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Esta dissertação tem como objetivo principal a valorização do território e 
paisagem da Senhora do Salto através do design e da ilustração. Considera-se  
o território escolhido como um lugar de natureza e contemplação, de acordo 
com a sua geografia e trilhos pedestres.  
A metodologia usada na pesquisa foi desenvolvida a partir de um trabalho de 
observação, experimentação e  trabalho de campo comparativamente com a 
análise de projetos e trabalhos cuja proximidade disciplinar se considerou 
oportuna para alcançar o objetivo pretendido. Como resultado da pesquisa foi 
desenvolvida uma estratégia de comunicação para a valorização do território a 
partir da geografia, da fauna, da flora e dos trilhos pedestres do lugar.  
A concepção deste projeto inclui um caderno diário, marca territorial, com o 
objetivo de promover o lugar da Senhora do Salto e a sua natureza.  
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abstract 

 

This dissertation has as main objective the valorization of the territory and 
landscape of Senhora do Salto through design and illustration. The chosen 
territory is considered a place of nature and contemplation, according to its 
geography and walking trails. 
The methodology used in the research was developed from observation, 
experimentation and field work compared to the analysis of projects and 
works whose disciplinary proximity was considered opportune to achieve the 
intended objective. As a result of the research, a communication strategy was 
developed for the valorization of the territory from the geography, fauna, flora 
and pedestrian trails of the place. 
The design of this project includes a daily notebook, territorial mark, with the 
aim of promoting the place of Senhora do Salto and its nature. 
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A presente investigação “Um Diário de bordo da Senhora do Salto” 
pretende valorizar o vale da Senhora do Salto trazendo de novo o 
uso do diário de bordo usando a ilustração como um mapa e o cad-
erno como um arquivo para guardar as memórias de um dia pas-
sado no meio da natureza. O problema  colocado é como,  é que o 
designer consegue valorizar um território a partir da ilustração e do 
editorial e a resposta está em grosso modo desenvolvida no pre-
sente resumo.
Procura-se trazer de novo a valorização da arte da encadernação 
manual, o gosto pelo editorial e o uso da ilustração como forma de 
recordar momentos num diário de bordo pessoal que é dedicado ao 
vale da Senhora do Salto.  

A dissertação contempla cinco partes: introdução, estado da arte, 
exemplos relevantes de outros projetos, o projeto e considerações 
finais. 

Na Introdução mostramos o fundamento do tema, a questão inicial, 
os principais objetivos do projeto, a metodologia usada no estudo 
e por fim a estrutura da dissertação, desta forma conseguimos ex-
plicar melhor os temas explorados. 

No Estado da Arte são abordados os conteúdos importantes para 
responder à questão inicial. Primeiro entendemos o que é o design 
do território. Fizemos uma breve introdução sobre a diferença entre 
designer e artesão e de seguida encontrou-se formas de como o 
designer pode intervir no território. Claro que se encontraram pon-
tos positivos e negativos mas existem soluções sustentáveis e ri-
cas. 
Por fim foi analisado o tema do slow design no editorial. Depois de 
estudado o tema, e perceber que começou na comida e passou para 
o design, este encontra-se também no editorial. O processo da en
cadernação é um processo antigo, minucioso e infelizmente está a 
ser esquecido. Porém os jovens designers estão a interessar-se na 
arte da encadernação e a reabilitá-la adoptando-lhe técnicas con
temporâneas e sustentáveis. 
Estudámos a paisagem e o seu significado. Desde a sua definição 
que tem significados diferentes, consoante a cultura,. O lugar da 
paisagem na obra de arte.  Foi nteressante estudar este tema porque 
a paisagem consegue ser um lugar representado como mágico
 e terrorífico também, um lugar de conforto e também desconfor-
to. Por fim, e ligado à paisagem na arte a paisagem como arte de 
caminhar. Apesar de ser uma forma terapêutica também é criativa 
e são várias as iniciativas que juntam a caminhada com o desenho. 
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fig. 1  Inquerito no Gogle Forms. 
No âmbito do tema da dissertação referido 
acima, este inquérito tem como objetivo 
reunir opiniões para a construção de um 
bullet journal, ou seja, um caderno que 
poderá ser personalizado de acordo com 
as suas experiências, para acompanhar a 
visita à Senhora do Salto.
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No segundo capitulo, estudámos o lugar que deu o nome ao projeto, 
a Senhora do Salto. Fez-se uma introdução do vale e do concelho e 
terminou-se com os trilhos pedestres que este constitui.

No desenvolvimento do projeto fez-se um trabalho de, pesquisa 
sobre o website das Serras do Porto, sobre as noticias que falam do 
vale, entrevistas e recomendações para se visitar o vale pela sua 
gastronomia e paisagem. Estudou-se os valores patrimoniais da 
Senhora do Salto, e por fim, reuniu-se tudo para criar o projeto des-
de a iconografia à paleta de cores escolhida.

De seguida foi concebido o caderno e analisou-se se seria possível 
o artefacto ser usado.
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O vale da Senhora do Salto foi o território escolhido para o desen-
volvimento projetual que está na origem da presente dissertação. 
Situado no norte de Portugal, entre as serras protegidas das Serras 
do Porto é uma zona conhecida pela beleza geográfica e pelo misti-
cismo em torno do seu nome.  Procurou-se no território escolhido 
um lugar de natureza e contemplação, de acordo com a sua geogra-
fia e trilhos pedestres fazendo do projeto de design e ilustração 
a possibilidade de valorização do território através da ilustração.
O vale é alcançado através das ilustrações que estão no caderno 
e este meio é descrito como um diário de bordo, remetendo aos 
sketchbooks, o objeto é de uso pessoal e nele o utilizador desenha 
e regista toda a natureza à sua volta.

Sempre se verificou uma confluência de interesses na preservação 
das serras, por parte de entidades, associações e comunidade, 
uma vez que se trata de um território já frequentado por um núme-
ro muito elevado de pessoas, provenientes de municípios da Área 
Metropolitana do Porto que a visitam.
Embora a valorização territorial esteja a ser feita, esta não é sufici-
ente para cobrir todos os valores patrimoniais, naturais e religiosos 
da região.
Por isso, a questão que se coloca é a seguinte:
Como é que o designer pode valorizar o vale da Senhora do Salto? 
Esta dúvida levou-nos ao levantamento pormenorizado de to-
das as características do vale. Deste levantamento foi escolhido 
um  percurso pedestre A Torre do Castelo  por reunir um conjun-
to de aspetos que mostram as qualidades do território. Traçar este 
percurso permitiu desenvolver um projeto que pretende valorizar 
o vale da Senhora do Salto a partir da paisagem, da geografia e da 
arquitetura existente. 
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A presente dissertação tem como objetivo principal desenvolver 
uma estratégia territorial que posicione o vale da Senhora do Salto 
como um destino de turismo de natureza, promovendo a sua flora 
e fauna.
 Segundo as qualidades e capacidades que o território em estudo 
revela surgiram os seguintes objetivos: 

-Contribuir para a valorização do território;

-Trazer de novo o uso do diário de bordo inspirado no sketchbook 
como forma de recordar lugares; 

-Atender à comunicação e divulgação do objeto criado;
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Para o desenvolvimento da dissertação, que se centra no território 
da Senhora do Salto, foi feita uma leitura do território, a partir da 
pesquisa e estudo teórico bem como na forma de trabalho de 
campo, para chegar ao objetivo principal, a criação do caderno. 
Depois de analisar as características e os pontos fortes do ter-
ritório, conseguiu-se perceber, por via de trabalho de campo local  
,que o trilho pedestre da Torre do Castelo seria o mais indicado para 
a exploração projectual,  permitindo entrar no pulmão verde da na-
tureza e sair no Vale da Senhora do Salto. 
Foi igualmente importante a pesquisa e análise do material teórico 
recolhido acerca de assuntos mais e menos direcionados com as 
diferentes práticas do design, tais como a paisagem e o território, 
o artesanato ou o sketchbook.
De maneira a enriquecer a parte teórica, analisámos exemplos de 
projetos internacionais e nacionais relacionados com o tema 
e seus cruzamentos. A análise critíca dos projetos permitiu refletir 
e encontrar motivação para o desenvolvimento projetual. O proje-
to prático “Um Diário de Bordo da Senhora do Salto” foi concebido 
a partir do ponto de vista exploratório. A sua finalidade consiste 
num plano de comunicação conduzido por uma experiência indi-
vidual  na forma de um caderno pessoal. Nesta proposta editorial, 
o público consegue percorrer o trilho segundo as ilustrações, com-
parar as ilustrações com a realidade e intervir no caderno a partir 
dos meios riscadores que este oferece, mas também com os mei-
os e instrumentos de hoje, tal como o telemóvel, que nos permite 
o registo fotográfico, ligar o GPS e conectar com os QR Codes no 
caderno, bem como a identificação de realidade através da reco lha 
de pequenos testemunhos ou simples elementos da flora, por ex-
emplo. Inspirado nos diários de bordo e sketchbook  o caderno é 
concebido a partir da identificação com o conceito de  slow design, 
através do uso de  papéis reciclados, feito à mão e de forma lenta.  
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A participação do design na intervenção do território chega a um 
coletivo mais generalizado e torna-se uma disciplina interventiva 
na evolução da cultura e do património através da requalificação do 
território, da revitalização da economia e do aumento da autoes-
tima dos habitantes. “O património revela um percurso evolutivo 
singular com destaque para o alargamento de seu conceito, con-
teúdo e limites, configurando na atualidade um recurso estratégico, 
em particular no quadro renovado das teorias de desenvolvimento. 
“ (Carvalho, 2021, p.15). Um dos grandes desafios é comunicar as 
qualidades e valores dos locais para o público que os desconhece, 
comunicar também a origem e história do território, de modo a tor-
nar os territórios mais apelativos. Para isso acontecer é necessário 
fazer trabalho de campo. “O trabalho em equipa entre o produto
 e o consumidor é estimulante e “pode estimular a valorização dos 
produtos e serviços ligados a um dado território, valorizando tam-
bém as diversidades locais.”(Kruken, 2009, p.23). Se o designer 
usar apenas a informação dos sites, revistas e aquilo que outros 
visitantes descrevem e não se deslocar ao local de estudo, o pro-
duto final pode não ter o melhor resultado. O trabalho de campo 
implica que nos desloquemos ao lugar pois, o corpo memoriza as 
experiências e com isso a participação será mais enriquecedora. 
Caminhar, ouvir, provar, registar o que experienciou. 
Kruken defende que: 
 
(…) “produtos envolvem simultaneamente dimensões físicas 
e cognitivas. É necessário perceber as qualidades do contex-
to local – o território e a maneira como cada produto  é concebi-
do e fabricado – para compreender as relações que se formam 
em  torno da produção e do consumo dos produtos. A perspetiva 
do  design vem justamente ajudar nessa complexa tarefa de me-
diar produção e consumo, tradição e inovação, qualidades locais 
e relações globais. Os produtos locais são manifestações culturais 
fortemente relacionadas om o território e a comunidade que os gerou.”
 (Kruken, 2009, p.17).
 
