

Este foi também um pressuposto desta investigação, navegar 
no léxico dos designers para melhor categorizar os espécimes por 
eles recolhidos, uma vez que, tal como Amelia Grounds e Kate 
Long, bibliotecárias do Letterform Archive, referem, as palavras 
que os designers usam para descrever processos e materiais são 
frequentemente diferentes das usadas por outros profissionais das 
artes e da arquitetura (The Online Archive: Describing Design – Letterform 
Archive, n.d., para. 3). 

Vilém Flusser (2010, pp. 15–22) refere no seu ensaio “Forma e 
matéria”, que a forma é o como da matéria e a matéria o quê da forma. 
A partir da etimologia da palavra matéria (do grego, do alemão e do 
francês), apresenta a ideia de que a matéria é a essência desprovida 

Fig. 9.118
Relação entre as várias categorias do 
Arquivo Poético Portuense — Elaborado 
pela autora.

Gramática

Forma

Enquadramento

Disciplinas

Matéria
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de forma e é precisamente o mundo material que é introduzido nas 
formas. Para o Arquivo Poético Portuense utilizou-se este conceito para 
nomear duas das categorias onde a relação recipiente/conteúdo (Flusser, 
2010, p. 17) está presente — Matéria e Forma. 

A categoria Gramática agrega os elementos básicos da linguagem 
visual, os seus padrões, processos e sistema de relações, identificados 
na paisagem portuense, partindo de uma adaptação livre das 
abordagens teóricas de Dondis (1988) e Leborg (2006) a este tema.

Do espólio recolhido, emergiram algumas áreas disciplinares 
específicas do design gráfico e da cultura gráfica urbana que, por 
apresentarem territórios tão bem delimitados, foram reunidos numa 
categoria própria — Disciplina. 

Do cinema e da fotografia emergiu o termo Enquadramento, 
por se julgar necessário uma categoria que destacasse os arranjos 
compositivos e o desejo particular dos participantes em fotografar 
planos específicos — gerais ou de pormenor — para registar o 
património gráfico.

A decisão mais desafiante nesta etapa de nomeação, talvez tenha 
sido encontrar o vocábulo para categorizar aquilo que foram as 
palavras-chave que, não se encaixando em nenhuma das categorias 
anteriores, apresentavam um denominador comum: expressavam 
um sentimento de profunda relação com a paisagem por parte dos 
participantes, espelhando o seu eu mais emocional e mais sensível 
e configuravam uma análise menos racional ao património gráfico, 
apoiando-se por isso em Qualificantes que, à primeira vista, não tinham 
grande ligação com o visual. “Caótico”, “redundante” ou “inesperado”, 
entre outros, refletem uma visão e uma interpretação mais pessoal 
de cada participante, que selecionaram do seu léxico individual as 
palavras que melhor se adequavam para descrever situações que até aí 
não tinham tido necessidade de verbalizar.

Cada categoria relaciona-se diretamente com todas as outras, 
no sentido que um espécime pode ser simultaneamente uma 
e outra coisa, revelando múltiplas camadas de interpretação e 
consequentemente de categorização possível. Ainda que algumas 
categorias existam por oposição ou complemento entre si (Forma / 
Matéria e Gramática / Disciplina), outras revelam-se praticamente 
omnipresentes (Enquadramento e Qualificantes) seja porque 
partem de princípios formais de composição, seja por revelarem 
possibilidades de interpretação sensível.

Para a fase de arranque da plataforma online do Arquivo Poético 
Portuense, todas as imagens foram categorizadas, podendo pertencer 
a mais do que uma categoria. Com a sua disponibilização online, 
e pendente da validação final do administrador do arquivo, será 
possível os utilizadores proporem novas categorias e palavras-chave 
ou associarem espécimes a outras categorias a outras palavras-chave 
(existentes ou novas). 
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9.3.3. Acesso e estruturação do Arquivo Poético 
Portuense

Partindo do estudo teórico sobre o que pode ser um arquivo na 
atualidade (capítulo 6) e da análise crítica dos vários arquivos ligados 
ao tema em estudo (capítulo 7), o Arquivo Poético Portuense apresenta-se 
como colaborativo, digital e de livre acesso. A génese de construção 
deste arquivo assenta na capacidade de observação sensível por parte 
dos designers que registaram os espécimes do património gráfico da 
paisagem e os disponibilizaram para o arquivo. Esta ação colaborativa 
de recolha e disponibilização de conteúdos permitiu o arranque do 
Arquivo Poético Portuense com um acervo de centenas de espécimes.

Desde a sua conceção teórica, o Arquivo Poético Portuense foi 
idealizado como um arquivo digital, já que previa que a recolha dos 
espécimes iria ser efetuada através de telemóvel permitindo não 
só o registo fotográfico digital como também a georreferenciação 
de cada um dos mesmos. Ao ter o registo das imagens totalmente 
desmaterializado, torná-las públicas em suporte digital foi um passo 
natural, tirando-se partido de todas as vantagens associadas às 
novas tecnologias de informação e do que significa ter os conteúdos 
à distância de um clique. Disponibilizar o arquivo online implicava 
torná-lo acessível a um conjunto muito mais vasto de utilizadores, a 
qualquer momento e a partir de qualquer ponto do globo, mas também 
permitia tirar partido de outras ferramentas (como por exemplo dos 
motores de busca) que ajudassem à sua disseminação. 

Ao autorizar o acesso a todos os conteúdos sem qualquer tipo de 
restrições, foi necessário encontrar um mecanismo de salvaguarda 
na atribuição do crédito e de origem dos espécimes e do projeto em 
que estão inseridos. Optou-se assim por se associar a licença Creative 
Commons de atribuição de origem, que permite compartilhar (copiar 
e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato) e adaptar 

Fig. 9.119 
Estrutura do site www.
arquivopoeticoportuense.pt — 
Elaborado pela autora.
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(misturar, transformar ou criar) os materiais do arquivo, desde que seja 
feita a devida atribuição do crédito, indicado o link para a licença e, se 
aplicável, referidas as alterações efetuadas nos originais. Em momento 
algum deverá ser sugerido que essas alterações foram apoiadas 
ou aprovadas pelo Arquivo Poético Portuense.(Creative Commons — 
Attribution 4.0 International — CC BY 4.0, 2021).

O arquivo encontra-se disponível no endereço  
www.arquivopoeticoportuense.pt e foi estruturado em duas áreas 
distintas: uma de acesso ao arquivo propriamente dito, que prevê 
seis caminhos possíveis para chegar à informação individual de cada 
espécime; e, uma outra área, com a apresentação e contextualização 
de todo o projeto. Na página de entrada do site existem duas 
possibilidades de acesso aos espécimes do património gráfico. 
Uma mais fortuita, através de um conjunto de imagens que surgem 
aleatoriamente e outra através de pesquisas específicas: por categorias, 
cor dominante, mapa de localização (georreferenciação), nome de rua 
ou por coleções.

A distinção entre estes dois tipos de navegação tem como objetivo 
permitir, por um lado, visitas que não obedeçam a nenhum critério 
específico de pesquisa ou, por outro lado, consultas mais direcionadas.

No que respeita à forma de pesquisa no arquivo, interessou poder 
aceder aos conteúdos não só através dos princípios subjacentes às 
categorias textuais anteriormente referidas, mas também numa 
abordagem de referências visuais. A este propósito destaca-se a 

Fig. 9.120
Exemplo de resultado obtido através da pesquisa cromática do 
Arquivo Poético Portuense — www.arquivopoeticoportuense.pt.

Fig. 9.121 
Exemplo de ficha de inventário de um dos 
espécimes do Arquivo Poético Portuense 
— www.arquivopoeticoportuense.pt.

http://www.arquivopoeticoportuense.pt
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pesquisa por cor dominante, que permite ao utilizador aceder a 
imagens que se agrupam por semelhança cromática. 

Para cada espécime foi elaborada uma ficha de inventário com 
informações de diferente natureza e que incluem o título, autoria, 
categorias e subcategorias a que pertence, localização por nome de rua 
e georreferenciação, cor dominante e se faz ou não parte de alguma 
coleção. Determinou-se que cada uma destas fichas de inventário não 
seria o fim da linha, mas antes um ponto de acesso a outras imagens 
que se relacionem com o conteúdo visualizado, criando-se assim um 
circuito contínuo. 

9.4. Materialização do Arquivo

Com os objetivos, requisitos e estrutura do site definidos em etapas 
anteriores, nesta fase de materialização do Arquivo Poético Portuense 
concentraram-se esforços no design da interface (navegação), no 
design visual e na implementação dos conteúdos (André Grilo, n.d.).

