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SUSANA PITEIRA
Lisboa, 1963

Susana Piteira, Licenciada em Artes Plásticas – Escultura, pela Escola Superior de Belas Artes
do Porto, 1990. Pós-graduada, desde 2001, em Espaço Público e Regeneração Urbana; Arte e
Sociedade, pela Facultat de Belles Arts da Universitat de Barcelona. De 1991 a 1993 é bolseira
da Fundação Calouste Gulbenkian e entre 2002 e 2006 foi bolseira da Fundação para a Ciência
e a Tecnologia. Desde 1987 participa e organiza exposições de Artes Visuais, conferências,
simpósios e workshops, nacionais e internacionais, sendo autora de diversos trabalhos escultóricos de intervenção arquitectónica em edifícios particulares e no espaço público em Portugal.
Entre 1992 e 1996 leccionou na Universidade de Évora, no curso de Arquitectura Paisagista, e
de 1995 a 2002 foi Assistente Convidada no curso de Escultura da Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa. Em 2010/2011 colaborou com a Universidade de Évora como Assistente Convidada, leccionando no Mestrado de Ensino de Artes Visuais e está desde este ano
lectivo como Assistente Convidada da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, na
licenciatura de Artes Plásticas. É formadora acreditada pelo IEFP e pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua de Professores. Em 2011, fundou a CHÃES – Associação
de Pesquisa e Experimentação em Cultura e Arte da qual é Presidente da Direcção. Autora de
vários artigos sobre Arte no Espaço Público bem como outras temáticas relacionadas com a
arte e a escultura em particular, tem proferido palestras e apresentado comunicações em vários
eventos em Portugal, Espanha e Brasil. É também freelancer como artista visual, e as suas áreas
de interesse, incidem na importância da materialidade da escultura centrada na criação como
aspecto essencial do objecto artístico numa via de uma poética da escultura, bem como nos
fenómenos de globalização estética sobre o território, rural e urbano, e nos processos, meios e
intervenientes necessários à prática de intervenções artísticas nesse contexto.

3

4

CURRICULUM
VITAE
IDENTIFICAÇÃO

Nome: Susana Maria Clemente dos Santos Piteira
Nome artístico: Susana Piteira
Cartão do Cidadão nº: 6638518
Data e local de nascimento: 30 de Julho de 1963, Lisboa
Morada: R. Dr. Francisco Maria de Almeida Gran della, n º 218,
2050-117 Aveiras de Cima
Tel./Fax: 351263475129
E-mail: Susana.piteira@sapo.pt
Página web: www.susanapiteira.com
QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS

[ 2000 ] Pós-Graduação (DEA) no Curso de Doutoramento “Espacio Público Y Regeneración Urbana:
Arte y Sociedad”, do Departamento de Escultura da Facultat de Belles Arts da Universitat de Barcelona.
[ 1990 ] Licenciatura em Artes Plásticas – Escultura, Escola Superior de Belas Artes do Porto (Homologada
em 2007 à Licenciatura em Artes Pásticas – Escultura, do Título espanhol de Licenciatura em Belas Artes).
[ 1986 ] Bacharelato em Arquitectura de Interiores e Design de Móveis (Julho de 1986), Escola Museu da
Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva. Lisboa.
[ 1983 ] Curso Técnico de Equipamento e Interiores (12º Ano de escolaridade), Escola Secundária
António Arroio. Lisboa.
QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS

[ 2006 ] Certificado de Aptidão Profissional, obtido no Instituto de Emprego e formação Profissional,
Delegação de Évora, com o nº EDF 403451/2006 DA, validade vitalícia.
QUALIFICAÇÕES PEDAGÓGICAS

[ 2009 ] Certificado de Formadora pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua de
Professores, com registo CCPFC/RFO 26954/10.
PRÉMIOS

[ 2014 ] Menção Honrosa atribuída pelo júri da Exposição Arte Hoje na Sociedade Nacional de Belas Artes,
à obra de escultura intitulada Knidia, datada de 2014, e apresentada nesta exposição. Lisboa, 19 de Junho.
[ 1990 ] 2º Prémio de Escultura na semana da Pedra III, Concurso Internacional de Escultura em Pedra,
organizado pelo Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Torres Novas, 18 de Setembro a
5 de Outubro.
BOLSAS

[ 2002 - 2006 ] Outubro de 2002 a 30 de Setembro de 2006, foi-lhe atribuída a bolsa de investigação em
C&T da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, para desenvolver a tese de doutoramento na Facultat de
Belles Arts da Universitat de Barcelona.
Obteve o apoio do Serviço de Belas Artes da Fundação Calouste Gulbenkian para apresentar
a comunicação Monumento e Anti-Monumento – A Simbologia da Escultura Pública, no VII Congresso
Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais da Universidade Cândido Mendes. Rio de Janeiro, 3 a 7 de Setembro.
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[ 1994 ] Obteve o apoio do Serviço de Belas Artes da Fundação Calouste Gulbenkian para desenvolver o
projecto e a exposição As Lágrimas de Eros. Lisboa, Mãe de Água das Amoreiras, 31 de Maio a 30 de Junho.
[ 1991 - 1993 ] Foi Bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian para desenvolver um projecto de aperfeiçoamento no domínio da tecnologia da escultura em pedra.
[ OUTRAS FORMAÇÕES ]