Ainda segundo Kruken (2009), para que os consumidores (muitas 
vezes situados em localidades distantes do território de origem 
dos produtos) reconheçam essas qualidades, é necessário comu-
nicá-las com eficiência,  por meio de marcas, embalagens e outras 
interfaces. Essa tarefa de “tradução” ou “mediação” envolve  mui-
ta sensibilidade e responsabilidade e é extremamente importante, 
pois consiste no  desenvolvimento de uma interface de entendi-
mento comum para produtores e consumidores. 
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Os produtores e os consumidores têm em conjunto a capacidade 
de valorizar produtos oriundos dos  recursos locais. Kruken (2009) 
apresenta dois movimentos compatíveis apresentados do se-
guinte modo:  1. por parte dos produtores (ou das comunidade lo-
cais), que implica a  necessidade de desenvolver estratégias de as-
sociação de  “valor de mercado” aos produtos locais, compatíveis 
com o valor que a comunidade local  atribui a esses produtos;
 2. por parte dos consumidores, associado com a procura  de produ-
tos saudáveis e autênticos, que tenham por base uma  história em 
termos da sustentabilidade sócioambiental e económica. 
Segundo a mesma autora, uma das tarefas que o designer tem de 
desempenhar é reconhecer os valores e qualidade locais e valori-
zar a sua cultura patrimonial. Assim deve:

1. promover a qualidade dos produtos, dos territórios, dos proces-
sos de fabricação;
2. apoiar a comunicação, aproximando consumidores e produtores 
intensificando as relações patrimoniais;
3. apoiar o desenvolvimento de arranjos produtivos e cadeias de 
valor sustentáveis, visando ao fortalecimento de micro e pequenas 
empresas.  (Kruken, 2009, p.18).

  Kruken, Ferreira e Neves, também referem que::

“Criar valor acrescentando ao que a terra nos dá. Estudar as ori-
gens dos saberes tradicionais de cada região, criar emprego, fixar 
as populações, valorizar os território devem estar entre os objeti-
vos de qualquer empresa ou negócio atual. “(2015, p.1)

A matéria que o turismo aborda é imensa, desde o marketing digital 
ao design, do turismo virtual às agências de turismo e estudar 
o território dará visibilidade a artefactos regionais feitos no local 
e por gente local. Este é o cenário que o designer pode elaborar por 
detrás do estudo local, um artefacto com história local, 
contemporâneo e sustentável.

Por seu lado Paulo Carvalho refere que “O património como um re-
curso relevante, com valor económico, politico, simbólico, estético 
ou cultural está associado não só a uma variedade de usos, como 
revela também uma multiplicidade de agentes intervenientes des-
ignadamente produtores e consumidores o que pode gerar conflitos 
e tensões, uma vez que refletem diversos objetivos, quer na criação 
e gestão, quer na apropriação e consumo de bens patrimoniais.” 
(2021, p.23).  Neste sentido, qualquer intervenção deve assentar 
num bom trabalho de equipa.
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A estratégia do design é elevar os produtos, promovê-los sobre 
uma imagem apelativa e lançá-los no mercado. 
Estudar as referências culturais, ou seja, a tradição, a gastronomia, 
a história e os costumes, é importante para promover o produto lo-
cal não só porque o distingue dos outros produtos bem como pelo  
que eles representam na relação com o território. As referências 
culturais vão desde signos, formas, memórias e cheiros, tudo isto é 
fundamental para criar a identidade do próprio local. 
 
  “Para além das condições tradicionais, ligadas à estratégia
 e criativi dade, o design  como constituinte da dinâmica da cultura
 e  património na sociedade digital tem de ser  interpretado como  a 
ponte entre a estratégia, a comunicação e a participação.  “
(Pereira, 2018, p.154)

Isto porque, ainda segundo Pereira (2018),  as mudanças que vêm 
ocorrendo na economia mundial decorrentes da globalização, das 
inovações tecnológicas e alteração do paradigma de comunicação 
pelos media digitais impulsionam a adoção de novas estratégias de 
desenvolvimento por parte das instituições e organizações, visan-
do a melhoria generalizada dos seus resultados. 
Assim a participação do design chega a um coletivo mais genera
lizado e torna-se uma disciplina interventiva na evolução da cultu-
ra  e do património. 
Para Carvalho (2022)  o “turismo contemporâneo” apresenta-se 
como uma  nova atividade e territorialidade. Ou seja, o local oferece 
cada vez mais produtos e  experiências ao turista  inspirado pela  
natureza e a espiritualidade da cultura local. Não podendo esquec-
er o contributo das inovações tecnológicas, que acrescentam mo-
bilidade e intensificam a essência do local.
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O  GPS- Global Positioning Sistem- é uma tecnologia de localização 
e dela surgiram aplicações capazes de levar o turista a visitar vir-
tualmente os lugares e não só.  
Com a ajuda deste meio tecnológico é fácil proporcionar experiên-
cias inovadoras no território. Para além de o condecorar como ab-
erto a novas tecnologias e empreendedor, também atrai novas en-
tidades para cooperarem com ele, como por exemplo a publicidade, 
o marketing, o turismo, o design de experiência, etc.

O  Geocaching conhecido como “uma caça ao tesouro dos tempos 
modernos…”  (Curato in Carvalho, 2021, p. 30) é o jogo indicado para 
os aventureiros de todo o mundo que gostam de descobrir lugares 
de uma forma didática. Esta atividade é rica porque o explorador 
partilha imagens do local, revela os pontos de importância patri-
monial, expressa a sua experiência, promove o  lugar e faz com que 
câmaras, juntas da freguesia e moradores se incentivem a revi-
talizar o território. Percursos pedestres, cicloturismo, observação 
e interpretação da flora e fauna, atividades desportivas, são ex-
periências chave para a valorização do território. 
A valorização do território não só promove o local como protege 
o património fitogeográfico -capítulo da biogeografia que estuda 
a distribuição das plantas na superfície terrestre e as causas que 
nela influem. Quer internacionalmente, quer nacionalmente, ex-
istem organizações que se dedicam a proteger a flora local. 
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Segundo Valeriano Piñeiro-Naval & Paulo Serra (2018), existem 
oportunidades e riscos para todas as comunidades provocadas 
pelo aumento do turismo.
As oportunidades surgem se o que interessa ao turista não for só 
explorar um dos aspetos da cultura, como por exemplo o mar, os 
monumentos, a paisagem, mas conhecer a identidade do local na 
sua totalidade, valorizando a diferença, a singularidade e autentici-
dade de cada cultura. Nesta perspetiva, todas as comunidades têm 
a mesma oportunidade de receber turistas e não só as que têm 
uma linda linha de costa, monumentos em cada esquina e festivais. 
Assim cada cultura pode manter a sua essência e autenticidade 
para captar turistas. As tecnologias de informação e comunicação 
permitem a cada cultura ou comunidade, garantir a sua visibilidade 
publicamente e destacar os aspectos que foram referidos.   

Segundo os mesmos autores, um dos riscos previsíveis, devido às 
oportunidades, será a invasão de turistas que podem colocar em 
risco as tradições e as formas de vida da comunidade, tal como se 
vê em cidades como Lisboa e  Porto. Outro possível risco  surge 
quando o público define um certo lugar como “diferente” pois ele 
pode deixar de o ser porque vai ser atingido pela massa turística e 
vai tornar-se mais comercial,. Por outro lado, graças às redes soci-
ais, o público consegue saber como o local/ cultura é classificado 
segundo a opinião de anteriores visitantes e as mensagens neg-
ativas podem ser prejudiciais para o destino turístico do lugar. Ou 
seja, o individuo não se vai deslocar ao local, influenciado pela opin-
ião negativa que o visitante anterior deu. 

De forma externa, o turismo massivo é um turismo de modelo 
sazonal (não recebe turismo noutras épocas), Segundo Pereira 
(2018), trazendo consigo uma praga designada de “turismofobia” 
(p.159). Uma massa saturada de turistas, em tão pouco tempo que 
causa problemas urbanos, culturais e naturais. Por exemplo, a  zona 
do Algarve sofre com esse tipo de turismo. 
Procurando contrariar a degradação e massificação dos territórios 
cada vez mais se dá atenção à exploração de recursos naturais, re-
cursos estes que são escassos. A sustentabilidade do planeta está 
presente no nosso dia a dia e o design também se junta a esta cau-
sa, como explicam Alice Cardoso, Rui Roda e Teresa Fidélis (2015) 
“Os territórios veem-se cada vez mais forçados a recorrer a es-
tratégias de valorização como fator de sustentabilidade e resistên-
cia económica, social e cultural.“  (2015, p.1)
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Perante isto, o design não intervém apenas nos produtos locais 
mas também no local de onde provém os produtos. 
  
Marlene Ribeiro e Francisco Providência  defendem que: 
“Reconhecendo-se ao Design o seu papel de desenho mediador 
na comunicação cultural entre os órgãos de administração local 
e a comunidade assume-se, desde logo, esta disciplina como fator 
de diferenciação para o melhor posicionamento estratégico do ter-
ritório inter pares. “(2014, p.1).
Por outro lado Aurea Rodrigues (2004) refere que :
 “ A importância deste setor não se revela apenas no âm-
bito económico, mas também na vertente social, cultural e ambi-
ental (…) valorização do território, do património cultural, proteção 
do meio ambiente e (…) na concretização da melhoria da qualidade 
de vida. Um dos produtos turísticos (…) vertente de turismo suste-
ntável é o turismo de passeio pedestre.
 Do ponto de vista das áreas de destino, o interesse pelo 
turismo de passeio pedestre é grande porque são muitos os ter-
ritórios com natureza  selvagem e rurais potencialmente abrangi-
dos e porque esta forma de turismo pode inserir-se plenamente 
numa estratégia de desenvolvimento sustentável.” (Rodrigues, 
20084,  p. 1)

Segundo Rodrigues (2004), existem 3 formas de representar
 a  natureza:
a) a natureza do ponto de vista metafísico: a compreensão 
metafísica da época moderna via a natureza como paisagem como 
categoria estética.;
b) a natureza encarada do ponto de vista técnico científico: a de-
scoberta da importância da paisagem e de certos modos de vida 
como fator de desenvolvimento económico e social, através, por 
exemplo, do turismo, que mostra como a natureza passou a ser um 
elemento importante no desenvolvimento económico.
c) a natureza ligada ao horizonte de responsabilidade ética: missão 
de guardar, preservar para sobreviver substituindo a ideia de con-
servação por si mesma. (p.7).

Pode-se concluir que esta trilogia é importante para distinguir
 o projeto de dissertação como um meio que representa a natureza 
tal como descreve Rodrigues.
No nosso entender a o “Um Diário de Bordo da Senhora do Salto” 
representa o vale  dos três pontos de vista:
 Metafísico: como forma de olhar a natureza, como uma paisagem 
representando-a pelo desenho;
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Técnico cientifico: através da preparação da visita conduzindo o 
visitante a descobrir o vale e o que este oferece para a população e 
para a economia local;
 Ético: protegendo e valorizando o vale fazendo com que mais pes-
soas o conheçam e por isso as autarquias cumpram a manutenção 
necessária para nunca o deixar abandonado. 
Um aspeto importante da proteção ambiental prende-se com
 a preservação das espécies. Referindo-se, em particular, à cidade 
do Porto, Carvalho (2005) diz o seguinte:

“nos últimos anos, o ritmo das alterações e variações 
ambientais, em particular relacionadas com a ação do Homem,   
aumentou os planos e as iniciativas para sensibilizar e envolver  
a  socie dade na proteção e valorização do património e do ambi-
ente,  ocupando as árvores um papel central.” (p.34) .