9.4.1. Obtenção de longitude e latitude
Para registar a localização exata de cada uma das imagens 

recolhidas, utilizou-se no processo de captura das mesmas um 
equipamento que, para além de gravar a fotografia, associava 
automaticamente ao ficheiro digital, como metadados, entre outros, 
a referência geográfica (longitude e latitude). Desta forma, após a 
realização dos passeios e conversas caminhantes e do registo das 
imagens, foi possível extrair automaticamente de todos os espécimes 
recolhidos essas referências geográficas, que posteriormente foram 

Fig. 9.122
Exemplo do ficheiro gerado pela 
ferramenta Exiftool.

Fig. 9.123
Página do Arquivo Poético Portuense 

apresentando um mapa com a 
localização do item e indicação de 

georreferência na ficha de inventário — 
www.arquivopoeticoportuense.pt.
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associadas ao catálogo. Este processo de extração dos metadados foi 
executado usando a ferramenta Exiftool (https://exiftool.org/)27.

A informação recolhida foi utilizada na ficha de inventário de 
cada espécime, de forma a conseguir posicionar corretamente num 
mapa a localização onde fora registada a fotografia. Tal como referido 
anteriormente, com este procedimento verificou-se que nem todas as 
imagens continham georreferenciação disponível, mas ainda assim foi 
tomada a decisão de incluir todas as imagens no arquivo.

9.4.2. Obtenção de moradas 
Considerando que se pretendia disponibilizar também uma 

pesquisa por localização com indicação da toponímia, e devido à 
dimensão do arquivo no que respeita ao número de fotografias, 
recorreu-se também a um processo automatizado para obter essa 
informação, refinando-se posteriormente os dados de forma manual.

Para isso foi utilizada a API do serviço Geoapify (https://www.
geoapify.com/). Esta plataforma disponibiliza serviços programáveis 
que permitem, entre outras ações, obter, a partir de uma referência 
geográfica (longitude e latitude), a informação toponímica do local 
indicado28. 

Através de um processo automático que lia um ficheiro com todas 
as referências geográficas foi criado um novo ficheiro que, para cada 
espécime, incluía a informação toponímica necessária29.

Esta informação foi depois usada quer como filtro geral (Fig. 9.125), 
em todas as páginas do arquivo, quer como mecanismo de pesquisa 
contextual (Fig. 9.126), na página do espécime, permitindo a navegação 
para uma nova página com imagens com o mesmo atributo.

27  Exemplo do comando usado: => exiftool(-k).exe” -n -gpslongitude -gpslatitude 
-gpstimestamp -csv D:\MyDocuments\temp\somephotos > outgps.csv

28  Exemplo do pedido: https://api.geoapify.com/v1/geocode/
reverse?lat=-8.610011111&lon=41.15153889&api_key=xxxxxxxx

29  Link para o código desenvolvido => https://github.com/vitorsilva/
geoapify-latlong-to-address

Fig. 9.124
Exemplo de ficheiro gerado através da Geoapify

Fig. 9.125 
Página do Arquivo Poético Portuense, 
filtro geral por Rua — www.
arquivopoeticoportuense.pt.

Fig. 9.126
Página do Arquivo Poético Portuense, pesquisa 
contextual — www.arquivopoeticoportuense.pt.

https://exiftool.org/
https://www.geoapify.com/
https://www.geoapify.com/
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9.4.2. Cores dominantes
Considerando que se pretendia ter uma pesquisa / filtro por cor 

dominante, foi necessário fazer essa classificação por espécime. Para 
isso recorreu-se a um algoritmo para gerar uma paleta de cores a partir 
de cada entrada, revelando as cores mais usadas em cada fotografia30. 
Aplicando-se este algoritmo a todas os espécimes, obteve-se um novo 
atributo para cada um deles, atributo esse que representava a sua cor 
dominante31.

30  Algoritmo usado => https://github.com/lokesh/color-thief  

31  Link para o código desenvolvido => https://github.com/vitorsilva/
extract-colordata-with-color-thief

Fig. 9.127
Página do Arquivo Poético Portuense 
com resultado de pesquisa por Cor — 

www.arquivopoeticoportuense.pt.

Quadro 9.13
Estrutura de dados 

para cada espécime — 
Elaborado pela autora.

Nome    > 

Autor    > 

Categoria    > 

Georreferenciação  >  

Rua / toponímia   >  

Cor dominante   >  

Nome do ficheiro

Classificação manual

Classificação manual

Classificação através de processos automatizados

Classificação através de processos automatizados

Classificação através de processos automatizados

https://github.com/lokesh/color-thief
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Uma vez mais esta informação foi usada quer como filtro geral, 
em todas as páginas do arquivo, quer como mecanismo de pesquisa 
contextual, na página do espécime, permitindo a navegação para uma 
nova página com imagens com o mesmo atributo.

9.4.3. Implementação

Considerando os requisitos que se pretendiam implementar no 
arquivo digital, um acervo de imagens acessíveis a partir de categorias, 
subcategorias e de atributos (autor, rua, cor), e após concluída a 
extração e preparação de dados, conseguiu-se obter a estrutura de 
dados para cada espécime retratada no Quadro 9.13.

Foi selecionada como plataforma para a implementação deste 
projeto digital o gestor de conteúdos WordPress com o plugin 
WooCommerce. 

Na medida em que esta plataforma já contempla de base todos 
os requisitos necessários para disponibilizar os filtros e pesquisas 
pretendidos, o trabalho de implementação ficou circunscrito à 
implementação do design. As decisões tomadas a esse respeito 
basearam-se maioritariamente em encontrar soluções gráficas pouco 
dominantes visualmente, centrando a atenção sobretudo nas imagens 
do arquivo.

Fig. 9.128
www.arquivopoeticoportuense.pt/colaborar

Fig. 9.129
www.arquivopoeticoportuense.pt/
transcriar

http://www.arquivopoetico.pt/colaborar
http://www.arquivopoetico.pr/transcriar
http://www.arquivopoetico.pr/transcriar
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9.5. Ampliação do arquivo

Ao apresentar-se como um arquivo colaborativo e de livre 
acesso, ultrapassada a fase inicial de construção, implementação e 
apresentação ao público em geral, considerou-se fundamental abrir 
a participação a todos os designers que desejassem contribuir para o 
projeto.

Estas colaborações efetivam-se a dois níveis diferentes: aceitando, 
via email, sugestões de categorização dos espécimes que os 
utilizadores considerem menos bem classificados, propondo ajustes 
na sua classificação original ou indicando novas categorias que 
considerem mais adequadas; e admitindo a submissão de espécimes 
recolhidos nos percursos pré-estabelecidos. Estas submissões devem, 
no entanto, obedecer a um conjunto de requisitos32, estando sujeitas a 
validação pela equipa de gestão do arquivo.

É também possível propor a inclusão de projetos que tiveram 
a sua génese em imagens do arquivo e que deram origem a novas 
conformações. Esses projetos depois de validados pela equipa de 
gestão do arquivo serão disponibilizados na secção Transcriar.

9.6. Modelo para um arquivo poético promotor 
de novas narrativas 

Do projeto de construção do Arquivo Poético Portuense (estudo 
teórico e trabalho de campo) foi possível resumir e sistematizar todo 
o processo, num modelo33 passível de ser replicado, possibilitando a 
criação de outros arquivos poéticos do património gráfico em contexto 
urbano e cujo acervos sejam capazes de promover novas narrativas. A 
ideia de modelo aqui apresentado é entendida como uma imagem ou 
desenho que reúne e sintetiza todos os procedimentos mobilizados na 
sua conceção.

32  Os espécimes terem sido recolhidos num dos percursos / rua identificados no site do 
projeto e serem recolhidos e registados por designers. Ter a identificação do autor e uma 
ficha de inventário para cada espécime.

33  Esquema teórico em matéria científica representativo de um comportamento, de um 
fenómeno ou conjunto de fenómenos (Modelo Dicionário Infopédia Da Língua Portuguesa, 
n.d.).



Arquivo
Repositório composto por um conjunto de objetos com 
valor documental selecionados pelo arquivista (neste caso 
o designer), e cuja seleção reflete uma visão – histórica, 
social ou outra – subjetiva (Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa, 2003).

Espécimes
Imagens do património gráfico urbano recolhidas pelos 
designers.

Observação sensível
Capacidade específica dos designers de observar o mundo, 
que veem e identificam coisas que muitas vezes passam 
despercebidas a outras pessoas (Nelson, 2017; Suri, 2011).

Paisagem 
Porção de território observado, cuja interpretação está 
intimamente ligada às experiências pessoais de quem 
o perceciona, moldada pelas suas vivências e pela sua 
interação com o território (Martins et al., 2020). 

Paisagem transgénica
Porção do território que incorpora elementos 
pertencentes a realidades conceptualmente distintas, 
criando possibilidades de leitura e de entendimento 
polissémicas (Domingues, 2013).