CURSOS

[ 2007 ] 25 a 29 de Junho, Pensar el Paisaje 02. Paisaje y Arte, curso teórico dirigido por Javier Maderuelo.
Huesca, Centro de Arte y Naturaleza..
[ 2005 ] 18 a 20 de Abril, Escape attemps: A Life in and Out of Art, curso / Workshop Teórico proferido
por Lucy R. Lipard. Múrcia, Centro de Estudos Avanzados de Arte Contemporáneo.
[ 2000 ] 7 a 13 de Julho, Cidade e Urbanismo na Península Ibérica, curso teórico coordenado por Jorge
Gaspar e Horácio Capel. Lisboa, Reitoria da Universidade.
[1998 ]

2, 9 e 16 de Novembro e 2 de Dezembro, (U)topias Culturais – (U)topias Ambientais,

curso

teórico ministrado pelos Professores Arquitecto Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles e Doutor Jacinto
Rodrigues. Lisboa, Fundação das casas de Fronteira e Alorna.

[ WORKSHOPS ]

WORKSHOPS DE PRÁTICAS, DE MEIOS E
DE LINGUAGENS DE ÂMBITO PLÁSTICO

[ 2013 ] 18 a 24 de Março, participa na formão de curta duração do CNQ, TÉCNICAS

DE

PRODUÇÃO DE VIDRO SOPRADO SEM MOLDE (50 horas), orientado pelos vidreiros José Nascimento e Cláudio Duarte. Marinha Grande. Cencal.
[ 1998 ] 2 e 3 de Julho, participa no Taller d ’Art-Paper: ”EL PAPER ORIENTAL” orientado pelo artista
Dai BhiIn. Barcelona, Museu Moli Paperer de Capellades.
[ 1993 ] 12 a 16 de Julho, estagia na oficina do Museu Moli Paperer afim de realizar um trabalho de
escultura em papel como desenvolvimento e aperfeiçoamento do "I X TALLER DEL PAPER". Barcelona,
Museu Moli Paperer de Capellades.
5 a 9 de Julho, frequenta o "IX TALLER DEL PAPER", orientado por Victória Rabal.
Barcelona, Museu Moli Paperer de Capellades.
[ 1992 ] 10 e 11 participa no "TALLER DE PAPEL MARBEJAT", curso prático de iniciação ao papel
marmoreado, a cargo de Montserrat Buxó, Museu Moli Paperer de Capellades , Barcelona , Espanha .
[ 1990 ] 20 de Agosto a 7 de Setembro, participa no "WORKSHOP DE CERÂMICA", orientado pelo
professor Francis Behets e com o apoio técnico do Cencal. Óbidos .
[ 1989 ] 24 a 26 de Abril, participa nas Conferências e Workshops "CERÂMICA NA ARQUITECTURA" e "METODOS INDIVIDUAIS NA CERÂMICA", dirigidos pelo ceramista italiano Pompeo
Pianezzola, professor da Escola de Cerâmica Nove, Itália. Cencal, Caldas da Rainha.
WORKSHOPS NO ÂMBITO DA ARTE PÚBLICA:
PRÁTICAS, INTERVENIENTES E MEIOS

[ 2003 ] 22 a 28 de Setembro, participa no Taller “AJUSTES DE REALIDAD” (60 h) orientado pela
artista Mireya Masó e co-organizado anualmente pelo Ayuntamento de Blanca e a Comunidad Autónoma
da Región de Murcia Blanca.
[ 1999 ] 20 a 29 de Maio “SITES+SITUATIONS”, Workshop internacional e interdisciplinar em torno do
te ma sítios + situações: estratégias para a arte e o design na esfera pública tomando como case-study a área
de Kop Van Zuid, situada na margem sul de Rotterdam. Rotterdam,Willem de Kooning Academy.
[ 1998 ] 13 a 15 de Maio, participa no Seminário Taller Workshop “DE LA EXPERIENCIA

AL

LUGAR”, orientado pelo Prof. Titular Josep Roy Dolcet. Barcelona, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Barcelona.
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[ COLÓQUIOS / CONGRESSOS / CONFERÊNCIAS
/ SEMINÁRIOS (PASSIVOS) ]

NO ÂMBITO DA HISTÓRIA DA ARTE

[ 2004 ] 9 de Novembro, assiste à conferência “LA ESCULTURA Y LA DANZA”, integrada no Ciclo de
conferências Rodin nuevo paradigma en escultura. Barcelona, Caixa Forum, Fundació La Caixa .
[ 1994 ] 18 e 19 de Fevereiro, participa no “ENCONTRO SOBRE O ORNAMENTO NO BARROCO
E NO ROCOCÓ”, orientado por Vítor Serrão, Ana Hatherle y Gerard Doderer e Horta Correia. Lisboa,
Palácio Fronteira.
[ 1991] 13 a 15 de Setembro, participa na Conferência "OFICIS D'ART A L'ARQUITECTURA”, organizada pelo D'AAFAD de Barcelona, e o WCC-Europa. Barcelona, Col·legi de Arquitectos de Catalunya .
[ 1990 ] 26 e 27 de Outubro, presente no Encontro sobre "DESENHO", orientado pelo Arquitecto
Frederico George e pelo Escultor Lagoa Henriques. Lisboa, Palácio Fronteira.
26 e 27 d e Janeiro, participa no Encontro sobre a "HISTÓRIA DA AZULEJARIA E M
PORTUGAL I", moderado pelo Dr. Rafael Salinas Calado e pelo Historiador José Meco, organizado
pela Fundação das Casas de Fronteira e Alorna Lisboa, Palácio Fronteira.
[ 1989 ] 7 e 8 de Abril, participa no Encontro sobre a "ESTÉTICA DO AZULEJO", moderado pelo Dr.
Rafael Salinas Calado e pelo Historiador José Meco. Lisboa, Palácio Fronteira.
NO ÂMBITO DAS INDÚSTRIAS DA CULTURA,
DAS ARTES E DO TERCEIRO SECTOR