Um exemplo de iniciativa internacional na proteção de árvores é a 
Rota das Árvores do Porto. É uma iniciativa do município do Por-
to juntamente com o Centro Regional de Excelência em Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável da Área Metropolitana do 
Porto, que tem como objetivo reabilitar 100 mil árvores e arbustos 
da cidade.
Para além da proteção e reabilitação, esta iniciativa permite desco-
brir a história por detrás das árvores da Invicta, árvores que fizeram 
parte de mansões burguesas, embelezaram jardins e inspiraram 
escritores “(…) com o acompanhamento de um arquiteto pais-
agístico, para apresentar as árvores, traçar o contexto histórico e 
explicar a evolução paisagística dos espaços onde estão localiza-
das.“  (Carvalho, 2005, p.36).
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De acordo com Ângela Sá Ferreira & Maria Manuela Neves (2012) 
atualmente, as alterações climáticas estão a preocupar cada vez 
mais os cidadãos e por detrás das mudanças climáticas está a pro-
dução rápida e descontrolada de produtos, que leva ao desperdício 
e à confeção de artefactos com pouco tempo de durabilidade
 e feito de material pobre. Agora que existe produtividade em de-
masia é preciso travá-la. “A “sede “ de consumo, ao longo dos últi-
mos tempos, caminhou em paralelo com o descartável, o usar 
e deitar fora,  com tudo o que se apresenta como fast, rápido e que 
transformou o planeta Terra num planeta doente. “  (p.1). 
Ainda, como é referido pelas autoras, 

 “O aparecimento de novas correntes de design como, por 
exemplo, o eco-design, o design social e inclusivo ou o slow de-
sign, são primordiais ao nível da gestão de recursos, da relação 
Homem-natureza, das deficiências e limitações humanas e da 
sustentabilidade do nosso planeta”  (p.1.)

Recentemente o movimento slow, procura a sustentabilidade, 
a qualidade e ser amigo do ambiente. O seu nome é recente, mas 
a sua origem é antiga, explicam ainda A. Ferreira & M. Neves.
Os primeiros objetos produzidos ainda pelo homem da pré-história 
tinham como principal função a satisfação das necessidades. Te-
riam com certeza já algumas características estéticas de acordo 
com o gosto do seu autor mas nunca entendido como principal ob-
jetivo. O objeto era produzido de acordo com as necessidades que 
o artesão defendia. Mas nos dias de hoje as necessidades estão 
descontroladas, seja necessário ou não o produto é concebido (…) 
O estético sobrepõe-se à necessidade ( p.2).



  I um diário de bordo da Senhora do Salto

26

Existiam três movimentos artísticos de oposição ao processo in-
dustrial: 
Arts and Crafts - movimento artístico, estético e social que surgiu 
em 1860 em Inglaterra -  Art Nouveau - surgiu no final do século 
XIX na Bélgica e distinguia-se pelas curvas assimétricas, formas 
botânicas, angulares e dos motivos florais -  e Werkbund, - a As-
sociação Alemã de Artesãos, fundada em 1907 por arquitetos e 
designers da arte nova alemã.  Estes movimentos lutavam contra 
a industrialização e a produção em série, valorizavam a arte e o 
artesanato. Surgiram pouco depois da revolução industrial (1760- 
1840)  no seio de operários que eram responsáveis pela conceção 
de objetos industriais. Assim, trabalhadores com habilidades e en-
tendidos no processo de fabricação dos produtos, passaram a ad-
otar a função de controlo da conceção do produto. Os trabalhadores 
passaram a ser designers. Mas, esta, não foi uma atribuição rápida. 
“Esta transfiguração corresponde a um longo processo evolutivo 
que teve o seu início nas primeiras escolas de design, no século XIX, 
e que continuou ao longo do século XX com a institucionalização 
do design” (Ferreira & Neves, 2012, p. 2) .
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De acordo com Ferreira & Neves (2012), tanto a profissão de de-
signer como a de  artesão, têm em comum a produção de artefatos, 
mas uma grande diferença é que no artesanato o artesão idealiza 
e executa e, em design, o designer apenas idealiza, projeta, ”No ar
tesanato o artesão é o único que executa a produção do artefacto 
do início ao fim, o mesmo não acontece no design, no design
 o número de elementos é superior.” (p.2)
O artesão tradicional projeta e produz o produto. Conhece todas as 
fases de produção e por isso é o autor absoluto do artefato. O de-
signer projeta e orienta o trabalho, a ideia é sua, mas a execução 
não. 

        “O artesanato caracteriza-se pela utilização das mãos na ação 
produtiva de objetos, inspirando-se na arte popular e/ ou métodos 
tradicionais para a sua confeção e decoração” (…) (Mariana Romei-
ra Carvalho, 2018, p.64).

Carvalho (2018) defende que o designer pode ter a colaboração de 
outros entendidos mediante a forma do projeto. Podemos concluir 
que o designer projeta, mas não produz e a realização do artefa-
to que é maioritariamente concebida por meios mecânicos e em 
série(p.67).
Sendo vários os intervenientes na conceção de um produto, cada 
um será responsável por  uma especialidade, facilitando assim 
o trabalho de todos. Por isso, quando o produto está terminado, 
não se encontra o nome de quem o fez, pois resulta um trabalho 
de equipa. No caso dos produtos artesanais, como foi apenas uma 
pessoa a produzi-los, essa pessoa é o autor e o seu nome está 
gravado no artefacto.  “Desta forma, a produção artesanal carac-
teriza-se pelo domínio do artesão em todas as fases do processo 
de produção: aquisição de matéria-prima, projecto. Domínio das 
técnicas e processo de produção e, por fim, a comercialização do 
produto junto do consumidor.” (Ferreira & Neves, 2012, p.3)
 Isto leva o autor a considerar que, “O designer participa na criação 
e desenvolvimento da cultura; toma parte da história da sua época 
através dos produtos e objetos que cria e desenvolve”. (Ferreira & 
Neves, 2012, p.4). 
O público alvo são as pessoas, por isso o designer precisa de con-
hecer e compreender as necessidades dos clientes para conceber 
um bom projeto.  Assim, “Progressivamente, o designer vai rein-
ventando o quotidiano das pessoas, projeta a inovação e cria uma 
identidade cultural, reflexo das expressões linguísticas que con-
stantemente propõe. Design é cultural.”  
(Ferreira &  Neves, 2012, p.4)
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Como se referiu, o problema das alterações climáticas fazem com 
que a população pense de uma maneira sustentável 
e os designers também devem ser sensíveis a esse tema e procu-
rar “(…) soluções viáveis à conservação do eco-sistema ainda por 
descobrir e explorar”(Ferreira & Neves, 2012, p.4).

A encadernação manual, como técnica ancestral que é, está en-
raizada na cultura portuguesa e ao longo dos anos sempre se ajus-
tou às mudanças. Tal adaptação fez com que sobrevivesse perante 
as novas tecnologias e as novas formas de expressão, sem nunca 
perder o seu carácter cultural. Os jovens designers olham para 
a arte da encadernação e têm investido esforços em entendê-la.

Segundo Steven Heller & Verónique Vienne (2014),
As indústrias do fabrico de papel e das artes gráficas são das mais 
poluentes do planeta e afetam as árvores, a terra, a água e o ar. Na 
luta contra esses efeitos nefastos, vão surgindo medidas como: 
a redução de resíduos, o uso de tintas atóxicas e de materiais reci-
clados, que não resolvem o problema, apenas o aliviam temporar-
iamente.
Outra causa de poluição é o packaging, que surgiu após a Segunda 
Guerra Mundial a partir dos fabricantes de cartão ondulado. Este 
método, apesar de ser cómodo e decorativo, também é um grande 
gerador de resíduos. A sua diminuição trará menos danos para 
o ambiente e implicará repensar em novos modos de empacota-
mento (Steven Heller & Verónique Vienne, 2012, p.34).
A empresa Container Corporation of America (CCA) teve um pa-
pel importante na reestruturação do packaging, convencendo as 
indústrias de que os objetos de consumo geram mais proveito se 
apresentados em cuidadas embalagens individuais do que a granel.
A solução foi apresentar uma nova estética.

 O diretor artístico da CCA, Herbert Bayer, apoiou o desig moderno, 
hoje, é preciso inventar uma aproximação que seja tão revoluciona-
ria como aquela. 
O cartão ondulado e a polpa de papelmoldado figuram entre os 
materiais que mais inspiram os designer. 
Muitos designers conhecidos trabalham hoje com produtos alter-
nativos que , além de diminuir o volume de resíduos, valorizam-no: 
um papel à base de algodão contém sementes que se podem  fazer 
germinar em lugar de  deitá-las fora. Uma lâmpada elétrica é em-
pacotada numa caixa de cartão que pode servir depois para fazer 
de candeeiro (…) 
(Heller & Vienne, 2012, p.34)
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Um exemplo de slow design é o projeto Arminho, um estúdio criati-
vo nascido em 2011 pelas mãos de dois designers, o João e a Raquel 
que produzem objetos de decoração e estacionário, editorial,
 tipografia e cerâmica. 

     “A proteção do ambiente sempre foi uma preocupação nas nos-
sas vidas, assim como um modo de vida “slow”, sem exigências de 
mercados, negócios ou indústrias. Os processos artesanais liber-
tam-nos, ao contrário de nos acorrentar, processos onde a liber-
dade individual é o principal ingrediente, esta é também uma das 
razões desta opção. A nossa natureza curiosa também contribuiu 
muito para estas decisões, adoramos saber como são feitas as 
coisas, como são as pessoas ou as máquinas que as fazem e criam” 
(Arminho, 2011, https://lusamater.pt/2016/05/arminho-entrev-
ista-e-giveaway/).  

Estes designers usam a natureza como fonte de inspiração e re-
curso para conceber os seus projetos. 
Também, cada vez mais se encontram oficinas de encadernação 
inauguradas por designers gráficos jovens. As mais antigas acom-
panham os novos tempos, com novas técnicas de costuras e ma-
teriais. 
Sendo património cultural, seria uma prioridade valorizar esta arte 
e criar parcerias entre artesãos, encadernadores e designers. 
A encadernação manual porque é um oficio rico, não estando es-
quecido,  não é devidamente valorizado. “A reduzida bibliografia 
sobre a encadernação manual nacional”  (Carvalho, 2018, p. 274) 
é uma das provas que mostra o quanto a encadernação não está 
a ter o devido valor.

Existem métodos e técnicas de impressão que seria interessante 
ver explorados pela interpretação dos  designers gráficos, enquan-
to  jovens  preocupados com o ambiente.
O artesão tem um grande objetivo que é fazer a tradição nunca 
parar e que se consiga fundir dentro das gerações, adotando novos 
materiais e técnicas. O artesão também carrega sobre si a sabe-
doria de criar. Este é capaz de dominar todos os processos para 
conceber a sua obra, aprende na tentativa e erro até atingir o saber 
pleno para conseguir produzir artefactos únicos ou em série.
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Segundo Carvalho (2018), o local de trabalho do artesão é denomi-
nado pela oficina, a partir das ferramentas que aí são utiliza
das. O artesão pode trabalhar por conta própria ou não. É  nestas 
oficinas que a encadernação manual começa. Sendo uma arte an-
tiga, mas que conseguiu adaptar-se aos tempos modernos, é con-
siderada um artesanato moderno ou contemporâneo, uma vez que 
investe na inovação, sem nunca perder as origens culturais e atrai 
jovens designers tornando-se um ofício urbano.  (p.65)

Como foi referido no capítulo anterior Design e território, atual-
mente existem novas correntes do design, correntes sustentáveis 
como o eco design, o design social e o slow design. 
Estas vertentes utilizam produtos que têm com um tempo de vida 
maior, respeitam as condições humanas e têm menor
 impacto ambiental. 