Património gráfico urbano
Conteúdos visuais presentes na paisagem da cidade e que 
abrange um ou mais dos seguintes elementos:  

1. manifestações visuais bidimensionais ou 
tridimensionais, que integram, uma das seguintes 
funções comunicacionais: informativa, persuasiva, 
decorativa, mágica e metalinguística e fática (Barnard, 
2005). 

Os arquivos criados a partir deste modelo, 
pretendem revelar as diversas camadas gráficas 
da paisagem urbana, partindo da observação 
sensível dos designers, que identificam 
configurações até então ignoradas, potenciando 
reinterpretações e reconfigurações.

Arquivo poético* 
promotor de novas narrativas

[a] Informativa: transmite conteúdos ou conhecimento. 
A forma como isso é feito varia, sendo mais ou menos 
sofisticada, consoante a complexidade da mensagem que 
se quer transmitir.

 
[b] Persuasiva ou retórica: tem como objetivo, “persuadir ou 
convencer, ou simplesmente alterar” (Barnard, 2005, p. 15) 
mentalidades ou comportamentos.

 
[c] Decorativa ou estética: explora a ornamentação como 
fonte de prazer e entretenimento.

 
[d] Mágica: permite o acesso à esfera do sagrado ao tornar 
presente algo que está ausente ou distante. Permite 
a transformação por exemplo de uma ideia numa 
outra coisa, materializada em grafismos diferentes se 
desenvolvida por autores diferentes.

 
[e] Metalinguística e fática: sendo a Metalinguagem 
utilizada para descrever outras linguagens, ela pressupõe 
o conhecimento dos códigos que nos permitem fazer essa 
leitura. Por outro lado, tal como acontece no discurso 
verbal, incluímos muitas vezes expressões convencionais 
e previsíveis que servem de alavanca para iniciar, 
continuar, anuir ou concluir um determinado discurso.

2. composições visuais com elevado valor gráfico 
[f] (formadas por elementos básicos como o ponto, a linha, 
a forma, a direção, a posição, a escala, o volume, a textura, o 
tom, a cor, o movimento e o contraste) (Dondis, 1988; Moles, 
1986; Leborg, 2006). 
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*  Para ver o exemplo do arquivo que deu origem a este modelo aceder a www.arquivopoeticoportuense.pt 
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Etapa 2
Património gráfico urbano
Observação, registo e seleção dos espécimes do património 
gráfico urbano que integrarão o arquivo e recolha de 
informação adicional para a categorização dos espécimes.

Passeios e Conversas caminhantes
·  Apresentação do conceito de património gráfico aos 

participantes, pelo gestor do projeto;
·  Recolha dos espécimes pelos participantes [Fotografias 

registadas por telemóvel com georreferência]; 
·  Recolha de notas de campo pelo gestor de projeto 

[O mais pormenorizadas possível pois daqui irão 
emergir indícios para definir categorias especificas 
destes passeios (por exemplo: descrição das 
condições meteorológicas; fluxo de pessoas na rua; 
comportamento e comentários dos participantes)].

Seleção dos espécimes
Pelos participantes:  
·  Seleção dos espécimes; 
·   Tratamento de imagem (correções de cor, luminosidade, 

enquadramento); 
·  Envio aos gestores do projeto.
Pelos gestores do Projeto:  
·  Triagem de espécimes desfocados ou repetidos; 
·  Tratamento de imagem (pequenas correções de cor 

ou luminosidade que não tenham sido efetuadas 
anteriormente pelos participantes).

Participantes e percurso
Seleção dos participantes e definição do percurso a realizar. 

Critérios de seleção dos participantes
·  Formação superior na área do design de comunicação
·  Experiência profissional mínima de 5 anos e/

ou docente do ensino superior (Design Gráfico / 
Comunicação)

Critérios para definição do percurso
·  Históricos; Sociais; Culturais; ou outros, adequados ao 

território onde se faz a recolha;
· A percorrer em 90 a 120 minutos.

Nota   Os critérios de seleção dos participantes e do percurso podem 
ser adaptados à realidade específica de cada arquivo que se 
pretende criar.

Etapa 1

[e]

[c]



Entrevistas aos participantes
·  Semiestruturada 
 1.  Se tivesse que eleger um pequeno conjunto (2 a 6) 

de imagens representativas do património, quais 
seriam e porquê? [Com o objetivo de estabelecer as 
imagens que individual e coletivamente são mais 
representativas do património]

 2.  Se tivesse que organizar as imagens em grupos, como 
o fariam? [Com o objetivo de recolher o contributo 
dos participantes sobre possíveis categorias 
emergentes nos espécimes recolhidos]

·  Recurso a imagens dos passeios para convocar ou 
ilustrar situações específicas.

·  Recolha de indícios que permitam definir categorias 
especificas do arquivo [Análise das entrevistas]

Definição das categorias e 
categorização dos espécimes
· Pré-definidas
 1.   Forma: azulejos; campainhas; chão; exterior; 

fachadas; interior; portas; tampas. [Corporalização 
dos materiais]

 2.  Matéria: ferro (metal); papel; tecido; vidro. [A essência 
desprovida de forma, o material]

 3.  Gramática: contraste; cor; geométrico; linha, luz, 
mancha; orgânico; padrão; ponto; ritmo; simetria; 
sombra; textura; volume. [Elementos básicos da 
linguagem visual, os seus padrões, processos e 
sistema de relações]

 4.  Disciplinas: arte urbana; caligrafia; sinalética; 
tipografia. [Áreas disciplinares específicas do design 
gráfico e da cultura gráfica urbana]

 5.  Enquadramento: plano alargado; plano aproximado; 
plano de pormenor. [Composições visuais e planos 
específicos]

Nota   Estas categorias poderão ser alteradas, reduzidas ou ampliadas 
(criar novas ou retirar algumas das categorias) de acordo com 
o resultado da recolha

· Emergentes
 1.  Qualificantes — a definir por cada arquivo. 

[Expressam os sentimentos e relação entre 
participantes e paisagem, espelhando o seu eu mais 
emocional e mais sensível, através de vocabulário que 
pode não ter grande ligação com o visual e centrar-se 
mais no plano afetivo]

 2.  Autores —a definir de acordo com os participantes da 
construção de cada arquivo.

 3.  Ruas —a definir de acordo com o percurso e 
georreferenciação de cada arquivo.

 4.  Cores — a definir a partir da extração das cores 
dominantes dos espécimes recolhidos.

[f]

[b]
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Materialização do Arquivo
Estruturação, acesso e implementação da plataforma digital 
do arquivo poético. 

Estrutura do arquivo
· Acervo: 
 1.  Pesquisa por: autores; categorias; cores; ruas [acesso 

ao acervo a partir de pesquisas direcionadas]
 2.  Aleatório [Apresentação de imagens aleatórias e 

diferentes a cada acesso]
·  Manifesto [Contextualização do arquivo, os seus 

conteúdos e processos de criação]
·  Direitos de autor [Proteção da autoria dos vários 

conteúdos do arquivo]
·  Colaborar [Como colaborar com o arquivo — submissão 

de espécimes, ajustes nas categorizações ou outros]
·  Transcriar [Apresentação de projetos que, partindo de 

espécimes do Arquivo Poético, deram origem a novas 
narrativas gráficas]

·  Contactos
·  Outros [A definir a partir das necessidades de cada 

Arquivo Poético]

Implementação do arquivo
·  Design  
·  Programação 

Nota  Os elementos táticos (design da interface e design visual) 
de cada arquivo, ficarão ao critério dos objetivos de 
comunicação dos gestores de cada projeto.

Etapa 3

Nelson, G. (2017). How to see: Visual Adventures in a World God 
Never Made. Phaidon Press Ltd.

Pink, S. (2015). Doing Sensory Ethnography. SAGE Publications Ltd.

Rose, G. (2008). Visual Methodologies: An Introduction to Researching 
with Visual Materials. SAGE Publications.

Suri, J. F. (2011). Poetic Observation: What designers make of 
what they see. In A. J. Clarke (Ed.), Design Anthropology: Object 
Culture in the 21st Century (pp. 16–32). SpringerWienNewYork. 
https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0234-3
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9.7. O Arquivo Poético Portuense

Este projeto de investigação materializou-se num arquivo digital, 
acessível através do endereço www.arquivopoeticoportuense.pt. 
Apresentam-se de seguida algumas páginas que compõem o Arquivo 
Poético Portuense, documentando através de imagens o resultado final, 
de todo o processo de investigação, análise, seleção, escolhas e tomadas 
de decisão que, por fim, deram lugar a um arquivo do património 
gráfico portuense.
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Os estudos de caráter etnográficos revelam-se ricos em informação, 
que muitas vezes se encontra camuflada necessitando uma análise 
e cruzamento de várias fontes para ser revelada. Ao apresentar-se 
detalhadamente a metodologia para a criação do Arquivo Poético 
Portuense, foi possível evidenciar os procedimentos que trouxeram luz 
aos dados fundamentais para a criação do Arquivo Poético Portuense 
(definição do território e participantes no estudo; envolvimento dos 
participantes na categorização dos espécimes; definição da estrutura 
e acesso; materialização e funcionamento do arquivo) e sistematizar a 
informação num modelo passível de ser replicado noutros contextos.