[ 2013 ] 15 de Novembro, participa no Seminário CULTURA 2020: CAPITAL CRIATIVO, CAPITAL
HUMANO, CAPITAL SOCIAL, organizado pelo GP/SEC/GGEPAC. Porto Fundação de Serralves.
– 3 e 4 de Maio, participa no FORÚM DO CARSO, organizado pelo Parque Natural das Serras de Aire
e Candeeiros/ICNF. Rio Maior. PNSC.
[ 2012 ] 4 e 5 de Julho, participa na Conferência AS ARTES E A CRISE ECONÓMICA: UMA
OPORTUNIDADE PARA O TERCEIRO SECTOR? / 21ST FELLOWOS CONFERENCE. Lisboa,
fundação Calouste Gulbenkian.
[ 1991 ] 23 e 27 de Novembro, participa no "SIMPÓSIO INDUSTRIA DE CULTURA", organizado
pela Fundação Calouste Gulbenkian e Câmara Municipal de Faro. Faro, Museu Arqueológico e Lapidar.
NO ÂMBITO DA CRÍTICA DA ARTE

[ 1992 ] 21 e 22 de Fevereiro, participa no Colóquio Sobre a “CRÍTICA DE ARTES PLÁSTICAS E
DA ARQUITECTURA EM PORTUGAL” moderado pelos Especialistas José Augusto França , Nuno
Portas, Rui Mário Gonçalves e Pedro Vieira de Almeida. Lisboa, Palácio Fronteira.
NO ÂMBITO DA ARTE E TECNOLOGIA

[ 1995 ] 28 de Novembro, Encontro “ARTE E TECNOLOGIA”, organizado pelo Instituto da Soldadura
e Qualidade. Oeiras, Tagus Park.
NO ÂMBITO DO ENSINO ARTÍSTICO

[ 1995 ] 13 a 16 d e Novembro, 4th Elia Conference “REFLECTIONS ON THE HUMAN FACE”.
Lisboa, FCG.
NO ÂMBITO DA ARTE E GLOBALIZAÇÃO

[ 1999 ] 19 e 20 de Março, “GLOBALIZACIÓ I DIFERENCIACIÓ CULTURAL”, seminário organizado pelo Centre de Cultura Contemporanea de Barcelona e pelo Museu D’art Contemporani de Barcelona.
NO ÂMBITO DA ARTE PÚBLICA, ARTE NO ESPAÇO PÚBLICO,
REGENERAÇÃO URBANA E INTERVENÇÃO ARTÍSTICA NO TERRITÓRIO

[ 2007 ] 2 e 3 de Fevereiro, assiste ao seminário LA METRÒPOLIS EN L’ERA DE LA
FOTOGRAFIA, organização MACBA. Barcelona, MACBA.
[ 2006 ] 18 de Março, assiste à mesa redonda “DESVIOS II, FLUÍDEZ E SENTIDO DO LUGAR”,
2º Encontro Internacional Sobre a Importância do Local no Pensamento e na Arte Contemporâneos.
Organizado pela Transforma AC/Tzero, Torres Vedras.
2 e 3 d e Fevereiro, assiste a mesas de debate de MADRID ABIERTO 2006, intituladas “INTERCAMBIOS EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO” , organização Madrid Abierto 2006. Madrid, La Casa Encendida.
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[ 2005 ] 29 de Setembro a 1 de Outubro, assiste à “INTERNATIONAL CONFERENCE REMEMBERANCES OF THE CITY”, organizada pelo Polis Research Centre da Universidade de Barcelona
em conjunto com o Public Art Observatory e com apoio do PAUDO Network, HUM2004-22086-E.
Barcelona, Facultat de Belles Arts da Universidade de Barcelona.
23 de Abril, assiste à “CONFERÊNCIA PELA TERRA”, organizado por Cristina Ataíde em
colaboração com o NEXTART e o ISA. Lisboa, ISA.
[ 2005 ] 10, 11 e 12 de Março, Participa no Seminário “PERIFERIAS. VALOR DAS PERIFERIAS
NAS DINÂMICAS URBANAS – LA MINA / MARVILA”. Lisboa, Sala de Actos do Centro Português
de Design.
[ 2004 ] 24 de Março assiste à conferência “EL PINCHO. LOS ULTIMOS 25 AÑOS DE ARTE
PÚBLICO EN ESPAÑA”, proferida por Javier Maderuelo. Barcelona, Facultat de Belles Arts da Universitat de Barcelona.
[ 2003 ] 2, 3 e 4 de Outubro, participa no PAO Annual Conference “PUBLIC ART &URBAN DESIGN:
INTERDISCIPLINARY AND SOCIAL PERSPECTIVES. WATERFRONTS OF ART III.
Barcelona, MACBA.
27, 28, 29 e 30 de Março, assiste ao Congresso Internacional “USER(S) DESIGN”, promovido
pelo CPD, Centro de Congressos de Lisboa. Lisboa.
[ 2002 ] 14 a 16 de Novembro, participa no III SI FFACUS intitulado “URBAN SPACE LIKE WATER”,
organizado pelo CAATB. Barcelona, Aula Magna da Universitat de Barcelona e Auditori do WTC, Moll.
17 a 19 de Outubro, assiste à conferência “PAISAGEM: TEMPO E MEMÓRIA”. Porto,
Parque de Serralves.
12 e 13 de Julho, participa no Simpósio “ESPAÇO PÚBLICO DESLOCAÇÃO E
PROXIMIDADE”, no contexto do Curso de Pós Graduação em Design Ambiental Urbano, e m colaboração com a Universidade de Barcelona. Lisboa, Gare Marítima de Alcântara.
[ 2000 ] 19 a 21 de Outubro, participa no Simpósio Internacional FUTUR I FUNCIÓ DE L’ART
CONTEMPORANI EN L’ESPAI URBÁ, Col·legi d ’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona,
Barcelona.
[ 1999 ] 25, 26 e 27 de Março, REFER PAISATGES, 1ª BIENAL DE PAISATGE DE BARCELONA,
organização do Col·legi d ’Arquitectes de Catalunya e da Escola Tècnica Superior d’Arquitectura da
Universitat Politècnica de Catalunya . Barcelona.
NO ÂMBITO DA ARTE E DA PAISAGEM