“A sustentabilidade do planeta depende de todos nós, o design é 
um mediador tecnológico, faz a ligação entre a experiência
tecnológica, o desenvolvimento de novas aplicações a sua im-
plementação e aceitação no mercado.  Por isso o designer deve 
utilizar métodos sustentáveis para criar projetos sustentáveis e 
duráveis” (Ferreira & Neves,  2012, p.4) .

É importante mudar mentalidades e ações e essas podem começar 
com o papel do designer. 
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Artesão designer é o artesão convencional, o que pensa e produz 
como um artesão e um designer juntos. 
O encadernador-artesão, segundo Carvalho (2018) é aquele que 
executa os processos tradicionais segundo as artes e ofícios do 
papel. O papel é considerado o principal suporte para a difusão da 
escrita, da informação e de todo o conhecimento humano. Antes 
da descoberta do papel, o homem utilizou os mais diferentes ma-
teriais para o registo da sua existência, tais como folhas, cascas de 
árvores, couro, tecidos, pedras, barro e metais.
O encadernador designer é o artesão com formação em design 
que investe na encadernação manual e destaca-se pela inovação 
dos seus feitos (p.69) 

A arte de encadernar é portanto  a união das páginas que formam 
o volume único de fácil manuseamento, evitando o desgaste e de-
terioração.  É um processo de organização, proteção e preservação,  
lento e dedicado.
A encadernação manual é uma atividade antiga e ainda praticada 
nos dias de hoje, é um trabalho exigente no que toca a habilidades 
e saberes. 

A encadernação é, por outras palavras, o método de organizar um 
conjunto de arquivos que formam uma determinada obra.  
A encadernação permite que a obra esteja protegida  e seja de fácil 
manuseamento.
Segundo Carvalho (2018), para tornar mais fácil a encadernação, 
que é um ofício árduo, alguns encadernadores adquirem nas suas 
oficinas máquinas como a guilhotina automática, fogão e máquina 
de costura. A partir desta base, o encadernador dá um cunho pes-
soal ao objeto que encaderna adaptando e associando técnicas de 
costura e encadernação. 

Assim existe uma grande variedade de encadernação que pode ser 
feita em “capa dura, capa mole, pele natural ou sintética, cartolina, 
tecido, sem capas mas com guardas como elemento protetor, em 
plástico, com tintas serigráficas, com lombadas recobertas, costu-
ra à vista, etc. (…) “ (Carvalho, 2018, p. 72).  
A encadernação manual, sendo elemento cultural,  é então um 
ofício aberto à inovação, logo pode-se adaptar às tendências da 
contemporaneidade. Escolher uma boa encadernação pode resul-
tar num objeto editorial absoluto desde a página, à linha da costura 
da lombada. Hoje em dia, o livro está cada vez mais presente nos 
formatos digitais, mas ainda existe uma carência pelo tato, pelo 
cheiro e isso mostra a vontade de que ainda existam livros físicos. 
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A palavra Paisagem tem um significado duplicado porque é um es-
paço exterior ao homem e um olhar particular sobre ele: é dizer, 
o aspeto do território deliberadamente recortado por uma “janela”. 
“(….). A ideia de paisagem denota sempre um cenário de especta-
dor (….) e uma serie de técnicas desenvolvidas para representá-lo 
(Aliata &  Silvestri, 2008, p.46).

Segundo Laura (2017), a paisagem é considerada um bem mate-
rial e imaterial que pertence à comunidade. É um meio partilhado, 
protegido e salvaguardado para que possa ser herdado pelas se-
guintes gerações (p.642). Complementarmente, Cameron-Daum 
& Tilley (2021) defendem que a paisagem é um objeto de estudo 
que não tem dono. É um meio estudado por várias profissões:  
geólogos, geógrafos sociais e culturais, ecologistas, historiadores, 
historiadores de arte, arqueólogos e antropólogos (p.1).

Na paisagem está a relação entre a natureza e a cultura que se ex-
põe no património cultural.
“(…) mostrar como o conceito moderno de paisagem evoluiu do 
significado de um cenário pictórico para uma expressão social e 
cultural da relação humana com o meio ambiente.” (Menatti, 2017, 
p.644)

Ainda segundo Cameron-Daum & Tilley (2021), existem sete car-
acterísticas importantes sobre o estudo da paisagem e o que ela 
nos pode oferecer. Dividem-se em: Biografia, Lugar, Mobilidade, 
Mediação, Bem estar, Conflito, Natureza e Cultura. Respondemos
 a cada uma para definirmos a paisagem da Senhora do Salto: 
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Biografia - entrevistas a pessoas para  saber o que é para elas 
a paisagem, como se sentem e o que fazem quando estão nesse 
meio;
Depois de um inquérito sobre o caderno de viagem, feito a um 
público diversificado, pode-se concluir que guardar recordações 
da paisagem no caderno seria um bom plano. Esse arquivo incluía 
forma de criar um herbário e registos fotográficos. 
O lugar proporciona momentos de tranquilidade e convívio e as 
suas escarpas na famosa “Boca do Inferno” permitem a prática 
de rappel, escalada e BTT. 

Lugar - saber o que torna a paisagem interessante para o explo-
rador, ou seja, o que tem de especial;
O vale da Senhora do Salto para além da religião e do misticismo 
em torno da lenda atrai muitos exploradores devido à sua geogra-
fia e à prática de desportos de montanha. Também consegue ser 
um refúgio devido à natureza protegida quer na flora quer na fau-
na. 
Na fauna é possível a observação do falcão peregrino, da an-
dorinha das rochas, sapos, boga, bordalo, ruivaco, salamandra 
lusitânica, rã-de-focinho-pontiagudo, tritão-de-ventre-laranja, 
lagarto-de-água, etc.
Na flora, protegida ao longo das margens do rio Sousa, encon-
tra-se árvores como o amieiro, freixo e salgueiro, também con-
hecido por chorão, carvalho alvarinho, o pilriteiro com as suas bo-
nitas sementes vermelhas, o sanguinho e o loureiro.  Nos recantos 
mais húmidos das escarpas encontra-se plantas insectívoras, 
um vasto arbusto de fetos e muito musgo. 

Mobilidade -  a forma como o público se desloca até à paisagem; 
os caminhos que opta fazer,  que meio usa para se deslocar até lá, 
se vai sozinho ou acompanhado.
Existem diferentes meios de como chegar ao vale, um deles 
e o mais antigo é a pé, por peregrinação, uma vez que é um lugar 
religioso.  
Muitos são os católicos dos concelhos vizinhos que visitam 
a capela do Salto, no primeiro Domingo de Maio em celebração 
religiosa.
A maior parte das pessoas deslocam-se em viatura própria (au-
tomóvel, bicicleta, mota…) por lazer, para a prática de desporto de 
natureza e de deporto motorizado. 
Algumas pessoas também se deslocam para percorrer o trilho 
pedestre que une a torre do castelo ao vale.

Mediação - Com que meios é que o público chega à paisagem.
O público chega à paisagem pela história em torno da lenda do 
vale, pelo culto religioso e pela natureza. Uma grande parte da 
população dos concelhos vizinhos conhece a Senhora do Salto 
em flyers turísticos sobre a região, considerando-a como um 
ponto a visitar. 
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Bem estar - como se classifica a paisagem. Sensorialmente, o que 
encontra quando está no meio paisagístico.
A paisagem classifica-se como um herbário a céu aberto e uma 
pintura sem autor. A natureza ainda virgem, com algum abandono 
do homem, é um cenário perfeito para nos rodearmos por sons das 
pequenas cascatas e rãs escondidas. O silêncio que se consegue 
sentir só é facilmente quebrado pelos ruídos dos animais, do vento 
e da água.  

Conflito e Contestação - Discutem-se as formas pelas quais dif-
erentes atitudes e valores em relação á paisagem se relacionam a 
diferentes modos de encontro e prioridades.
A paisagem sofre com a falta de caixotes do lixo e a ausência de 
alguma segurança nos percursos. Tal situação provoca poluição da 
paisagem por parte dos visitantes e acidentes que se podiam evi-
tar. O descuido verificado perante o tratamento da vegetação local 
faz com que alguns caminhos sejam de difícil acesso por causa das 
ramagens grandes, de troncos caídos e musgo escorregadio na es-
trada e outros.

Natureza e cultura - O que é a que paisagem tem de peculiar, que 
cultura guarda e se o homem remover de lá um artefacto cultural 
isso terá um impacto negativo no ambiente (Cameron-Daum & Til-
ley, 2021, p.p.2-3).
Se o Homem removesse da paisagem a capela da Senhora do Salto 
,o lugar perdia a sua identidade,  se o restaurante de lá saísse, o en-
contro diário dos amantes de motos e desporto de natureza nunca 
seria ali feito. Há várias coisas que distinguem o vale nomeada-
mente a mitologia, a religião, a geografia e a paisagem. O alojamen-
to local ofereceu ao vale um lugar para ficar e reviver a lenda em 
manhãs de nevoeiro. 

“Podemos concluir que o vale da Senhora do Salto será o cenário 
idílico de paisagem e um espaço material e imaterial, de todos e de 
ninguém, que é o refúgio de muitos longe da cidade. Tem razões su-
ficientes para atrair curiosos e sendo paisagem protegida não será 
um lugar esquecido.
Estas características respondem à pergunta que foi feita por Mu-
nari :

Porque é que as pessoas fogem então das cidades? 
Que procuram elas? Procuram a variedade porque no campo en-
contram uma cerejeira perto de um choupo e a seguir uma moita de 
hortênsias perto de um pardo e depois de cinco lilases, um castan-
heiro, uma figueira (…) 
(2007, p.296). 
A questão de Munari foi inspiradora para realizar a dissertação le-
vando-nos à escolha do território da Senhora do Salto como tema 
deste trabalho.
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Segundo o arquitecto paisagista Gilles Clément, os espaços degra-
dados e sem identidade podem ser vistos e desfrutados se uma 
diferente prespectiva dando-lhe um 3º estado, 
a “Terceira Paisagem”. O autor “destaca a importâmcia destes es-
paços privilegiados, onde realça a intensa atividade biológica que 
neles se desenrola, e que do seu ponto de vista pode constituir
 o território biológico do futuro”
(Clement, 2015,  p.1).

A “Terceira Paisagem” é o espaço abandonado que teve mão hu-
mana mas foi invadido pela natureza. Como descreve Clement
 “é onde a vida nasce nos lugares mais imprevisíveis” ( 2015, p.2). 
Concordo com o autor que a paisagem é um lugar capaz de culti-
var harmonia e conexão com a Terra e este pensamento reflete a 
valorização que temos com o planeta. Esta definição pode estar 
atribuída a picos de montanhas, áreas não cultivadas e reservas 
naturais também. 
No vale da Senhora do Salto, a intervenção do homem foi feita mas 
a natureza invadiu-o com o passar dos anos e este acontecimento 
torna-o único. Desta forma o lugar é sagrado devido à lendas
e misterioso devido à envolvência da natureza.