Fig. 9.130 - 9.142
www.arquivopoeticoportuense.pt — 
Versão mobile

http://www.arquivopoetico.pr/transcriar
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*  Este capítulo inclui excertos do 
artigo “Da poesia se faz Tipografia: 
a transcriação do arquivo poético 
portuense em projetos de desenho 
tipográfico” (Martins et al, 2019), que 
esteve na base de uma comunicação 
apresentada no 9º Encontro de 
Tipografia.

Cap. 10

Transcriação  
do Arquivo Poético*

Com o Arquivo Poético Portuense criado e disponível para pesquisa 
e utilização impunha-se testar o propósito de este servir como ponto 
de partida para a criação de novas narrativas significantes. Depois 
de contextualizar o termo transcriação como tradução intersemiótica, 
introduz-se a apresentação de dois casos de estudo1 que, partindo 
do Arquivo Poético Portuense e através deste mesmo processo de 
transcriação, deram origem a outras narrativas. Os casos estudados, 
desenvolvidos em contexto de oficina criada com este objetivo, 
contaram com a participação de alunos do ensino universitário e 
politécnico, nas áreas específicas da tipografia e da moda, e relevaram 
a dimensão inspiradora e facilitadora deste arquivo.

10.1. Transcriação 

“Traduzir é (…) repensar a configuração de escolhas do original, 
transmutando-a numa outra configuração seletiva e sintética. “(Plaza, 
2003, p. 40).

O Arquivo Poético Portuense assume uma dimensão inspiradora 
com vista à criação de outras narrativas visuais, que, ao extravasar 
a sua conformação inicial, se proponham criar registos que possam 
ser reconfigurados ou reinterpretados para outros meios. Esta 
possibilidade aproxima-se do que Roman Jakobson (cit. Plaza, 2003, 
p. XI) apelidou de tradução intersemiótica ou transmutação, a tradução 
de “um sistema de signos para outro”. Segundo este autor, estas 
traduções pressupõem sempre uma mudança de matéria, consistindo 
originalmente na “interpretação dos signos verbais por meio de 
sistema de signos não verbais”, dando como exemplo a transmutação da 
linguagem verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura. Ainda 
que estes estudos decorram de análises textuais, é possível estabelecer 
uma analogia com outros sistemas de signos, nomeadamente com 
imagens fotográficas e seus diversos componentes, projetando a sua 
tradução e adaptação a outros meios.

1  No contexto desta investigação, foram executadas mais duas oficinas, também nas áreas da 
tipografia e da moda. Optou-se por não detalhar esses dois eventos no corpo da tese por se 
considerar que não acrescentavam dados aos recolhidos nas primeiras duas oficinas. 
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A tradução revela o âmago do traduzido, repensando a configuração 
do original, transmutando-a numa outra coisa através da seleção e 
síntese dos elementos originais (2003, paras. 39, 40). Umberto Eco 
argumenta que a tradução é sempre precedida de interpretação e que 
no caso das adaptações (para um novo meio) — transmutações —, existe 
uma interferência na leitura do original:

“(…) a transmutação de matéria agrega significados ou torna relevantes 
conotações que não o eram originalmente. Pode-se objetar que cada 
texto solicita do próprio Leitor Modelo certas inferências e que não há 
nada de mal se, ao passar de matéria para matéria, essas inferências são 
explicitadas. Mas é preciso contra-argumentar que, se o texto original 
‘propunha alguma coisa como inferência implícita, ao torná-la explícita 
o texto foi certamente interpretado, levado a fazer “a descoberta” algo 
que originalmente ele pretendia manter implícito” (Eco cit. Espíndola, 
2008).
 
Nesta abordagem, assume-se uma posição crítica perante o original. 

O tradutor seleciona, valoriza ou minimiza o que considera mais 
relevante. Estabelece relações de significado, criando adaptações que 
muitas vezes falam mais (ou menos) do que o original e que podem 
transformar-se numa obra completamente nova. Este é o resultado 
da ação interpretativa e criativa de um sujeito, que implica não só 
uma leitura pessoal, mas também uma forma de expressão única, 
alterando a natureza da relação que se mantém (ou neste caso se cria) 
com novos objetos — icónica, indicial ou simbólica. Este processo não 
acontece de forma isolada, estando dependente e em diálogo com 
o contexto em que é efetuada a tradução, incorporando elementos 
externos ao original, mas presentes no novo meio para o qual aquele 
é transposto. Ainda que esta transmutação possa resultar numa obra 
completamente nova, ela irá sempre manter uma ligação à fonte 
original (Espíndola, 2008, paras. 12–16). A este propósito Quental refere 
também que: 

“a tradução intersemiótica não propõe apenas variações na 
representação de formas e conteúdos já revelado pela linguagem, mas 
antes a concepção de outras configurações possíveis pelo recurso a 
uma nova sintaxe: formas novas, potenciadoras de sentidos originais, e 
que tendem pelo seu carácter a afastar-se do original de que procedem” 
(2009, p. 153).

É este processo que Julio Plaza (2003, p. 93) designa de transcriação, 
resultado de uma tradução icónica que, embora aparentemente 
desprovida de ligação dinâmica com o original, produz significados 
que se materializam sob a forma de qualidades físicas que mantêm na 
aparência a sua relação com esse mesmo original. 
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A transformação contínua de um signo noutro pode ser analisada, 
de acordo com Espíndola (2008, para. 17), em várias dimensões: a 
estética (relativa ao resultado final, traduzido como objeto autónomo); 
a transpositiva (referente ao que se transfere entre sistemas, 
espelhando o original noutro meio); ou a contextual (referente a textos 
externos, que influenciam e intermedeiam o original e o traduzido). A 
cada uma destas dimensões está associada uma operação tradutória 
específica: a poética, a especular ou a dialógica, respetivamente. 
Para esta investigação, salienta-se a operação poética que posiciona 
a tradução como uma atividade que envolve autonomia criativa, 
permitindo ao tradutor transferir para o novo objeto o que considera 
relevante, não tendo obrigatoriamente de revelar a fonte, trabalhando 
num movimento inverso a ela e em direção ao novo artefacto. 

10.2. Novas narrativas significantes

Como parte integrante desta investigação, foram ministradas um 
conjunto de oficinas com o intuito de comprovar o carácter poético do 
arquivo e documentar os processos de transcriação que dariam origem 
a novas narrativas. Os casos de estudo aqui apresentados foram, pois, 
desenvolvidos em contexto pedagógico, contando com a orientação da 
investigadora e dos professores titulares das unidades curriculares em 
que foram implementadas.

10.2.1. Da poesia se faz tipografia
Como primeiro caso de estudo apresenta-se aquele que foi o ensaio 

inicial da transcriação do Arquivo Poético Portuense, ainda antes deste 
se encontrar concluído e disponibilizado o seu acesso ao público. 

O ensino da tipografia na Universidade de Aveiro ao nível do 
primeiro ciclo depara-se há anos com um desafio: como desenvolver 
um trabalho de desenho e implementação tipográfico em 14 horas 
com um conjunto superior a 60 estudantes? Acreditando que estes 
constrangimentos não eram razão válida para impedir o contacto sério 
com o desenho tipográfico, desenvolveu-se um exercício, ao nível do 
primeiro ano da licenciatura, que tentava dar resposta a esta questão.

O “Projeto Tipográfico”2 é o terceiro e último exercício proposto 
aos estudantes do primeiro ano da licenciatura em Design da 
Universidade de Aveiro, no contexto da unidade curricular de 
Tipografia. Este projeto tem como objetivo a criação de fontes digitais 

2  Apesar do exercício ter como resultado final treze fontes inéditas, apenas se apresenta 
uma seleção de seis fontes que se identificaram como as mais exemplificativas de todo o 
processo. Mais pormenores nos Apêndices “Notas de Campo Oficina Tipografia” e “Oficina 
Tipografia”..
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inéditas e totalmente funcionais, bem como o desenvolvimento 
de competências tipográficas (micro e macro) e a análise crítica de 
diversos materiais tipográficos criados pelos estudantes. O exercício 
inicia-se com uma oficina onde são definidos os parâmetros 
tipográficos e discutidos caminhos possíveis de exploração. Segue-se o 
desenvolvimento e implementação da fonte digital e a elaboração do 
respetivo espécime. 

Ao longo dos anos em que este exercício tem sido desenvolvido, foi 
necessário encontrar estratégias que reduzissem o tempo dedicado à 
fase inicial de inspiração para o desenho dos caracteres (Cheng, 2006, 
p. 8), e que otimizassem os momentos de contacto entre docentes e 
estudantes. Perseguindo esse propósito, explorou-se a possibilidade de 
inspirar o fazer do Arquivo Poético Portuense. 