[ 2005 ] 9 de Julho, participa na conferência BLOOM ARTE E JARDINS EFÉMEROS, organização
conjunta da Câmara Municipal de Oeiras e de Traços na Paisagem. Barcarena, Oeiras, Fábrica da Pólvora.
[ 2004 ] 28 e 29 de Fevereiro, assiste á conferência CONVERSAS Á VOLTA DO RIO. Montemor-o-Novo, Auditório da Biblioteca Municipal.
[ 2003 ] 21 e 22 de Novembro, assistiu à Conferência PAISAGEM E MODERNISMO: ESPAÇO E
IDEOLOGIA. Porto, Fundação de Serralves.
[ 2002 ] 22 de Março, participa no colóquio PAISAGEM, comemorativo dos 35 anos da Finisterra Revista Portuguesa de Geografia. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
NO ÂMBITO DAS PRÁTICAS E DOS MEIOS E
LINGUAGENS DE CONTEXTO PLÁSTICO

[ 2012 ] 2 e 3 Outubro, assiste à Conferência CONTEXTILE: TRIENAL DE ARTE TÊXTIL COMTEMPORÂNEA. Guimarães, Centro Cultural Vila Flor.
NO ÂMBITO DA ARTE E DA CIÊNCIA

[ 2012 ] 18 Maio, participa no Colóquio O MUNDO É FEITO POR NÓS? QUESTIONAR A ARTE
E A CIÊNCIA EM TEMPO DE CRISE. São Mamede de Infesta, Casa Museu Abel Salazar.
NO ÂMBITO DO PATRIMÓNIO

[ 2013 ] 5 de Junho, Participa no debate DIREITOS DE AUTOR: PROTECÇÃO DO CRIADOR E
DA OBRA, DAS VIII Jornadas Património ARTErial. Porto. Auditório da Biblioteca da escola Superior
de Educação, do Instituto Politécnico do Porto
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[ CARREIRA ARTÍSTICA ]

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS
( SELECÇÃO )

[ 2016 ] 17 de Maio a 4 de Setembro, LASCIVIOUSNESS, instalação em diálogo com Palácio dos
Marqueses de Praia e Monforte. Estremoz. (Em preparação)
[ 2015 ] 15 de Outubro a 15 de Novembro, DESENHOS. Porto: Casa Museu Abel Salazar. (Em preparação)
6 de Setembro a 15 de Novembro, SENSUALITIES. Los Angeles: Louis Stern Fine Arts.
(Em preparação)
[ 2013 ] 31 de Maio a 29 de Junho, RESERVAS E SEDIMENTOS: TENSÕES, REPRESENTAÇÕES,
HERANÇAS OU NOMEAÇÕES. Braga, Galeria da Universidade, Museu Nogueira da Silva.
27 de Abril a 25 de Junho, TROMPE L’OEIL, LE COEUR ET LA RAISON, Instalação de
escultura e desenho, Porto, Quase Galeria / Espaço T. Comissariado por Maria de Fátima Lambert.
[ 2010 ] 2 de Julho a 5 Setembro, MEMBRANAS, exposição antológica. Guimarães, Museu de
Alberto Sampaio.
28 de Fevereiro a 11 de Abril, 20 ANOS, 20 ESCULTURAS: 1990 - 2010, exposição antológica. Estremoz, Sala D. Dinis/ Galeria de Desenho.
6 de Fevereiro a 31 de Março, FRAGMENTOS III, exposição de escultura em pedra. Arraiolos,
Galeria Lobo Mau.
[ 2009 ] 1 de Dezembro a 30 de Janeiro de 2010, JUST SCULPTURE, exposição de escultura em pedra.
Arraiolos, Pousada de Nossa Sra. Assunção.
22 de Maio a 3 de Outubro, JUST SCULPTURE, exposição de escultura em pedra. Guimarães,
Galeria Gomes Alves 2.
[ 2008 ] 9 de Março a 12 de Junho, FRAGMENTOS II, exposição de escultura em pedra e gravura.
Macedo de Cavaleiros, Centro Cultural.
[ 2007 ] 20 de Novembro, reinterpreta a sua instalação O SÉCULO PRIMEIRO DEPOIS DE BEATRIZ,
composta por 3 esculturas em pedra e 19 gravuras, na sala São José do Egipto (sala 124), a propósito da
cerimónia de atribuição do grau de Doutor Honoris causa a Amin Maalouf e a Jordi Savall. Universidade de
Évora. Colégio do Espírito Santo.
22 de Setembro a 19 de Outubro, NATURA NATURATA/ NATURA NATURANS
(FRAGMENTOS), exposição de escultura em pedra , desenho e instalação multimédia. Porto,
Galeria Artes no Solar de Santo António.
[ 2004 ] 27 de Março a 30 de Abril PRAZERES PÚBLICOS SOFRIMENTOS PRIVADOS, instalação multimédia [com Rietske Van Raay]. Almada, Casa da Cerca / Centro de Arte Contemporânea.
[ 2003 ] 25 de Janeiro a 20 de Fevereiro, BELEZA OU NATUREZA E ARTE OU, AINDA, VÉNUS
LANDSCAP E OU,..., instalação de seis esculturas em pedra e três desenhos a grafite sobre as paredes.
Guimarães, Galeria J.M. Gomes Alves.
[ 1996 ] 14 de Dezembro a 7 de Janeiro, “O SÉCULO PRIMEIRO DEPOIS DE BEATRIZ”, instalação de 3 esculturas em pedra e 27 gravuras. Montemor-o-Novo, Galeria Municipal.
9 a 30 de Novembro, VÉNUS LANDSCAPE, Galeria Évorarte. Évora, Escultura em Pedra.
[ 1995 ] 12 de Maio a 30 de Junho, 7 ARQUITECTOS, UM DESIGNER E ESCULTURA DE SUSANA
PITEIRA. Abação, Guimarães, Galeria A Alma das Coisas.
[ 1994 ] 31 de Maio a 30 de Junho, AS LÁGRIMAS DE EROS, Escultura em Pedra. Lisboa, Mãe
d'Água das Amoreiras.
[ 1992 ] 9 de Maio a 17 de Julho, A BELEZA, Escultura em Pedra e Gravura. Lisboa, Espaço A/ Clube 50.
EXPOSIÇÕES COLECTIVAS
( SELECÇÃO )