O principio criado pelo arquitecto paisagista é composto por três 
espaços:
espaços negligenciados; espaços abandonados e espaços inex-
plorados pelo homem.
O território da Senhora do Salto pode-se incluir no espaço aban-
donado porque existem periferias que parecem ser esquecidas ou 
o objetivo é estar esquecidas para que a natureza domine o lugar. 
Na negligência destaca-se a falta de caixotes do lixo e de barreiras 
de protecção para prevenir acidentes junto das escarpas, porém 
percebemos que se esses adereços fossem colocados iria mexer 
com a identidade natural do lugar. 
Nos dias de hoje a visão de Clement é interpretar o jardim como um 
percurso onde os protagonistas são as plantas, os animais, 
o ser humano e os sonhos e no vale isso acontece (Clement, 2015, 
p.2) O vale é o palco onde o turista entra e se entrega ao misticis-
mo, à obra do jardim, à arquitectura e pode deixar os pensamentos 
divagarem ao som da cascata que violenta bate contra os penedos. 
Sobre os penedos caiu a lenda do Salto e só estando no lugar se 
pode descobrir. 
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fig.4  Hundertwasser, O direito de 
sonhar, 1987
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Afirma Menatti (2017) que certas sociedades ocidentais, em séculos pas-
sados não tinham consciência da paisagem como temos nos dias de hoje. 
Caracterizavam a paisagem segundo vários critérios sendo eles: 1- “rep-
resentação linguística”, exemplo de uma ou mais palavras para o termo 
paisagem; 2- “literatura oral ou escrita”, a paisagem estava presente nos 
poemas e descrita com extrema beleza e 3- “representações pictóricas 
da paisagem”, pinturas cujo tema principal é a paisagem (p.645).

A autora refere que ,tanto na arte como na literatura do período barroco, 
os jardins e os motivos vegetais estavam sempre presentes e enquanto 
signo decorativo, a flor serviu de cenário para descrever as cenas roma-
nescas e descrever  a cor da paisagem (Menatti, 2017, p.645). Também foi 
nesse período da história que a natureza foi o refúgio das personagens 
literárias, era na natureza que encontravam a paz plena “um imaginário 
onde o reino vegetal configura um encantador mundo em miniatura de 
leitura simbólica e mensagem espiritual (…)” (Couto, 2016, p.177)  e onde a 
inspiração nascia, tal como o encanto, das flores para aplicar atributos de 
beleza à figura feminina. Por exemplo, as faces, cor de rosa, o vermelho cor 
de cravo, nos lábios, a brancura, da pele (Couto, 2016, p.178).

Como, refere Anabela Couto (2012) o imaginário floral é um elemento forte 
na literatura de todas as épocas,  inspirado na forma, na cor, no aroma 
e tato, as flores sempre inspiraram poetas, escritores e artistas.  Asso-
ciadas fisiologicamente às sementes, à sexualidade e à reprodução, fra-
gilidade e delicadeza, as flores transportam-nos também para a fantasia. 
Esta parte da planta está presente numa rede extensa de metáforas rel-
acionadas com a beleza, sensualidade, harmonia, criação, morte, fragili-
dade (…)  ( p.177) 
Defende Manuela Synek (2005) que os artistas residentes na Alemanha 
têm um fascínio pela natureza e esse está presente no movimento artísti-
co expressivo e literário denominado Romantismo. 
 
“O pintor Huendertwasser (1928/2000)  tem consigo um especial
 fascínio pelo  misticismo em volta da natureza. As formas, as cores, 
o orgânico, defendem a harmonia e a criatividade da natureza e as suas 
intervenções na tela representam isso  e o contra natura da cultura oci-
dental. O romance, os duendes, a fantasia e o sonho caracterizam 
a atmosfera que se encontra na floresta. A cidade não tem esta atmosfera  
mítica porque é sobrecarregada com linhas retas e caminhos sombrios. 
(...) É na Alemanha que se manifesta pela primeira vez, a nova estética da 
interioridade, que  considera a arte, como o instrumento para se atingir o 
cerne da criação, e para se  entrar em contacto com a 
natureza infinita, através do sentimento do sublime” (pp. 2-3).
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fig.   6 Gabriela Albergaria, Reconhecer um 
lugar, 2004

fig.  5 Caspar David Friedrich, Monge à 
beira mar,1 810 38

Estas notas também estão presentes nas obras do pintor Caspar 
David Friedrich (1774-1840)-pintor, gravurista, desenhador e escul-
tor romântico alemão foi uma referência para a pintura de paisagem.  
O Romantismo teve inicio com a pintura moderna de paisagem 
e foi considerado um movimento nobre, pois mostrava os aspetos 
sensíveis do homem oitocentista. (Synek, 2005, p.3).
Synek, ao analisar as obras de Gabriela Albergaria, detêm-se numa 
em particular que representa o fascínio que a artista plástica sente 
pelo jardim, que lhe lembra a infância. A escultora refere-se aos jar-
dins como «mecanismos para pensar a organização do mundo» 
(Synek, 2005, p.3).

Na obra “ Reconhecer Um Lugar ” Albergaria faz quatro perguntas: 
Qual é o significado por trás do conceito paisagem? 
Como é a natureza apreendida/entendida? E, qual o seu relaciona-
mento com a cultura? 
E quanto à estética das plantas e a representação das florestas 
e da flora na arte.
 
“Trata- se de uma ilha que tem vindo a ser protegida pelas suas 
qualidades e riquezas  naturais. Toda a ilha é tratada, replantada 
e protegida como se se tratasse de um  jardim. Sente- se mesmo 
uma tensão, entre um estado selvagem e um estado  «domestica-
do».  Explica a artista que «tomo como lugar esta ilha que me in-
triga e interessa pelas suas características indecisas entre estado 
selvagem e domesticado” (Synek, 2005, p.8.)
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O movimento Land Art- surge entre a fusão e a integração da na-
tureza e da arte onde a natureza faz parte da criação artística-  tem 
uma necessidade profunda de se envolver diretamente no meioe 
ter como experiência a caminhada, o passeio e a imersão contem-
plativa do espaço para conseguir conceber boas obras de arte. 
 
“Foi em 1990 que a mobilidade e memória da paisagem fizeram 
parte do bem-estar emocional e da saúde física. (...) A paisagem 
arquiva topologias, geologias, seres vivos, pessoas, cultura
 e biografias, bem como monumentos, sonhos, emoções e repre-
sentações, por isso a palavra e o meio designado de paisagem está 
em constante mutação. (...) A arte de caminhar na paisagem é dif-
erente cada vez que se repete. As plantas  e a vida selvagem são 
diferentes. A caminhada traz memórias quer nos sons que evoca, 
quer no cheiro que se sente e faz a pessoa pensar
 em como era ou será aquele lugar 
(Cameron- Daum & Tilley, 2021,p.13)”

Os passadiços forrados a madeira que cobrem o chão foram pen-
sados para proteger zonas de reserva natural mas hoje, para além 
de proteger, são o portal para conhecer a biodiversidade que nos 
era desconhecida. O primeiro passadiço inaugurado em Portugal 
foi na década de 80, construído na cidade de Aveiro e serviu como 
forma de proteger as dunas da Reserva Natural de São Jacinto. Se o 
caminhar para descobrir se tornou algo “instagramável”,  isso é um 
assunto que dá que falar, mas “caminhar pela arte” como é descri-
to na obra “A Arte de Caminhar. Um Passo de Cada Vez” de Erling 
Kagge, é o exercício mais antigo 
e ativo, porém ainda desconhecido e pouco valorizado por algum 
público. O artefacto fala sobre olharmos para nós próprios, como 
podemos amar a Terra e como podemos permitir que o corpo se 
desloca à mesma velocidade que se desloca a alma.  
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W.A.L.K. é um centro de pesquisa da Universidade de Sunderland, 
no Reino Unido. Tal como o nome indica W.A.L.K. significa: Walking, 
Art, Landscape and Knowledge e é um projeto co-fundado pelo 
Professor Brian Thompson e pelos Doutores Tim Brennan e Mike 
Collier.
Nos últimos anos tem crescido um interesse prático e teórico em 
“Caminhar pela arte”. É um tema que tem atraído críticos em várias 
disciplinas como a antropologia e o turismo e defendido  como uma 
prática artística que tem uma história longa e um presente vibrante 
(WALK).  Há 17 anos que Brian Thompson e Mike Collier  identificar-
am dois tipos de caminhada entre artistas: 1- “a caminhada real-
izada para chegar a um objeto” e 2- “a caminhada que é a obra de 
arte”.  (WALK). O centro organiza seminários, exposições
 e caminhadas dirigidas por três co-fundadores mestres na área da 
“art walking”.

A paisagem atrai público não só em busca do sossego, mas tam-
bém em busca de informações, histórias, sentimentos da cultura 
e do lugar. Se juntarmos a história da paisagem e a sensibilidade 
para com o meio ambiente, a paisagem atrairá mais visitantes. 
Conhecer uma paisagem nova e entrar naquele cenário é juntar 
a arte e o território. Paralelamente, se o público caminhar, percorrer 
trilhos, registar o que vê , apontar o que ouve, gravar na memória 
conversas consegue entender bem a atmosfera do lugar. O ambi-
ente da paisagem foi a cura para muitas doenças psicológicas
 e é o onde a paz se encontra. Para além de despertar os sentidos 
também desperta a memória.
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Segundo João Macedo e Eduardo Salavisa (2005), o sketchbook
 é um livro ou um bloco de páginas em branco que serve para fazer 
breves apontamentos e esboços, regularmente utilizado por artis-
tas para exprimir o seu processo criativo nos desenhos ou na pin-
tura in situ. (é de origem latina significa no luga). Salavisa discorda 
quanto ao público-alvo que usava o sketchbook. Ao contrário do 
que diz Macedo não eram só e apenas os artistas, mas também ci-
entistas, exploradores, escritores que usavam o meio como forma 
de arquivo de informação. De dimensões pequenas e pensado para 
ser transportado facilmente, serve para fazer notas em todas as 
páginas, colagens, experiências, registar percursos ou lembretes 
do dia e recados. Os sketchbooks adquirem uma ampla variedade 
de formas e tamanhos, com variadas capas e diferentes números 
de páginas (Macedo, 2016, s.p). De acordo com Eduardo Salavisa, 
os sketchbooks  mais comercializados são os de formato A4, A5 
e A6 no formato horizontal ou vertical. Os A6 são os mais apelati-
vos para portabilidade porque cabem no bolso. Os Moleskines são 
igualmente muito populares.

A Viagem de Le Courbusier ( Voyage Le Corbusier, de Jacob Brillhar, 
2016) é uma coleção de croquis e aguarelas que ele fez antes de se 
tornar o influente artista e arquiteto modernista  que conhecemos. 
 