Fig. 10.1
Conjunto de imagens 
disponibilizadas aos estudantes — 
Arquivo Poético Portuense.
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inspiração e definição dos parâmetros tipográficos (aula 1)
No início da primeira aula, fez-se uma introdução teórica sobre 

desenho tipográfico e uma apresentação breve sobre o Arquivo Poético 
Portuense. Foi disponibilizada uma versão analógica composta por 
uma seleção de 80 imagens impressas a cores e em formato A5 que 
faziam parte do Arquivo Poético Portuense. Optou-se por mostrar 
apenas uma parte das imagens que compunham o arquivo devido a 
constrangimentos de tempo para o desenvolvimento do projeto e de 
maturidade de decisão por parte dos estudantes.

A turma foi organizada em treze grupos, de quatro ou cinco 
estudantes, sendo a sua constituição da total responsabilidade dos 
discentes.

As imagens foram espalhadas sobre duas mesas, para que os 
estudantes pudessem observar, discutir e selecionar as que queriam 
utilizar. Cada grupo elegeu as três fotografias que considerou mais 
apelativas e com maior potencial para o desenvolvimento do Projeto 
Tipográfico. 

A partir desse momento, inspirados pelas fotografias, cada 
estudante dispunha de vinte minutos para desenhar as letras “n” e 

Fig. 10.2
Imagens selecionadas pelos diferentes 
grupos de estudantes — Fotografias pela 
autora.

Fig. 10.3 - 10.5
Desenho dos primeiros caracteres.  

— Fotografias pela autora.

Fig. 10.4
Fig. 10.5
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“o” com um tipo de letra inédito. Concluído o tempo, e estabilizadas 
essas primeiras duas letras, foram concedidos mais vinte minutos para 
desenharem as letras “d”, “g,” e “s”. No final, deveriam compor com a sua 
nova fonte a expressão “no dogs”. 

Este momento de criação e desenho de letras foi de grande rapidez 
e cada estudante pôde experimentar e testar formas e pormenores 
dos caracteres de forma muito breve. Experienciou-se, em contexto de 
sala de aula, um ambiente de oficina de desenho tipográfico, na qual 
os docentes apoiaram e orientaram os discentes de forma a promover 
a exploração dos motivos com mais potencial. Quarenta minutos 
passados, todos os estudantes conseguiram completar a tarefa. 

Para a aula seguinte, foi solicitado aos membros de cada grupo 
que, individualmente, justificassem por escrito a escolha de cada 
imagem, elegessem o espécime tipográfico com maior potencial de 
desenvolvimento e que depois em grupo desenhassem a palavra 
“diagnóstico”. 

Durante o processo de seleção das imagens, foi possível 
perceber que elementos foram considerados importantes e quais 
os que transitaram para o desenho da fonte. A interpretação que 

Fig. 10.6 
Arquivo Poético Portuense.

Fig. 10.7 
Primeiros esboços fonte Adorno — 
Fotografia pela autora.

Fig. 10.8
Arquivo Poético 
Portuense.

Fig. 10.9
Primeiros esboços 
fonte Contra — 
Fotografia pela 
autora.

Fig. 10.10
Arquivo Poético Portuense.

Fig. 10.11
Primeiros esboços fonte Adorno — 
Fotografia pela autora.
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cada estudante fez das imagens revelou-se única e dependente da 
sua sensibilidade, vivência e contexto, manifestando diferentes 
profundidades de leitura. Assim, e a título exemplificativo, neste 
processo de transcriação foram identificados elementos gráficos 
totalmente dominantes na imagem original — ferro forjado/fonte 
Adorno —, explorados conceitos de contraste — luz e sombra/fonte 
Contra — e de expressividade do traço — azulejos/fonte Organa. Tal 
como referido anteriormente, quando se apresentou o conceito de 
transcriação, essa tradução pode ser mais ou menos criativa, dando 
muitas vezes lugar a soluções que aparentemente se distanciam do 
original traduzido.

desenho, testes e implementação (aula 2, 3 e 4)
A segunda aula centrou-se na discussão crítica dos desenhos 

apresentados pelos estudantes, no sentido de selecionar as melhores 
opções para o desenvolvimento da fonte final. Nesta fase, e por serem 
discentes do primeiro ano da licenciatura, foi necessário debater as 
soluções gráficas e posterior orientação na tomada de decisão de qual 
o espécime com maior potencial. Assim, foram discutidos todos os 
pormenores dos caracteres e decidido quais deveriam permanecer ou 
quais ser suprimidos. 

Sendo o alfabeto latino “um sistema de formas que se equilibra 
entre a unidade e a variedade” (Cheng, 2006, p. 6), foi fundamental 
analisar a palavra “diagnóstico” (e não só os caracteres individuais), 
partindo desse desenho inicial para tomar decisões sobre a forma e a 
construção dos restantes caracteres. 

Adotou-se, portanto, o método referido por vários autores e 
designers de tipos (Cheng, 2006; Willen & Strals, 2009), que apontam 
como vantagem testar os caracteres em palavras desde muito cedo 
no processo de criação de uma fonte, verificando-se assim a unidade 

Fig. 10.12
Estudos apresentados pelo grupo da fonte 
Adorno — Fotografia pela autora.

Fig. 10.13
Estudos apresentados pelo grupo da fonte 
Contra — Fotografia pela autora.

Fig. 10.14
Estudos apresentados pelo grupo da 
fonte Invicta — Fotografia pela autora.
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e variedade das diversas letras. Este é um processo iterativo, de 
sucessivos testes e repetições, garantindo que no final todas as letras 
partilham o mesmo ADN.

Definiu-se o propósito de utilização para cada uma das fontes 
(agate, texto, títulos, display, entre outros), determinando-se as 
características de desenho apropriadas a cada um desses fins.

Sendo um dos objetivos deste exercício a criação de uma 
fonte funcional, foram apresentadas nesta segunda aula algumas 
alternativas disponíveis no que respeita a implementação tipográfica: 
umas de acesso gratuito, como o Fontstruct3 e o Fontforge4; outras com 
licenças comerciais, como o Glyphs5, o FontLab Studio6 e o Fontself7 — 
cada uma delas com um grau de especialização diferente.

Tal como anteriormente referido, devido a constrangimentos de 
tempo, era necessário adotar uma solução de implementação célere 
cuja curva de aprendizagem não fosse demasiado exigente e morosa. 
Por esta razão, optou-se pelo Fontself8, uma extensão disponível para o 
Adobe Illustrator e Photoshop CC, que permite transformar rapidamente 
imagens vetoriais e bitmaps em fontes OpenType. 

3  Ferramenta de construção tipográfica online que permite criar e gerar fontes True Type. 
https://fontstruct.com/

4  Software gratuito e coålaborativo. https://fontforge.github.io/en-US/

5  https://glyphsapp.åcom/

6  https://www.fontlab.com/font-editor/fontlab-studio/

7  https://www.fontself.com/

8  Apesar de ser uma solução de licença comercial, foi possível adquirir licenças de educação 
(Fontself para Adobe Illustrator) para o departamento de Comunicação e Arte, permitindo 
assim o acesso sem custos para os estudantes.

Fig. 10.15
Estudos apresentados pelo grupo da fonte 
n45 — Fotografia pela autora.

Fig. 10.16
Estudos apresentados pelo grupo da fonte 
Organa — Fotografia pela autora.

Fig. 10.17
Estudos apresentados pelo grupo da fonte 
Space Odissey. — Fotografia pela autora.

Fig. 10.18
Apresentação das características do 
Fontself — Retirado de www.fontself.com.  

Fig. 10.19
Destaque das principais funcionalidades do 
Fontself — Retirado de www.fontself.com. 
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Ainda que não seja considerada uma ferramenta profissional na 
área do design de tipos, o Fontself permite uma implementação rápida 
da fonte, possibilitando a sua materialização quase imediata, sem a 
necessidade de aprendizagem de uma ferramenta especializada mais 
complexa. Através da importação dos caracteres em lote, conseguimos 
em poucos minutos converter os desenhos vetoriais, instalar e testar a 
fonte criada. Na última versão disponibilizada, é já possível trabalhar 
pormenores de refinamento tipográfico como o ajuste do kerning 
entre os vários pares de caracteres, incluir caracteres alternativos e 
ligaturas.

Durante três aulas, os estudantes aperfeiçoaram o desenho dos 
caracteres, testaram-no no Fonteself e voltaram a ajustar pormenores, 
com o objetivo de desenhar todos os caracteres necessários para 
escrever em português.

Fig. 10.20
Desenhos finais da fonte Adorno — 
Fotografia pela autora.

Fig. 10.21
Desenhos finais da fonte Contra — 
Fotografia pela autora.