[ 2015 ] 11 de Julho a 8 de Agosto , artista convida da I BIENAL DE GAIA: LIVROS DE ARTISTA –
RUMOS FUTUROS. Vila Nova de Gaia: Mosteiro Serra do Pilar.
28 de Abril a 29 de Maio, convidada a participar na Exposição elements.camp (Exposição
Colectiva Brasil-Portugal). São Paulo, Br: Centro Histórico e Cultural Mackenzie.
20 de Fevereiro a 5 de Abril convidada para participar na Exposição Prometheus fecit: Terra,
água, mão e fogo. Óbidos: Galeria Ogiva e Museu Municipal de Óbidos.
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[ 2014 ] 10 de Dezembro a 10 de Janeiro, convidada a participar na exposição elements.camp. Porto: FBAUP.
2 de Outubro a 14 de Dezembro, convidada para participar na Exposição Prometheus fecit:
Terra, água, mão e fogo. Porto: MNSR.
29 de Maio a 29 de Agosto, seleccionada para a exposição Arte Hoje, Lisboa, Salão Nobre da SNBA.
8 de Junho convidada a participar na Exposição "arte e literatura" da Associazione Socio-Culturale Italiana del Portogallo Dante Alighieri. Porto: Palácio do Freixo.
13 a 28 de Junho, participa na exposição ARTE EM SEGREDO IV, Porto, Galeria dos Leões ,
Reitoria da Universidade. ∗
8 de Março a 26 de Abril, participa na exposição "15+1", Porto, DaVinci art gallery.
9 a 23 de Abril, participa na exposição Amiarte, 6.ª Edição da Arte Urbana nos Mupis / Porto.
(Trabalho colocado na Rua do Ouro)
[ 2013 ] 10 a 13 Outubro, participa na exposição de livros de artistas ESPAÇOS ALTERNATIVOS III,
Braga, Mosteiro de Tibães.
21 de Agosto a 27 de Setembro, participa na exposição ESTÓRIAS DE PEDRA, Évora, Igreja
de São Vicente.
2 a 16 de Maio, participa na exposição ARTE EM SEGREDO III, Porto, Galeria dos Leões ,
Reitoria da Universidade.
[ 2012 ] 21 de Julho a 14 de Setembro, participa na exposição COLECTIVA DE DESENHO (chamo
silencio à linguagem-que-já-não-é-orgão de nada), Porto, Quase Galeria / Espaço T. Comissariado por
Maria de Fátima Lambert.
27 de Abril a 20 de Maio, participa na exposição ARTE CONTEPORÂNEA, Maia,
Forúm da Maia.
23 Março a 29 de Julho, participa na exposição CINCO SÉCULOS DE DESENHO NA
COLECÇÃO DA FACULDADE DE BELAS ARTES DO PORTO”, núcleo de Desenhos contemporâneos, séculos XX e XXI. Porto, Museu Nacional de Soares dos Reis.
[ 2011 ] 8 de Junho a 15 de Junho, Arte em Segredo Galeria dos Leões , Porto, Reitoria da Universidade.
[ 2010 ] 9 de Julho a 1 de Agosto, convidada a participar na intervenção de Arte Pública O TAPETE
VOADOR, Arraiolos, Pavilhão Multiusos e Centro Histórico.
17 de Junho a 17 de Julho, Arte em Segredo Galeria dos Leões , Porto, Reitoria da Universidade.
2009 - 9 de Dezembro a 10 de Janeiro de 2010, COLECTIVA DE ARTES PLÁSTICAS/1º ANO DA
LOBO MAU. Arraiolos, Galeria Lobo Mau.
19 de Outubro a 4 de Novembro, ARTISTAS PLÁSTICOS DE LA RAYA III, artista convidada,
integrada no “Agora debate peninsular”, no seu apartado Escena. Espanha, Cáceres, Centro de Exposiciones San Jorge.
24 de Julho a 30 de Agosto, ENCONTRARTE, Amares, 1º Festival de Artes Plásticas e de
Cinema de Animação de Amares.
3 de Julho a 30 de Julho convidada a participar na exposição HOMEM T, Porto, Avenida dos Aliados.
3 de Julho a 30 de Agosto, Exposição de Escultura em Pedra , Pinhel, Castelo. ∗
30 de Maio a 30 Julho, GEAFA, exposição de escultura, Macedo de Cavaleiros, Centro Cultural.
[ 2007 ] 27 de Outubro a 9 de Dezembro, seleccionada para o 6º PRÉMIO AMADEO DE SOUZA
CARDOSO, Amarante, Museu Municipal Amadeo de Souza Cardoso.
8 de Setembro a 14 de Outubro, “Figura – Homenagem Informal a Cruzeiro Seixas”, Galeria
Municipal Artur Bual , Amadora.
[ 2006 ] 31 de Outubro a 30 de Novembro, “EXTRAMUROS”, exposição de escultores portugueses
e espanhóis, organizada pela ADERES e ADICAP, ao abrigo do projecto de cooperação transnacional
Escultura y Paisaje en el Arco Atlántico no contexto da iniciativa comunitária LEADER PLUS, Museu de
Lanifícios e Universidade da Beira Interior, Covilhã*.
4 a 29 de Agosto, convidada a participar na “EXTRAMUROS”, exposição de escultores portugueses, organizada pela ADERES e ADICAP, ao abrigo do projecto de cooperação transnacional
Escultura y Paisaje en el Arco Atlántico no contexto da iniciativa comunitária LEADER PLUS, Espanha,
Candás, Museo Antón*.
[ 2005 ] 17 de Setembro a 27 de Novembro, seleccionada para o “4º PRÉMIO AMADEO DE SOUZA
CARDOSO”, Amarante, Museu Municipal Amadeo de Souza Cardoso.
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[ 2004 ] 14 de Novembro a 14 de Dezembro, convidada a participar no Projecto de Arte Pública
“CRIAR UM LUGAR”, [intervenção de instalação com Rietske Van Raay]. Porto, Tentazioni, Rua de
Sta . Catarina.
26 de Junho a 30 de Agosto, participa no “SALÃO EUROPEU DE JOVENS CRIADORES”
[instalação multimédia ] [com Rietske Van Raay]. Amarante, Museu Municipal Amadeo de Souza –Cardoso*.
30 Abril a 20 de Maio, convidada a participar no “Salão Europeu de Jovens Criadores / 49ª
Salon de Montrouge” [instalação multimedia] [com Rietske Van Raay]. França, Montrouge*.
[ 2003 ] 18 Out. a 7 Novembro, convidada a participar no evento “ESCULTURA NA CIDADE ÉVORA 2003”. [instalação multimédia sobre a fachada do edifício do Museu de Évora], Évora*.
13 de Setembro a 10 de Novembro, seleccionada para o “4º PRÉMIO AMADEO DE SOUZA
CARDOSO”. Amarante, Museu Municipal Amadeo de Souza Cardoso*.
[ 2000 ] 26 de Abril a 31 de Junho, artista convidada para a “VII BIENAL/1ª INTERNACIONAL DE
GRAVURA”, Amadora 2000. Amadora, Fábrica da Cultura.
9 a 30 de Novembro, participa na exposição “LUSOGRAFIAS”, com uma instalação de
escultura e desenho. Évora, Igreja de São Vicente*.
[ 1999 ] 24 de Julho a 30 de Setembro, “Exposição no Convento de Nª. Sª. da Saudação”, Montemor-o-Novo.
24 de Junho a 25 de Julho, ”WorkChop Suey Parte 2”, Escultura de Exterior, Câmara Municipal,
Jardim Delfim Guimarães, Amadora.
29 de Janeiro a 13 de Fevereiro, “Cicp II Mostra de Gravura Contemporânea”, Convento das
Dominicanas, Guimarães.
[ 1998 ] Maio e Junho, “Livro de Artista”, SNBA, Lisboa.
8 de Março a 8 de Abril, “Sensibilidades Femininas do nosso tempo”, Palácio Foz, Lisboa.
[1996 ] Outubro a Dezembro, “2ª Mostra de Escultura em Pedra”, Cascais.
13 a 21 de Julho, “MONSARAZ MUSEU ABERTO”, Exposição de Escultura, Jardins da
Universidade e Igreja de Santiago, Monsaraz.
[ 1995 ] 14 de Julho a 13 de Agosto, “I BIENAL DE ARTE DE S.TOMÉ E PRINCIPE-ANGOLARES
‘95”, Roça de S. João dos Angolares, República Democrática de S. Tomé e Príncipe.
1 a 30 de Abril, “ARTE JOVEM MAIA'95”, Fórum da Maia, Câmara Municipal da Maia,
instalação de Escultura em Pedra.
[ 1994 ] 1 a 31 de Dezembro, "1º CENTENÁRIO FLORBELA ESPANCA", organização Grupo
Pró-Évora, Évora, instalação de Escultura em Pedra.
28 de Julho a 27 de Setembro “colectiva de escultura”, Jardim Marechal Carmona,
12 de Julho a 30 de Setembro, "ONZE ESCULTORES SIMPETRA' 94", Osíris Galeria
Municipal, Caldas da Rainha.
Julho, "A PRIMEIRA PEDRA", Galeria da C.C.R.A, Évora.
22 de Abril a 1 de Maio, "COLECTIVA DE ARTES PLÁSTICAS", Fórum da Maia.
[ 1993 ] 21 de Setembro a 30 de Outubro, participa na exposição “O Papel”, S.N.B.A., Lisboa, Escultura
em papel.
14 de Agosto a 30 de Setembro, participa na “V Bienal de Escultura e Desenho das Caldas da
Rainha”, Escultura em pedra.
[ 1992 ] 5 de Setembro a 5 de Outubro, seleccionada para a “III BIENAL DE GRAVURA DA AMADORA”.
27 de Agosto a 30 Setembro, participa na exposição de Artes Plásticas “RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA DE PINTURA E ESCULTURA”, Galeria do Centro Municipal de Cultura da Câmara
Municipal de Vila Velha de Rodão, Escultura em Pedra e Gravura.
15 de Agosto a 21 de Setembro, Seleccionada para a “VII BIENAL INTERNACIONAL DE
VILA NOVA DE CERVEIRA”, Escultura em Pedra e Gravura.
8 a 30 de Agosto, participa na exposição de Pintura e Escultura “500 ANOS DAS DESCOBERTAS” , Mosteiro de Stª Maria da Vitória, Batalha - Escultura em Pedra.
4 a 15 de Agosto, participa na exposição “INTERNATIONAL ARTISTS BARCELONA 92”,
Galeria d'Art Marbelló, Barcelona - Gravura.
7 de Julho a 30 de Setembro, participa na exposição colectiva “27 ARTISTAS DA GALERIA
GRAVURA”, Lisboa, Escultura em Pedra.
1991 - 13 de Julho a 30 de Setembro, participa na “III Mostra de Escultura de Ar Livre” da Amadora Escultura em Pedra.
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6 de Julho a 15 de Setembro, seleccionada para participar na “4ª- Bienal de Escultura e Desenho
das Caldas da Rainha”, Escultura em Pedra.
Março, seleccionada para a exposição concurso “Prémio João Hogan”, Voz do Operário, Lisboa, gravura.
[ 1990 ] 8 de Setembro a 14 de Outubro, admitida para a “II Bienal de Gravura da Amadora”.
[ 1989 ] Novembro e Dezembro, seleccionada para a “EXPOSIÇão NACIONAL COMEMORATIVA
DA MORTE DE SOARES DOS REIS E NASCIMENTO DE DIOGO DE MACEDO”, Vila Nova de
Gaia - Escultura.
[ 1988 ] Junho, exposição “ESBAP 88 – Desenho”, ESBAP, Porto.
OBRA PÚBLICA