“Essa obra é uma prova de como o sketchbook se tornou na ferra-
menta principal de armazenamento de ideias, exercícios e memória 
para futuros trabalhos. Escolher o  caderno como suporte de 
guardar os desenhos de viagens é sinónimo de versatilidade. Para 
além de o desenhador o poder transportar facilmente, também é 
fácil de manobrar, independentemente da posição ou meio onde se 
encontra” (Cardoso, 2013, s.p).
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Como afirma Alexandra Belo (2018):

“O uso do caderno como base do registo gráfico remonta  à idade 
média,  período da história em que o livro sofreu alterações, prin-
cipalmente na Europa, devido ao grande entusiasmo religioso, 
notando-se  esse interesse  na escrita e na ilustração. É contem-
porânea a forma como o caderno ou diário gráfico foi utilizado 
pelos primeiro pintores e escultores da época. Por essa mesma 
forma, os cadernos assumiram o papel de ferramenta de trabalho, 
principalmente na arquitetura e na história da arte, sendo nestas 
áreas que se encontram mais processos criativos,  registos e in-
fluências provadas. Outro aspeto também notório na análise dos 
sketchbooks destas personalidades, é o meio onde eles viviam e 
isso consegue-se concluir a partir das obras que estudavam bem 
como dos projetos que anotavam. “

Devido ao interesse do uso do sketchbook como ferramenta de 
trabalho este foi então incluído no meio artístico como ferramenta 
de ensino. 
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de Gabriel Campanário

fiig. 7  Eduardo Salavisa, Edificio do Turis-
mo, nº21, 2011
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Na mesma familia dos Sketchbook surgiram os Urban Sketchers, 
impulsionados pelo jornalista espanhol Gabriel Campanário. Se-
gundo o jornalista o coletivo pretende registar uma viagem a partir 
de uma narrativa gráfica. Esses cadernos passaram 
a ter maior representação em Portugal,  quando os Urban Sketch-
ers Portugal (USKP), em 2007, criaram um conjunto de ideais que 
estimulam a observação e a reportagem gráfica a partir dos se-
guintes tópicos:

1. Desenhamos in situ, no interior e no exterior, registando direta-
mente o que observamos;
2. Os nossos desenhos contam a história do que nos rodeia, os lu-
gares onde vivemos e por onde viajamos;
3. Os nossos desenhos são um registo do tempo e do lugar;
4. Somos fiéis às cenas que presenciamos;
5. Usamos qualquer tipo de técnica e valorizamos cada estilo indi-
vidual;
6. Apoiamo-nos uns aos outros e desenhamos em grupo;
7. Partilhamos os nossos desenhos online; 
8. Mostramos o mundo, um desenho de cada vez (Campanario, 
Gabriel, 2007, s.p).

A equipa une pessoas cuja grande paixão é desenhar e que trans-
portam essa paixão para o seu quotidiano e para a sua vida, por isso, 
fazem com regularidade desenhos daquilo que vêm, promovem
 e participam em encontros onde os exibem. No blog, o público 
pode ter acesso a visitar os desenhos e publicar. Atualmente, a co-
munidade é enorme e os integrantes do coletivo são conhecidos 
também por trabalhos a solo. É o caso do Luís Simões que em 2012 
cria o WST (World Sketching Tour), que viaja pelo mundo absor-
vendo a cultura de cada lugar num caderno com registos a aguarela 
e caneta  BIC. 
Pode-se concluir que a equipa Sketchbook, ou os posteriores, Ur-
ban Sketchers têm algo em comum, que são as viagens e o desen-
hos e partilham a mesma premissa que é interpretar a paisagem 
segundo o ponto de vista do utilizador.
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5. O lugar da Senhora do Salto

5.1  Introdução do Vale

fig. 8 As Serras do Porto localizadas no 
mapa
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Como premissa do projeto de dissertação fomos levados a pensar 
numa experiência de observação e pesquisa, sob a forma de tra-
balho de campo, que nos permitiria perceber o lugar da Senhora 
do Salto, sendo este um território onde vivem muitas pessoas de 
cidades e concelhos vizinhos e que é um refúgio onde se pode en-
contrar a diversidade e a paz. Todos os meses a paisagem é difer-
ente e não precisa da mão humana para se transformar. 
Pode-se considerar que a Senhora do Salto se enquadra na teoria 
da  “ Terceira Paisagem” de Gilles Clément, onde “a vida nasce nos 
lugares mais imprevisíveis” (Clément, 2015, p.2).
Através da pesquisa desenvolvida como trabalho de campo, pare-
ceu-nos que seria bom poder registar toda essa metamorfose 
num caderno.  De modo a que sempre que o visitante voltasse pu-
desse ver o lugar como uma novidade, porque a natureza natural-
mente se adaptou e o transformou.
Por exemplo, na periferia da Senhora do Salto, este terceiro esta-
do pode ser atribuído às ruínas da Torre do Castelo, outrora con-
struídas para proteger o território e mais tarde abandonadas. At-
ualmente, o restauro incompleto a que foram sujeitas deu forma ao 
pouco que restou da torre, mas a natureza tomou conta do lugar e 
este encontra-se agora rodeado de eucaliptos e outra vegetação 
bravia. 
Topograficamente trata-se de  uma região montanhosa, de vege-
tação densa e um caminho pedestre batizado de Vale da Senhora 
do Salto. Localiza-se  no norte de Portugal e pertence ao municipio  
de Paredes. Paredes é um concelho bem classificado no que toca à 
localização e acessibilidade. Ligado por quatro autoestradas coloca 
a população a poucos minutos do Aeroporto Francisco Sá Carneiro 
e do Porto de Leixões, por exemplo. 

É considerado o concelho mais jovem, o vigésimo sétimo mais 
populoso do país e o sétimo maior do distrito do Porto.
O concelho é conhecido pela produção de mobiliário nacional, arte 
que evoluiu de modo a ajustar-se às novas tecnologias e técni-
cas de fabrico. A “Rota dos Móveis” é um projeto turístico/ cultural 
lançado pela câmara de Paredes e a “Rota do Românico” que en-
volve o Mosteiro de São Pedro de Cete, Ermida de Nossa Senhora 
do Vale e a Torre do Castelo de Aguiar de Sousa. 
Em 2014 os presidentes das Câmaras Municipais de Gondomar, 
Paredes e Valongo uniram-se para proteger as serras dos respe-
tivos concelhos denominadas de Pulmão Verde. As Serras do Por-
to são compostas por um conjunto de 7 serras: Santa Justa, Pias, 
Castiçal, Flores, Santa Iria e Banjas que reúnem algumas formações 
geológicas, as mais antigas de Portugal , com cerca de 540 milhões 
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de anos. 
O vale da Senhora do Salto está inserido no meio das Serras do 
Porto no município de Paredes. O lugar que é considerado o mais 
apreciado do concelho, é paisagístico, de beleza rara e está escava-
do entre as serras e o Rio Sousa. 

Neste local, encontra-se a denominada “Boca do Inferno”, de  car-
acterísticas geológicas particulares e envolvida num grande misti-
cismo.
O lugar da Senhora do Salto proporciona momentos de tranquili-
dade, frescura e as suas escarpas permitem 
a prática de rappel, escaladas, BTT ou pedestrianismo.
 (Câmara Municipal de Paredes, 2017)

Se o explorador subir à serra de Santa Iria consegue-se ver o vale 
rico em lendas, belo na sua geologia e fértil na natureza. É um lugar 
que está inserido na Rede Natura 200, é protegido ao nível da  flora 
e da  fauna como defende a Rede,  podendo avistar-se várias es-
pécies animais e vegetais.  
A lenda cravada no vale atrai muitos crentes e católicos e foi graças 
ao mito que foi construída a capela que é um dos signos do lugar. 

Na sua sombra e nas imponentes escarpas esculpidas pelo rio Sou-
sa, criam-se ambientes húmidos fantásticos que propocionam o 
desenvolvimento de plantas insetívoras, de uma variedade incrível 
de fetos bem como de um exuberante tapete de musgos. 
(Câmara Municipal de Paredes, 2017)

O projeto “Diário de bordo da Senhora do Salto” tem como objetivo 
posicionar o território em estudo como um destino de turismo de 
natureza. Desta forma escolheu-se o caminho pedestre da Torre 
do Castelo como ponto de partida para o incentivo à deslocação a 
este lugar. O caminho pedestre tem uma duração aceitável por isso 
é possível experienciar a paisagem que nos leva até ao vale, quer 
apreciar a vegetação, a história, os animais, a paisagem e os sons.  
Com o “Diário de bordo da Senhora do Salto”, o explorador poderá 
desenvolver , através da experiência da paisagem, uma relação 
sensível com o lugar. Esta iniciativa pretende contribuir para o 
maior desenvolvimento do território e o uso crescente dos cader-
nos de viagem. 

Como já foi dito, as Serras do Porto abrangem muitas serras de dif-
erentes concelhos, mas de acordo com  o nome “Diário de Bordo da 
Senhora do Salto” limitamo-nos a explorar apenas e só, o vale do 
concelho de Paredes. A opção para  este lugar aconteceu  porque 
a autora deste trabalho vivia no concelho vizinho e este era o ter-
ritório muitas vezes falado pelos pais, quando recordavam a ado-
lescência passada naquele vale. Esta vivência  despertou curiosi-
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fig. 10  Entrada para o trilho da 
Torre do Castelo

fig. 9 Escadas da Torre do Castelo

5.3 Mira Salto

5.2 Torre do Castelo
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dade em saber o que de nostálgico e diferente tinha aquele território 
que tantas vezes era discutido em família.
Esta é a principal motivação para analisar o vale da Senhora do Salto  
e esta análise fez-se pela seguinte ordem: Torre do Castelo, Mira 
Salto, Boca do Inferno e Capela.
O Castelo de Aguiar de Sousa foi tomado no ano de 995 pelo general 
muçulmano Almançor durante uma excursão a caminho de Santia-
go de Compostela. Séculos se passaram e, em finais do século XIII, o 
castelo foi abandonado. Felizmente, o projeto das Rotas do Români-
co reconstruiram 
o pouco que restava da estrutura e hoje é classificado monumento 
de interesse  público desde 2012. 

De acesso difícil, rodeado por montes mais altos que lhe retiram vis-
ibilidade, o antigo Castelo de Aguiar de Sousa situava-se na rede 
defensiva do território, a que os reis Asturianos 
deram particular atenção, nos séculos IX e X.
  (Rota do Românico, 2021)

A Torre está localizada num ambiente rural, isolada e erguida no 
cimo da ravina entre dois eucaliptos. A sua estrutura é feita de alva-
naria de xisto. O acesso torna-se difícil devido à natureza que toma 
conta do lugar mas quando se chega ao topo da torre, depois de um 
lanço de escadas construído recentemente, consegue-se ver o Rio 
Sousa e as serras vizinhas. 

No Mira Salto,  local panorâmico, foi onde a lenda do Salto aconteceu. 
Reza a lenda que num dia de intenso nevoeiro um cavaleiro, mon-
tado no cavalo, foi  surpreendido pelo diabo disfarçado de veado. 
Perseguido pela criatura, o cavalo e o cavaleiro caíram do cimo do 
penhasco. 
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5.4 Boca do Inferno 

5.5 Capela 

fig.12 Café Santos, Senhora do 
Salto.

fig.13   Casa do Salto, Senhora do 
Salto

fig.  11 Capela, Senhora do Salto fig.  14  Boca do Inferno, Senho-
ra do Salto.
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O caminho até à mítica Boca do Inferno é cruzado pelo Café Santos, 
que recebe quem visita o Parque Natural da Senhora do Salto há 
50 anos. Para além de ser privilegiado pela vista também é famoso 
pelas sandes de febra em vinha d’alhos.  
De seguida, deparamo-nos com o alojamento local “Casa do Salto” 
que se ergue da reconstrução de um velho moinho e acolhe hós-
pedes que procuram o silêncio e apenas os sons da natureza. 
Chegamos à Boca e a lenda desenrola-se. No momento da queda 
mortal, o cavaleiro reza à Nossa Senhora e esta responde às suas 
preces fazendo com que o cavalo pouse suavemente na pedra e os 
dois escapem à morte. As cinco cavidades que estão cravadas na 
pedra são, segundo os populares, o focinho e as patas do cavalo 
que caiu do cimo do penhasco. 
A Boca do Inferno é uma garganta de rochas quartzíticas que for-
mam estreitos  paredes verticais que podem atingir os 100m. Esta 
estrutura rochosa está separada pela força das correntes do Rio 
Sousa e nas escarpas habitam algumas aves de rapina, como o fal-
cão-peregrino e as andorinhas das rochas. 