Fig. 10.22
Desenhos finais da fonte Invicta — 
Fotografia pela autora.

Fig. 10.23 - 10.24
Páginas não sequenciais 

do espécime da fonte 
Adorno — Grupo Adorno.

Fig. 10.24 
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Fig. 10.25
Desenhos finais da fonte n45 — 
Fotografia pela autora.

Fig. 10.26
Desenhos finais da fonte Organa — 
Fotografia pela autora.

Fig. 10.27
Desenhos finais da fonte Space Odissey 
— Fotografia pela autora.

Como marco intermédio no desenvolvimento do exercício, foi 
proposto aos estudantes terem o desenho da fonte terminado na 
quinta aula, para que pudesse ser gerada a sua versão final.

Fig. 10.28
Dupla página do espécime da fonte 
Contra — Grupo Contra.

Fig. 10.29
Capa do espécime da fonte Invicta — 
Grupo Invicta.

Fig. 10.30
Dupla página do espécime da fonte 
Organa — Grupo Organa.
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espécime tipográfico (aula 6 e 7)
Como parte integrante deste exercício os estudantes tinham 

de desenhar o respetivo espécime da fonte. Pretendia-se com esta 
proposta criar a consciência de que saber apresentar uma fonte é 
fundamental para mostrar e explicar a sua verdadeira potencialidade 
enquanto expressão gráfica para trabalhos de comunicação visual.

Assim os estudantes foram desafiados a criar uma publicação 
(4 a 16 páginas), contendo obrigatoriamente a seguinte informação: 
nome da fonte, breve descrição do processo e momentos-chave, 
fonte em uso e mapa de caracteres desenvolvidos. Para além destes 
elementos, os estudantes podiam acrescentar qualquer informação que 
considerassem importante para a eficaz apresentação e comunicação 
da sua fonte.

Fig. 10.31 - 10.32
Páginas não sequenciais do espécime 

da fonte N45 — Grupo N45.

Fig. 10.32

Fig. 10.33
Dupla página do espécime 
da fonte Space Odissey — 

Grupo Space Odissey.
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apresentação e comunicação 
Para concluir o exercício, os estudantes apresentaram uma 

comunicação à turma com a duração de 10 minutos que incluía um 
vídeo em que era mostrada a fonte e uma apresentação em suporte 
digital de apoio ao discurso oral. 

Este é um exercício que procura ter a máxima abrangência, 
abarcando todo o processo de criação tipográfica, bem como a 
aplicação da fonte numa peça gráfica real e a sua apresentação e 
comunicação a um público especializado.

Confirmou-se que a fase inicial, de rápida concretização, permitiu 
alocar mais tempo às fases posteriores. A fase de desenvolvimento 
tipográfico, com um processo cíclico e incremental, que regressa 
frequentemente às etapas em que são ajustados e melhorados os 

Fig. 10.34
Conjunto de imagens da aula de 
apresentação final — Fotografias pela autora.



202 Arquivo Poético Portuense: Da conceção do modelo a instrumento de transcriação  

detalhes do desenho, permitiu aprimorar o conjunto e voltar a testar 
o resultado, uma vez que este podia e devia ser repetido até chegar 
à melhor solução possível para todos os caracteres. As fases finais 
foram ao encontro da aplicação/uso da tipografia e da existência de 
um discurso crítico sobre a disciplina, capaz de contribuir para o seu 
enriquecimento.

considerações finais
O desenvolvimento do Projeto Tipográfico aqui descrito permitiu 

testar a aplicabilidade do Arquivo Poético Portuense na criação de 
narrativas gráficas em contextos de transmutação.

Nesta transcriação para fontes tipográficas de espécimes da 
paisagem portuense, selecionaram-se e interpretaram-se os elementos 
considerados mais relevantes e com maior potencial gráfico, numa 
tradução criativa que viabilizou a sua reinterpretação, criando novos 
significados que tendencialmente se afastaram do original criando 
artefactos que valiam por si só.

Do ponto de vista do ensino da tipografia, e neste contexto 
específico de limitação temporal, este arquivo revelou ser um recurso 
que não condicionava os estudantes, apresentando-lhes possibilidades 
variadas, dependentes unicamente da sua interpretação individual. Ao 
partirem de originais com um elevado valor gráfico, verificou-se que a 
totalidade dos estudantes desenvolveu soluções visuais interessantes, 
existindo uma aceleração na elaboração de ideias e na criação de 
grafismos para novas fontes. 

Fig. 10.35
Conjunto de imagens disponibilizadas aos 

estudantes — Arquivo Poético Portuense.
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10.2.2. Dos modos de ver a modos de vestir
O segundo caso de estudo foi desenvolvido num contexto bastante 

distinto do anterior, agora com alunos do Curso Técnico Superior 
Profissional (CTeSP) em Design de Moda do Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave (IPCA). Diferente também por propor a transcriação 
do Arquivo Poético Portuense para o contexto do design de vestuário 
e de moda, numa turma em que a investigadora pouca participação 
teria no apoio ao desenvolvimento dos projetos, já que se tratava de 
uma especialidade na qual não possui conhecimentos suficientes 
para assumir um papel orientador, assumindo por isso uma posição 
predominante de observadora em vez de participante.

Uma outra característica contribuiu para que a oficina 
decorresse de forma distinta da anterior. Tratava-se de uma turma 
consideravelmente mais pequena que no caso de estudo anterior, com 
20 alunos inscritos, e cujas aulas decorriam num registo de atelier, 
havendo uma grande proximidade e acompanhamento entre docente 
e estudantes. Além disso, neste tipo de contexto, os trabalhos são por 
norma desenvolvidos individualmente. 

A preparação desta oficina iniciou-se com um primeiro contacto 
com o diretor do curso, apresentando-se o projeto do Arquivo Poético 
Portuense e os objetivos que se pretendiam atingir. Mediante esta 
reunião preliminar, foi sugerido que a oficina fosse implementada na 
unidade curricular de Atelier de Design de Moda, com os alunos do 1º 
ano, ministrada pelos docentes David Catalán e Ana Silva. Tratava-se 
de uma turma em início de formação, ainda bastante inexperiente 
e que carecia de orientação no que respeitava à tomada de decisões 
durante o desenvolvimento dos projetos. Com isso em mente, numa 
reunião posterior com o docente titular, foi selecionado um conjunto 
de 22 imagens do Arquivo Poético Portuense (Fig. 10.35), no sentido 
de cingir a oferta disponibilizada aos estudantes e assim tornar o 
arranque inicial do exercício mais célere. Ao limitar o número de 
imagens disponibilizadas pretendia-se evitar indecisões na escolha 
dos espécimes por parte dos estudantes.

Fig. 10.36 - 10.38
Desenho dos primeiros esboços — 
Fotografias pela autora.
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Esta oficina foi programada para ser desenvolvida durante três 
semanas (entre 4 de outubro e 25 de outubro de 2018), contando 
com a presença da investigadora em três sessões presenciais.  O 
acompanhamento das restantes aulas foi assegurado apenas pelos 
professores titulares da unidade curricular. 

inspiração, desenhos preliminares e seleção de materiais 
(aula 1)

No início da primeira aula / sessão foi efetuada uma breve 
apresentação do projeto de investigação e em particular sobre o 
Arquivo Poético Portuense e os seus conteúdos. Após a explicação sobre 
os objetivos que se pretendiam atingir com a oficina, foi distribuído 
o consentimento informado, esclarecido e livre para participação em 
estudos de investigação aos 17 alunos presentes em sala de aula. Com 
o auxílio do professor titular foi lançado o projeto cujo objetivo final 
seria a criação de uma peça de vestuário, saia ou t-shirt, a partir de 
uma imagem do Arquivo Poético Portuense, distribuída aleatoriamente 
por cada um dos estudantes.

Durante 30 minutos, os alunos desenharam várias opções, 
inspirados pelas fotografias, criando um conjunto de esboços onde 
registaram diversas ideias.  

Findo esse tempo, o professor titular conversou individualmente 
com cada um dos alunos, sugerindo alterações e direcionando os 

Fig. 10.39 - 10.45
Esboços desenvolvidos na 
primeira sessão — Fotografias pela 
autora.

Fig. 10.40 
Fig. 10.41
Fig. 10.42
Fig. 10.43
Fig. 10.44
Fig. 10.45
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estudantes para o desenvolvimento das opções que apresentavam o 
maior potencial de crescimento. 

Em vários esboços foi possível detetar quais os elementos que 
transitaram da imagem original e que foram incorporados no 
desenho da peça de vestuário — elementos visuais predominantes 
(texturas, estruturas, cor) ou apenas apontamentos com tendência a 
afastarem-se do ponto de partida original.