2001 / 2012 - Oeiras, Parque dos Poetas, SOLILÓQUIO (inauguração em 16 de Fevereiro de 2013). O
trabalho não se encontra concluído pelo facto não ter sido instalado um dos elementos do projecto e de
ter sido construído um jardim no espaço da escultura, violando o projecto desta intervenção escultórica de
espaço, colocando assim em causa a pertinência do mesmo);
2003 - Vila Viçosa : LANDSCAPE FROM DISUSE ou NATUREZAS PARA BRINCAR (por colocar);
2002 - Évora (2002/2....): ANTA OU MESA? MESA OU ÁRVORE? ÁRVORE OU GENTE...? (por
colocar);
2001/04 - Belver, projecto de intervenção para a recuperação do CAMINHO DA FONTE, Projecto
Victor Mestre / Sofia Aleixo, Arquitectos;
2001 – Carcavelos, Jardim da Alagoa: SEM TÍTULO (em colocação);
2001 - São Domingos de Rana : DIFERENTES NATUREZAS I;
2000 - ÉVORA, VÉNUS LANDSCAPE-FLOWERS II (por colocar);
1998 - Montemor-o-Novo: MUIPÍTI, (por colocar);
1997 - Aveiro: SEM TÍTULO;
1994 - Caldas da Rainha : AS CÁRITAS DE VENÚS, (por colocar);
1993- Chaves : SERÁ QUE A GIOCONDA TEM ALMA ?;
1993
- Borba SEM TÍTULO, Cevalor;
1992 - Vila Velha de Rodão: OS INFORTUNADOS AMORES DE DONA URRACA;
1990 - Torres Novas: SEM TÍTULO.
OBRA PÚBLICA
Efémera