O pequeno templo cristão foi construído em nome do cavaleiro, por 
ter sido salvo pela Nossa Senhora da queda mortal.  Erguida entre 
o século XVIII e o século XIX  a ermida acolhe peregrinos, curiosos e 
crentes que percorrem o trilho da Peregrinação ao longo de 4, 2 km 
no 1º Domingo de Maio. 
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5.6 Trilhos Pedestres na Senhora do Salto

fig.  15  Sinal de virar à esquerda no Trilho da Torre do Castelo
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A Senhora do Salto é um lugar alcançável pela nacional 319-2 e 
também a partir de três caminhos pedestres: 
A Torre do Castelo, de 8,81 km; 
O Trilho da Peregrinação, de 4,2 km; 
O Trilho do Alvre, de 3,5 km.

O projeto “ Diário de Bordo da Senhora do Salto ”  pretende colocar 
a Senhora do Salto como um destino de turismo de natureza.  

O explorador experiencia a paisagem e a natureza com mais detal-
he, está mais atento à história do lugar, aos cheiros e aos sons e os 
percursos pedestres são mais valorizados, o que leva a uma maior 
preocupação com a manutenção e requalificação dos mesmos. Os 
percursos não são de longa duração, mas apresentam alguma difi-
culdade, por isso,  nem todas as faixas etárias estariam predispos-
tas a percorrê-los.
Podemos concluir que, a partir do artefacto “Diário de Bordo da 
Senhora do Salto”, o turista, depois de experienciar o turismo de 
natureza, terá uma classificação positiva sobre o lugar, contribuin-
do para a valorização do local e para o restauro dos trilhos e percur-
sos mais abandonados. 
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6. Desenvolvimento do projecto  

6.1 Da paisagem ao projeto 

fig. 18 Trilho da Torre do Castelo

fig. 17  Rota do Românico ilustrada

fig. 16   Fotografias tiradas num dos dias 
de visita ao vale
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Na primeira fase do projeto realizou-se um trabalho de campo sobre 
o território através da exploração do mesmo. Inicialmente fez-se 
uma visita virtual e a seguir visitas reais. Numa das quatro visitas 
que foram feitas ao local,  explorou-se o Trilho da Torre do Castelo. 
Na visita virtual foi possível concluir que os mapas dos percursos 
pedestres assinalados no site oficial das Serras do Porto, não es-
tão disponíveis para consulta ou estão ainda em fase de actual-
ização.  Os que se podem consultar, são fornecidos por outras en-
tidades, mas contêm algumas lacunas, nomeadamente no tempo 
de duração e nas  ilustrações pouco legíveis. Ao percorrer o trilho 
da Torre do Castelo, verificamos que o percurso foi concluído em 
menos tempo do que o que era apresentado no mapa.



  I um diário de bordo da Senhora do Salto

fig. 21  Mapa da Rota do Românico

fig. 20   Mapa de trilho pedestre

fig. 19 site oficial das Serras do Porto
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fig.24  Notício no Público

fig. 23  Documentário no Porto Canal

fig. 22  Festas do concelho
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fig.26  site da Casa do Salto

fig. 25 Café Santos no Evasões
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O  site oficial das Serras do Porto é rico em informação, está em 
constante atualização  mas o mesmo não se pode dizer da dis-
ponibilização de mapas.
O vale da Senhora do Salto é referido, em grande parte das noticias 
online, como  um lugar misterioso, sinónimo de sossego, ponto de 
paragem na  gastronomia e recomendado para a prática de despor-
to de montanha. 
Após o estudo do território  procedeu-se à execução do projeto 
físico  Diário de Bordo da Senhora do Salto. 
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6.2  Estrela de Valores de Lia Kruken 
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Quando o designer intervém na valorização de um produto ou ter-
ritório algumas questões são colocadas como por exemplo a quali-
dade do produto, que estratégias podem ser usadas para atrair pu-
blico e  como é que se consegue comunicar a sustentabilidade de 
um produto. Essas questões podem ser acordadas nos seis tópi-
cos, funcional, emocional, ambiental, simbólica, social e económi-
ca. Respondendo a cada uma percebemos se os produto é ou não 
capaz de valorizar o território. 
A forma como cada individuo avalia um produto é  muito abstrato 
porque é maioritariamente motivado pelas questões por isso é que 
a estrela ajuda a  avaliar o produto , neste caso o diário de bordo, se 
é um artefacto consciente e com potencial de valorizar a Senhora 
do Salto de forma  responsável . 

A partir  da estrela de valor de Kruken como fonte de avaliação de 
produtos e serviços, analisamos o caderno de viagem representa-
do pela Senhora do Salto, em seis dimensões de valor:

1.Funcional (…)”  caracteriza-se pela “adequação ao uso”. Ref-
ere-se às qualidades intrínsecas do produto, a sua composição, 
origem e propriedades “(…).
A Senhora do Salto tem uma vasta diversidade de espécies tanto 
na flora como na fauna e  uma geologia  que a caracteriza.  
O Diário de Bordo da Senhora do Salto  será o suporte que guar-
da recordações do vale. Nele podem arquivar-se as plantas que se 
recolhe, fazer desenhos rápidos e guardar  fotografias retiradas da 
paisagem. 
2.Emocional, (…) “incorpora motivações afetivas ligadas e per-
ceções sensoriais que compreendem componentes táteis, visíveis, 
olfativos e gustativos e o sentimento relacionado à compra e ao 
consumo/ utilização do produto. Incorpora, ainda, a dimensão 
“memorial”, relativa a lembranças positivas e negativas de acon-
tecimentos passados.”
As memórias em torno da Senhora do Salto relembram a paisagem 
ainda virgem e cm pouca intervenção da mão humana.  O viadu-
to que faz parte da paisagem une a estrada A41. Foi construído em 
2010 por cima dos montes.
Na primeira visita que se fez ao vale, a autora levou o pai como guia 
e reviveu com ele lembranças da sua adolescência passada  com a 
mãe.  O cheiro a  terra molhada, o som da cascata, tudo a fazia lem-
brar os Verões de hà  três décadas atrás. 
Claro está que os cheiros e as memórias não se podem guardar em 
folhas, mas o utilizador pode fazer apontamentos do que sente e 
do que ouve nas páginas do diário.
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3.Ambiental, “vinculado principalmente à prestação de serviços 
ambientais por meio do uso sustentável dos recursos naturais 
como as florestas.” (…)
 O local é  palco para observação de flora e fauna bem como para 
workshops de desenho de plantas organizados por um docente da 
Universidade de Aveiro. 
O vale tem potencial para servir de inspiração à criação do caderno. 
Para os utilizadores que dominam o desenho e a curiosidade pela 
natureza é um projeto que valoriza o território e o desenho como 
arte de preservar a memória. 
4.Simbólica, (…)” relaciona-se à importância do produto nos siste-
mas de produção e de consumo, das tradições e dos rituais relacio-
nados, dos mitos e dos significados espirituais, da origem histórica,
 do sentido de pertença que evoca. Está associado ao desejo de 
manifestar a identidade social, pertença em grupo étnico, posicio-
namento político, entre outras intenções.” (…) 
O vale da Senhora do Salto antes de atrair desportistas e explora-
dores começou por ser o centro de receção de católicos em torno 
da capela que dá o nome ao lugar. As procissões ainda se realizam 
de acordo com a tradição. 
5.Social. “relaciona-se aos aspetos sociais que permeiam os pro-
cessos de produção, comercialização e consumo dos produtos 
(ex: repartição equitativa dos benefícios, inclusão, qualidade das 
relações, bem estar, reconhecimento). Os valores morais dos ci-
dadãos e a atuação e a reputação das organizações na sociedade 
se incluem também nesta dimensão.”
O vale  tem atraído cada vez mais turistas para desfrutarem da 
natureza terem  experiências de lazer e convívio salutar. Ao mes-
mo tempo permite a consciencialização e valorização do ambiente 
contribuindo para a sua preservação.
 6. Económico- ,” De carácter objetivo., baseia-se na relação custo/ 
beneficio em termos monetários.”  Ao que de momento o “Diário de 
Bordo da Senhora do  Salto” não se consegue incluir neste  ponto.  
(Kruken, 2009, p.28)

Deste modo o “Diário de Bordo da Senhora do Salto” pode se con-
siderar um objeto  relacionado com a reutilização, a improvisação 
ao  qual se dá uma nova vida. Ficaria enquadrado no Do It Yourself 
porque é concebido a partir da encadernação manual, do processo 
lento da costura, com papeis reciclados, e inspirado na  natureza da 
Senhora do Salto.
 De acordo com Casimiro (2016) são designadas por: design ver-
nacular, do-it-yourself. Home made. Readymade, design incógnito, 
criação popular, autocriação, artesanato, slow design, etc.  (Jacinta 
Helena Alves Lourenço Casimiro, 2016, s.p)
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6.3 Iconografia

fig. 27 nadar

fig. 28 recolha 
de plantas

fig. 29  geologia

fig. 30 desenhar

fig.31  fotografia

fig.32  história
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Segundo Adrian Frutiguer (1989)  os historiadores procuram  iden-
tificar a origem do sinal, coisa que recorda algo que faz lembrar.  
Foram muitas as tentativas, para se descobrir as semelhanças e 
características entre os símbolos primitivos de regiões e continen-
tes diferentes mas esta ainda é uma tarefa incompleta. Porém, ex-
istem símbolos que são interpretados de igual modo mesmo em 
diferentes culturas, como por exemplo o símbolo da  água e da lua. 
(p.115).

Precisamos apenas de  pensar na representação de figuras hu-
manas e animais e armas típicas, tais como flechas. A lua estava 

certamente representada por toda parte o mundo como uma 
foice, uma montanha como um triângulo, e a água como uma linha 

de onda (…) 
(Frutiguer, 1989, p.115).

Depois de ler a obra do autor pode-se perceber que os símbolos 
desenhados para  o caderno são semelhantes à linguagem de al-
guns símbolos primitivos, nomeadamente, o símbolo da água que 
é representado por ondas.  A família iconográfica desenhada para 
o caderno é um conjunto de símbolos que mostram as atividades 
que podem ser executadas durante o percurso pedestre desde a 
Torre do Castelo até à Boca do Inferno. 

Quando se desenha uma família de ícons, estes devem ser inspira-
dos no território onde se vão inserir. A linguagem iconográfica do 
projeto nasceu da geologia das paredes rochosas que se encon-
tram durante o percurso pedestre.