A partir desse momento, a quase a totalidade dos estudantes tinha 
já uma ideia estabelecida e capaz de ser desenvolvida, passando à fase 
do desenho pormenorizado e à pesquisa de materiais. A procura de 
materiais foi efetuada quer no mostruário disponível em sala de aula 
quer através de pesquisa online. Os estudantes escolheram amostras 
de tecidos, como exemplo do que pretendiam usar, conjugando 
texturas e cores em função das formas desenhadas. Aqueles que 
conseguiram avançar mais rapidamente em todas estas definições 
iniciaram o desenvolvimento dos moldes das peças a criar. No final 
desta primeira aula, todos os alunos tinham uma ideia concreta 
da peça a desenvolver e sabiam qual o caminho a tomar para a sua 
realização.

Fig. 10.46
Seleção do tipo de tecido a utilizar 
e iniciação do desenho do molde — 
Fotografia pela autora.

Fig. 10.47 -10.50
Seleção dos tecidos — Fotografias 
pela autora.

Fig. 10.48 
Fig. 10.49
Fig. 10.50

Fig. 10.51
Desenho de moldes — Fotografia pela autora.
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testes de forma e materiais (aula 2)
Na segunda sessão desta oficina, grande parte dos alunos tinha 

já os tecidos e restantes materiais selecionados e tinham iniciado a 
construção dos moldes. Neste contexto foi dado um acompanhamento 
individualizado aos alunos no sentido de confirmar a pertinência 
da escolha dos tecidos (texturas, caimento e cores); ajuste da forma 
(estrutura) das peças; e afinamento de pormenores e acabamentos. 
Esta sessão centrou-se na discussão da viabilidade das peças, na 

Fig. 10.52 - 10.60
Espécimes do Arquivo Poético Portuense, 
esboços e protótipo — Fotografias pela 
autora.
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adaptação dos esboços iniciais aos materiais adequados e à procura da 
melhor concretização para as mesmas.

À semelhança da oficina anterior, também ministrada a 
estudantes do primeiro ano, foi necessário debater as soluções 
visuais apresentadas e orientar a tomada de decisões práticas como 
pormenores de corte das peças (moldes), conjugação de cores ou 
relação entre os vários materiais, adequação de acessórios, entre 

Fig. 10.53
Fig. 10.54
Fig. 10.55
Fig. 10.56
Fig. 10.57
Fig. 10.58
Fig. 10.59
Fig. 10.60

Fig. 10.61 - 10.66
Espécime do Arquivo Poético 
Portuense, esboços e protótipo — 
Fotografias pela autora.

Fig. 10.62 
Fig. 10.63
Fig. 10.64
Fig. 10.65
Fig. 10.66
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outros. Tratando-se de estudantes inexperientes, a discussão 
e questionamento das opções assume uma parte integrante e 
fundamental para a evolução dos trabalhos.

apresentação dos protótipos (aula 3)
A última sessão foi dedicada à entrega e apresentação de cada 

um dos protótipos. A entrega era composta pelo protótipo, moldes, 
desenhos técnicos e um breve texto descritivo sobre as opções 
tomadas. Cada estudante teve a oportunidade de apresentar o seu 
trabalho e justificar as suas escolhas.

Por parte do docente titular, foi efetuada a análise dos protótipos 
finais ao nível da forma, da estrutura da peça, da escolha dos tecidos, 
da qualidade dos acabamentos e discutidos os pontos forte e pontos a 
melhorar para cada uma das soluções apresentadas. 

Todos os protótipos foram fotografados nesta sessão e alguns 
deles foram alvo de uma produção fotográfica posterior, de iniciativa 
exclusiva de alguns estudantes. Essas imagens foram enviadas mais 
tarde para serem incluídas neste estudo.

A interpretação que cada estudante efetuou da imagem que lhe 
foi atribuída foi única e, mais uma vez, revelou capacidades de leitura 
e de tradução distintas de acordo com a sensibilidade e vivência de 
cada um. Uns optaram por traduzir os elementos dominantes da sua 
imagem de forma bastante literal, outros tornaram o processo mais 
subtil, indiciando apenas o espécime original. 

considerações finais
O desenvolvimento deste exercício permitiu testar a aplicabilidade 

do Arquivo Poético Portuense na criação de novos protótipos de moda, 
uma vez mais em contexto de transmutação. 

À semelhança da oficina anterior, pretendia-se aferir se os 
espécimes deste arquivo poderiam servir, por um lado, de inspiração 
para a criação de peças numa área de atuação distinta e, por outro, 
se tornariam o início do processo criativo mais célere, permitindo 
alocar mais tempo a outras tarefas de igual importância. Verificou-se 
que cada um dos estudantes selecionou e interpretou os vários 
elementos do espécime atribuído de acordo com a suas experiências 
pessoais, selecionando conteúdos e criando peças que se afastavam 
em diferentes medidas daquela que lhes tinha dado origem. Do ponto 
de vista pedagógico, e em contexto do ensino do design de moda, a 
utilização do Arquivo Poético Portuense revelou ser um recurso que não 
limita criativamente os estudantes, possibilitando múltiplas leituras e 
extrapolações neste processo de criação e mudança de suporte — um 
original bidimensional, ainda que por vezes registando conteúdos 
tridimensionais, num objeto tridimensional (peça de roupa) e com 
uma forte relação com o corpo humano.
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Da transcriação do Arquivo Poético Portuense, ilustrada através 
dos casos de estudo anteriormente descritos, destaca-se a dimensão 
poética própria dos espécimes do arquivo, que inspiraram a criação 
de outras narrativas em meios distintos do suporte original. Esta 
dimensão serve de ponto de partida à criação, despertando a atenção 
individual para leituras múltiplas, estimulando a associação de ideias, 
os registos variados e as possíveis ligações com diferentes contextos. 
A par desta dimensão poética, ao reduzir o tempo despendido na fase 
inicial, a de encontrar a fonte de inspiração, agiliza as restantes tarefas 
do processo de conceção e implementação dos projetos em curso.



Fig. Conclusão.1 
Arquivo Poético Portuense. 
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Fig. Conclusão.2 
Arquivo Poético Portuense. 
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Síntese e discussão de resultados

Neste projeto de investigação desenvolveu-se uma proposta de 
modelo para um arquivo poético, que fundado na paisagem urbana a 
partir da observação sensível por parte dos designers promovesse a 
criação de novas narrativas significantes. 

Com origem num território delimitado física (cidade do Porto) e 
conceptualmente (registo do património gráfico), foi possível recolher 
dados de forma participativa, envolvendo os designers na elaboração 
de uma definição alargada de património gráfico, no seu registo 
fotográfico e na discussão crítica das evidências encontradas. Este foi, 
aliás, o primeiro grande desafio da investigação: estabelecer o conceito 
de património gráfico. 

Inicialmente encarado como algo ambíguo, o património gráfico, 
recorrentemente associado ao património tipográfico e delimitado por 
um âmbito que excluía muitas outras ocorrências visuais, foi sendo 
sucessivamente alargado, apoiado nas teorias sobre a gramática visual 
e os seus componentes básicos, na natureza das imagens que produzia 
(icónicas, não icónicas e tipográficas), na vertente comunicacional a 
si associada e na vivência e interpretação individual dos designers 
envolvidos no seu estudo. 

A cidade apresenta-se como um território fértil e profusamente 
povoado por material gráfico de origens diversas, sendo por isso 
fundamental definir os seus limites. Materiais com origens no design 
gráfico, na publicidade ou apenas na necessidade de partilhar ou 
comunicar informação específica e do qual fazem parte, entre outros, 
sinalética, sinais de trânsito, letreiros comerciais e publicitários ou 
numeração dos edifícios, coabitam com materiais que, não tendo uma 
origem conceptual associada, têm, ainda assim, uma inegável presença 
gráfica. Sobre isto podem enunciar-se, como exemplos, imagens mais 
ou menos abstratas de texturas, manchas de cor, ritmos visuais, e 
que são numa grande maioria resultado de criações espontâneas das 
vivências e do pulsar da cidade.

Através da revisão crítica da bibliografia, do trabalho de campo 
— passeios e conversas caminhantes, entrevistas e imagens do 
património gráfico urbano — e da triangulação dos dados recolhidos 
por diferentes vias foi possível reunir indícios que suportam a ideia 
de que os designers terão um modo de ver específico, reflexo das suas 
experiências individuais e da sua formação e exercício profissionais. 
Através deste estudo etnográfico-sensorial, foram enunciados os 
sinais desta prática e concluído que o caminhar pela paisagem urbana 
e a implicação do corpo e dos múltiplos sentidos nesse processo 
potenciam a atenção dedicada ao ato de observação. Diferentes ritmos 
de leitura da cidade foram assim potenciados por estes passeios 
e conversas caminhantes, suscitando em alguns participantes 
momentos de maior introspeção e noutros de partilha sobre a 

[3] Identificar o património Gráfico 
na paisagem portuense

[1 ] Aprofundar o conhecimento 
sobre a Observação Sensível do 
Designer
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paisagem observada, num ato de reflexão crítica da experiência. Uma 
certeza comum se impôs: estes passeios propiciaram uma tomada de 
consciência sobre o património gráfico existente e a importância de o 
sinalizar. Foi, pois, reforçada a ideia de que a observação sensível pode 
atuar como instrumento de recolha e seleção do património gráfico, 
respondendo assim à primeira questão enumerada nesta investigação 
— De que forma pode a observação sensível do designer contribuir 
para a identificação e reconhecimento do património gráfico, na 
paisagem urbana? Reconheceu-se, assim, ao designer uma forma 
sensível de observar o mundo e isso espelhou-se no conjunto de 
imagens registadas nesta investigação e na forma como cada um 
dos participantes refletiu sobre esse processo (observação, registo e 
catalogação dos espécimes).