2014 – Amiarte, 6.ª EDIÇÃO DA ARTE URBANA NOS MUPIS / PORTO.
2011 – É Toiro Lindo. Azambuja, Jardim Urbano.
2009 – Homem T. Porto, Avenida dos Aleados.
- 16 de Março a 3 de Abril, 26 de Julho a 16 de Agosto e 5 de Setembro a 1 de Outubro, participa na
exposição de arte pública ART AL VENT, respectivamente em Estremoz, em Macedo de Cavaleiros e em
Azambuja. ∗
2008 - 16 de Agosto a 16 de Setembro, convidada a participar na exposição de arte pública ART AL
VENT V, Vila de Gata , Espanha, com posterior itinerância pela Alemanha e por outros países. ∗
2004 – Criar Um Lugar. Porto, Tentazioni, Rua de Sta . Catarina.
9.5 OBRA PÚBLICA EM PROJECTO
2013/2014/2015 – Co-autora com Rute Rosas do projecto Mover pelo Tempo, intervenção plástica no
muro do Colégio de Nossa Senhora da Esperança, Santa Casa da Misericórdia do Porto, FBAUP (em
desenvolvimento).
2008
- Projecto de escultura para Parque de Vila Nova da Barquinha intitulado “Peep-Show: Um não
lugar”.
2007
- Concurso de Ideias por convite “Seia, a Água e a energia”, Rotunda, intervenção espacial em
matéria vegetal, água e elementos escultóricos em aço corten , intitulada CATA- VENTOS.
2003
- Concurso de Valorização dos Espaços Educativos 2003, Conjunto Escultórico para a Escola
secundária de Sta. Maria do Olival, Tomar, intitulado “ARTE E NATUREZA”.
2001/2006 - Oeiras , Parque dos Poetas , executa projecto de Conjunto Escultórico alusivo a Soror
Violante do Céu intitulado SOLILÓQUIO I.
2001
- Concurso de Valorização dos Espaços Educativos 2001, Conjunto Escultórico para a Escola
secundária do Castêlo da Maia intitulado “DIFERENTES NATUREZAS”.
1994
- “Projecto Marginal”, Conjunto Escultórico para a Praia da Torre , Carcavelos, encomenda da
Câmara Municipal de Cascais.
1993
- Prémio Secil Escultura , projecto para concurso de uma rotunda em Braga “Cidade Barroca”.
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[ ESCULTURAS DE INTERVENÇÃO ARQUITECTÓNICA ]