Na conceção dos ícons definiu-se que teriam de ter o mesmo ta-
manho, a mesma cor, o mesmo traço e linguagem linear semelhan-
te de forma a serem da mesma família. O verde foi a cor escolhida 
de acordo com o estudo de cores feito ao território, que se pode ver 
no capitulo 6.5 Paleta de Cores.
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fig. 34  Lisa Marie, ilustrações digitais (http://
madebylisamarie.com/)

fig. 33  simbolos segundo Adrian 
Frutiguer

fig. 35  Patagonia store (https://www.patagonia.
com/home/)

fig.36   Editora de livros Lua de papel (https://lu-
adepapel.leya.com/pt/gca/sobre-nos/) (editora 
pertencente ao grupo Leya).
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Muitos símbolos que hoje vemos a representar uma marca são in-
spirados nos desenhos dos nossos antepassados e no passado 
a comunicação era feita através de desenhos nas paredes.  Hoje em 
dia adoptamos esses desenhos para representar marcas sem que 
o uso da palavra seja necessário. 
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6.4 Tipografia

fig. 37  (https://www.myfonts.com/fonts/cultivated-mind/
local-brewery/)

fig.38  Marca Terrirorial
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As fontes escolhidas para dar o nome ao projeto, foram a Local 
Brewery Sans, de Cindy Kinash e a Bio Rhyme Expanded Regular 
de Aoife Mooney .  
A Local Brewery Sans é uma coleção de fontes inspirada no vin-
tage e é usada para títulos ou textos de destaque em embalagens, 
revistas, marketing, casamentos, rótulos de cervejas locais, filmes 
e roupa. Para além de estar presente em ambientes como os que 
referimos hà pouco também se pode encontrar como uma fonte 
que descreve a natureza em dias mais frios como na praia e nas 
serras.  “Um Diário de Bordo da Senhora do Salto” é um objeto que 
será usado no meio da natureza logo esta fonte representa bem o 
nome do projeto.

     

A família tipográfica escolhida para o corpo de texto do caderno foi a Bio 
Rhyme Expanded Regular, uma fonte serifada criada por Aoife Mooney.

diario de bordo da  senhora do salto



  I um diário de bordo da Senhora do Salto

6.5 Paleta de cores

fig. 39   Boca do Inferno, Senhora do Salto 
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Como designer ao conceber um projeto relacionado com design 
e território, considero importante saber escolher a paleta de cores 
que corresponda às referências territoriais do lugar selecionado.  
Para responder a este desafio, em todas as visitas ao vale da Sen-
hora do Salto, foram feitos desenhos de campo, registos fotográfi-
cos da natureza, do trilho pedestre, do clima e ambiente envolvente.

Depois de juntar tudo o que tinha escolhi usar o Photoshop como 
forma de descobrir quais as cores que mais vezes se repetiam na 
atmosfera do vale, “pixelizou-se”  as fotografias e reparamos que 
as cores que mais se repetiam eram o verde, o azul,  o amarelo, 
o castanho e o cinzento. 
De todas as cores escolhi o verde porque é a cor que mais está 
presente no vale quando o visitamos.  Está representada na cor 
da fonte tipográfica, nas páginas e nos icons. O verde, segundo Eva 
Heller é a segunda cor preferida da população (Heller, 2014, p.8). 
É uma cor secundária, uma cor fria  e nas suas vastas característi-
cas representa a natureza e o meio ambiente, calma e harmonia,
 a aventura , a cor das montanhas e da nostalgia.  

O verde é mais do que uma cor, o verde é a quintessência da 
natureza. O verde é uma ideologia, um estilo de vida: consciência 

ambiental, amor à natureza, ao mesmo tempo a recusa a uma 
sociedade dominada pela tecnologia.  (Heller, 2014, p.168)

Concordo com Heller que compara a  cor verde como uma cor  nat-
ural e amiga do ambiente. Quando compramos um produto que é 
natural a cor verde está presente e assumimos automáticamente 
que é de origem natural e que não causou danos no planeta.  (Heller, 
2014, p.202)
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fig.42 Mira Salto

fig.. 40 Café Santos, Senhora do Salto 

fig. 41  Boca do Inferno. Senhora do Salto
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6.6 Marca

fig. 44  Megadobras fig. 45 Megadobras

fig. 43 Tentativas da marca do projeto
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A marca do projeto,  foi  o que se desenhou primeiro e  teve como 
inspiração a parede rochosa do vale onde existem dois tipos de ro-
chas: dobras ou megadobramentos. 
A partir desta foi fácil criar a restante família de ícones. 
Com esta marca,  pretende-se destacar o vale não só pelo seu 
manto verde mas pelas formações rochosas que conseguem pas-
sar despercebidas ao público e que são únicas.  Depois de concluída 
a marca do projeto e sua respetiva iconografia passou-se ao passo 
seguinte que foi dar um nome ao projeto.
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“Um Diário de Bordo da Senhora do Salto” é o nome do projeto e 
representa o que este mesmo é, um caderno de bordo do sítio es-
tudado.  Este caderno de bordo, é inspirado nos cadernos de via-
gem, diários de viagem,  funciona como um material editorial capaz 
de ser um mapa, um sketchbook, um álbum de fotografias ou um 
herbário pessoal. 

Concebido manualmente e segundo a técnica ancestral da encad-
ernação, o caderno é cozido à mão, usando a  técnica da linha de 
borbuleta. Esta técnica é a mais indicada para cozer papeis espes-
sos e poucas páginas.  O tipo de papel utilizado é o papel reciclado. 
Esta concepção é  lenta e apela à sensibilização do slow design e da 
reutilização da matéria prima. 
Com o caderno o público pode acompanhar o trilho da Torre do  
Castelo até à Boca do Inferno a partir dos desenhos que ilus-
tram o percurso e intervir nos mesmos.  No caso de o trilho 
se tornar difícil o icon do QRCode ajuda a prosseguir a viagem.  
Nas páginas o público pode desenhar, comple-
tar os desenhos, e contemplar as ilustrações. 
Os envelopes ilustrados servem  para se guardar as plantas que 
se recolhe durante o trilho semelhantes às ilustradas. No caderno 
também se pode arquivar fotografias no envelope ilustrado pela 
ponte e completar poemas adivinhando a palavra que falta. É uma 
actividade interactiva que revela a lenda local.

O público alvo escolhido para usufruir deste projeto são jovens 
adultos. Sem problemas de mobilidade visto que o terreno em 
redor da Senhora do Salto não é no geral de fácil mobilidade. Se 
tivéssemos de atribuir um nível de dificuldade à volta dos trilhos 
da Senhora do Salto seria de dificuldade média. O público escol-
hido terá de ter gosto pelo desenho, pela fotografia e pela prática 
de caminhadas. Se for um praticante de trilhos pedestres, amante 
da natureza, preferindo o repouso na tranquilidade das paisagens 
naturais por oposição ao ruidoso movimento da cidade, apreciando 
longas caminhadas, explorando o vale com o Diário da Senhora do 
Salto.
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fig. 46 Fotografias do projeto “Um Diário de Bordo da 
Senhora do Salto”
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fig. 47 Fotografias do projeto “Um Diário de Bordo da 
Senhora do Salto”
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A conceção do projeto centrou-se no interesse e esforço da auto-
ra para realizar um projeto de design que valorizasse a Senhora do 
Salto promovendo o turismo e a cultura do vale. 
Assim, depois de um estudo de campo, da análise de projetos sem-
elhantes e fontes relacionadas com o conjunto de palavras-chave 
pode-se concluir que para se poder “entrar” num projeto que 
procura a promoção de um local é preciso estar dentro dele ou seja 
viver um pouco nele.

Foi assim que o projeto procurou intervir para conseguir comuni-
car a riqueza do território e incentivando à sensibilização e visita. 
Começamos por percorrer um dos trilhos pedestres do vale e po-
demos perceber que a experiência da caminhada foi a chave para 
o nascimento do  projeto Um Diário de Bordo da Senhora do Salto  
envolvendo o caminhante na natureza e no espirito do lugar. 
Ao longo do estudo de campo entendeu-se que o território se en-
contra um pouco abandonado e não tem os seus valores aproveit-
ados como por exemplo os moinhos e as paredes rochosas se en-
contrarem escondidos. Perante estes e outros problemas a solução 
proposta foi criar um diário de bordo pessoal, na proximidade de  
um mapa ilustrado onde o público consegue traçar o percurso pe-
destre a partir das ilustrações e intervir nas mesmas com os ma-
teriais que quiser.

Durante o desenvolvimento do projeto deparamo-nos com muitos 
desafios. 
Relativamente à experiência a autora quando escolheu a Senhora 
do Salto como território de pesquisa e intervenção não se lembrou 
que no final do segundo semestre se ia mudar para o concelho viz-
inho. Portanto, a distância aumentou, as viagens tornaram-se mais 
difíceis,   mas continuava a valer a pena passar as manhãs na serra.
O clima também dificultava por vezes a expedição principalmente 
quando fazia frio e chuva. O registo fotográfico resultava em fo-
tografias com artefactos na lente e desenhar no local implicava ser 
protegida por um guarda-chuva. 
No decorrer do projeto os maiores desafios aparecerem no de-
senho da paisagem. Desenhar a vegetação foi fácil ao contrário 
dos desenhos de espaço, onde foi preciso desenhar elemen-
tos de arquitectura, por exemplo, as escadas da Torre do cas-
telo. Uma vez que se pretendia dar a conhecer um percurso, es-
ses elementos, enquanto referências importantes na paisagem 
tinham que estar no caderno para não desvirtuar o projeto. Sem 
eles o percurso não ficaria devidamente assinalado e como tal 
a proposta de o dar a conhecer falharia. Para mais, a proposta 
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era que o caderno fosse um instrumento de registo para aque-
les que também passariam pela Senhora do Salto. Por isso, im-
plicava ter nele essas referências  para que o caminhante não se 
perdesse e ao reconhecer o lugar tivesse vontade de colocar no 
caderno a marca do seu percurso. Foi, por isso, preciso insistir.  
Quando chegou o momento de conceber fisicamente o projeto a 
dificuldade viu-se na procura de papeis recicaldos que podes-
sem ser impressos a laser, papeis que cosneguissem ser usados 
como suport de desenho, ous eja capazes de serem usados para 
lápis a grafite, águarela e pasteis de óleo,  e cartolina para conceber 
uma capa dura e assim ser um bom suporte para se desenhar em 
qualquer lado e em quqlquer forma. Por falta de compatibilidade 
entre as gráficas e os prazos que a aluna proponha infelizmente o 
caderno não ficou completamente igual ao que se planeava mas 
conseguiu corresponder uma  grande parte ao objetivo final.

O objetivo do diário de bordo será o utilizador poder ter um suporte 
que o convide a  registar in situ as suas impressões sensoriais ou 
mesmo aquilo que desconhece e passará a conhecer através do 
desenho como forma de experienciar o lugar através de uma per-
cepção mais repousada e logo mais atenta e duradoura. Muitas 
vezes a autora fracassou na tentativa de interpretar e consequen-
temente propor a concretização do caderno. Isso implicou novas 
visitas ao local até conseguir superar o desafio 

O projeto Um Diário de Bordo da Senhora do Salto  procura ser um 
projeto de design que valoriza o vale da Senhora do Salto a partir da 
ilustração e encadernação ao propor a experiência de fruição, em 
relação direta com o lugar, como interveniente na “continuidade” 
quer do objecto de design quer da memória que se pode ter e man-
ter através dele.  
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fig 48  Desenhos e estudos de campo da Senhora do Salto
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fig 49  Desenhos e estudos de campo da Senhora do Salto
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fig.50  Algumas das muitas fotografias das visitas ao vale
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fig.51 Diário de bordo da Senhora do Salto
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fig.52 Um  Diário de bordo da Senhora do Salto

87



  I um diário de bordo da Senhora do Salto

fig.53 Um    Diário de Bordo da Senhora do Salto
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fig.54 Um Diário de Bordo da Senhora do Salto
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