Não sendo o foco deste estudo indagar sobre o que habilita essa 
capacidade sensível de observar o mundo, pode-se especular que 
resida na sua formação e experiência enquanto designers, pois parece 
tratar-se mais do que uma simples coincidência, as semelhanças de 
registos que diferentes indivíduos efetuaram da mesma porção de 
paisagem e da forma como a sua atenção foi captada para os mesmos 
assuntos, apenas com pequenas variações de enquadramento ou de 
composição. Trata-se de um olhar poético, antecipatório do potencial 
de aplicação.

A segunda questão enunciada no âmbito deste estudo — Qual o 
potencial da criação de um modelo de observação, recolha, seleção 
e catalogação do património gráfico?— foi respondida através de 
todo o processo de conceptualização, sistematização do modelo e 
materialização do arquivo digital, durante o qual foi possível realizar 
uma reflexão crítica profunda sobre o património existente na 
paisagem portuense. Ao manter esses registos arquivados, foi possível 
conservar digitalmente (através de imagens fotográficas) espécimes 
que de outra forma poderiam desaparecer, contribuindo para o 
perpetuar da memória gráfica da cidade. Uma vez que se pretendia 
com este arquivo construir um projeto participativo e em constante 
atualização, foi interessante verificar que os espécimes registados 
e considerados mais efémeros poderiam sobreviver para memória 
futura: exemplos de instantâneos da cidade, condenados a uma curta 
existência ou ao desaparecimento, poderiam agora fazer parte de um 
registo de mutação da própria cidade. 

Remontando a 2008, altura do primeiro passeio pela cidade 
(aquando da criação da fonte tipográfica Bazar), verificou-se que 
dez anos volvidos muitos dos espécimes registados nessa altura 
tinham desaparecido. Esta perda reforçou a importância de registar 
o património que não sendo possível manter in situ seria pelo menos 
registado e perpetuado noutro suporte.

Também ao construir um arquivo que partia do modo de ver o 
mundo dos designers, reconhecia-se a estes o estatuto de comunidade 

[2] Reconhecer a observação 
sensível do designer como 

instrumento na recolha e seleção 
do património gráfico portuense.

[4] Reconhecer aos designers 
o estatuto de especialistas 

na validação do património 
gráfico urbano.

[5] Refletir sobre o 
património gráfico presente 

na paisagem portuense.

[6] Perpetuar o património gráfico 
presente na paisagem portuense. 

[7] Perpetuar a memória gráfica da 
paisagem portuense.

[8] Reconhecer aos designers 
o estatuto de comunidade de 
especialistas que identifica e 

valida o património gráfico 
presente na paisagem portuense.
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especialista, identificando e validando os espécimes que integravam 
o arquivo, reconhecendo-os como intervenientes fundamentais nesta 
área. Esta é aliás uma prática descrita na construção de arquivos, 
em que especialistas ou indivíduos com interesses comuns ou 
pertencentes a uma determinada comunidade recolhem e reúnem o 
património que consideram valioso o suficiente para ser objeto de 
preservação. 

Ao propor um modelo sustentado pelas metodologias descritas, 
clarificadas e alicerçadas pela teoria e pela prática, apoiadas em 
métodos e instrumento enumerados e sistematizados, abre-se a 
possibilidade da sua replicação noutros locais e contextos. Outros 
arquivos poéticos poderiam ser criados em diferentes contextos 
urbanos, partindo de um modelo original que descreveria os passos e 
intervenientes fundamentais para a sua criação.

No sentido de comprovar a capacidade instrumental do arquivo 
poético na criação de outras narrativas significantes, introduzida 
pela terceira questão desta investigação — Que narrativas podem 
ser transcriadas a partir de um arquivo poético constituído 
pelo património gráfico urbano? — foram desenvolvidas ações em 
contexto académico que partiram do Arquivo Poético Portuense no 
sentido de o traduzir para outros meios, criando novas configurações 
que progressivamente se afastassem do original. Através da 
apresentação dos casos de estudo foi possível verificar que essa é 
uma característica inerente ao Arquivo Poético Portuense e apurar que, 
dependendo do contexto em que ele foi objeto de transcriação e dos 
objetivos que se pretenderam atingir, poderia ser um instrumento 
facilitador e acelerador das fases iniciais de conceção de novos 
projetos. Antevê-se, assim, o potencial pedagógico deste arquivo 
poético, enquanto fonte de inspiração e agilizador de processos 
criativos.

Limitações do estudo

Tal como todas as investigações, também este estudo se deparou 
com desafios que condicionaram o rumo do seu desenvolvimento. 
O reduzido número de participantes impossibilitou a realização de 
passeios e conversas caminhantes em todos os percursos inicialmente 
definidos, limitando a abrangência e profundidade do estudo, 
reduzindo o número de espécimes recolhidos e consequentemente 
diminuindo os dados registados e os contributos dos participantes. 
Considera-se, no entanto, que esta limitação não comprometeu a 
validação da investigação e da consequente criação do modelo.

[9] Permitir a replicação do 
modelo de observação em 
diferentes locais / contextos.

[10] Inspirar a criação de discursos 
visuais alternativos.
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Desenvolvimentos Futuros 

No decorrer deste estudo, foram detetadas oportunidades que se 
consideram importantes referir para possíveis desenvolvimentos 
futuros: alternativas que permitem antever um conjunto de derivações 
e deviações possíveis ao projeto inicial. 

[1] No seguimento da proposta central desta investigação, replicar 
o modelo para um arquivo poético noutras cidades nacionais e 
estrangeiras poderá ser o ponto de partida para a criação de uma 
comunidade de observação da paisagem urbana e do registo do seu 
património gráfico numa escala mais significativa. Este poderá ser um 
trabalho particularmente interessante de forma a reforçar o estatuto 
do designer como o especialista que identifica e valida a existência 
do património gráfico urbano e também de forma a criar ligações 
entre cidades e comunidades, através da confrontação e partilha dos 
respetivos patrimónios. 

[2] Os materiais que constituem o arquivo poético estão abertos 
a múltiplas leituras, viabilizando, precisamente por essa razão, um 
conjunto de interpretações sobre uma mesma matéria. Destas leituras 
por parte de diferentes intérpretes oriundos de várias áreas de 
atuação, poderão surgir ligações e configurações muito distintas, sendo 
uma dessas possibilidades a criação de roteiros para a observação 
in situ dos espécimes do património gráfico, criando uma forma 
alternativa de visitar a cidade. Uma outra hipótese seria um conjunto 
de espécimes servir de base comparativa para passeios posteriores, 
no sentido de detetar alterações na paisagem, comprovando ou não 
o desaparecimento de elementos desse património anteriormente 
registados ou mesmo anotando as suas eventuais mutações. 

[3] Atualmente, a ampliação do arquivo já se encontra 
salvaguardada, uma vez que está aberto a contributos externos, mas 
poderá ser reforçada através da realização de ações regulares de 
observação da paisagem, de novos passeios, em novos percursos e 
com novas conversas caminhantes. Nestas ações, será interessante 
selecionar participantes com um diferente conhecimento da cidade, 
trazendo para o projeto experiências de atores com menor vivência, ou 
até total desconhecimento, da cidade do Porto.

[4] Como referido no corpo da tese, no que respeita às diferentes 
possibilidades de pesquisa no arquivo, a ênfase foi colocada em 
diferentes formas de acesso aos conteúdos: não só através dos 
princípios subjacentes às categorias textuais, mas também através de 
referências visuais, da qual se destaca a pesquisa por cor. Neste campo 
em particular, seria pertinente e enriquecedor o uso de ferramentas 
digitais que permitissem outro tipo de pesquisas baseadas na perceção 
e características visuais dos espécimes.

[5] Adaptar a proposta de modelo do arquivo poético a territórios 
diferentes, com uma dimensão mais restrita e eventualmente 
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naturezas diferentes — apenas uma rua, um jardim, um museu ou uma 
casa, entre outras —, mas cuja recolha estaria igualmente alicerçada na 
observação sensível do património gráfico.

Fig. Conclusão.3 
Arquivo Poético Portuense. 
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