REALIZADAS

2010 - Bica para tanque, em pedra mármore, moradia unifamiliar nos Canaviais, Évora.
2008 - Bica para tanque, em pedra mármore, moradia unifamiliar em Guilhabreu, Vila do Conde.
- Dois elementos escultóricos em pedra mármore para o interior do atelier de arquitectura Vão
Arquitectos , Lisboa .
1996 - Intervenção em lareira de sala de estar com pequeno elemento em pedra – xisto, Monte da Boa
vista de Cima, Évora Monte .
- Suporte de varanda com vários elementos escultóricos em pedra – xisto, Monte da Boa vista de Cima,
Évora Monte .
- Intervenção em pátio exterior, em pedra Xisto, na parede de suporte de pia e bica de pedra mármore ,
Monte da Boa vista de Cima, Évora Monte .
- Lavatório para casa de banho em pedra mármore, Monte da Boa vista de Cima , Évora Monte .
1995 - Intervenção em sala de jantar de lava-mãos , bica e balcão em pedra e suporte
de salamandra (Brecha de Sto. António), moradia do Casal de Sto. António, Aveiras de Cima .
- Intervenção e m sala de estar de lareira em pedra (Brecha de Sto. António), moradia do Casal de Sto.
António, Aveiras de Cima .
1993 - Intervenção em sala de moradia com lareira composta por dois grandes painéis, em pedra calcária
(vidraço do Maciço Central), Areias, Moncarapacho.
2015 - Lavatório para casa de banho em pedra mármore, moradia do Casal de Sto. António, Aveiras de
Cima .
EM PROJECTO

2003 - PALÁCIO SILVA AMADO, proposta de intervenção de autor, para silhar de escada romântica
, em ladrilho em pedra de Lioz, constituindo no seu todo um relevo acompanhado de proposta de
escultura lampião para corrimão de escada. Convite João Sousa Morais (Vão Arquitectos).
SIMPOSIOS DE ESCULTURA

2003 - 3 a 12 de Outubro, “SIMPÓSIO DE ESCULTURA EM MÁRMORE”, Vila Viçosa
1998 - Julho/Agosto, “II SIMPOSIUM DE ESCULTURA EM TERRACOTA”, Montemor-o-Novo.
1997 - Junho / Julho “I SIMPOSIUM DE BARRO VERMELHO”, Aveiro.
1994 - 12 de Julho a 12 de Agosto, "SIMPETRA' 94", V Simpósio Internacional de Escultura e m Pedra
, Caldas da Rainha.
1993 - Outubro, "I ENCONTRO DE ARTE JOVEM DE CHAVES, SIMPOSIUM DO GRANITO”,
Chaves.
SIMPOSIOS DE ESCULTURA EM REGIME DE CONCURSO

1992 - 10 a 26 de Setembro, seleccionada para o Concurso Internacional de Escultura "SEMANA
DA PEDRA III", organizado pelo Parque das Serras de Aire e Candeeiros , V.N. Ourém.
1990 - 18 de Setembro a 5 de Outubro, seleccionada para o Concurso Internacional de Escultura
"SEMANA DA PEDRA III", organizado pelo Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, Torres
Novas .
RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

2014 – Abril a Setembro, participa a convite do MNSR nas Residências artísticas na Fábrica S. Bernardo,
em Alcobaça com consequente exposição naquele Museu. Porto: Museu Nacional de Soares dos Reis;
Alcobaça: Fábrica de São Bernardo.
1995 – 14 de Julho a 13 de Agosto, convidada para a Residência Artística durante a “I BIENAL DE ARTE
DE S.TOMÉ E PRINCIPE-ANGOLARES ‘95”, Roça de S. João dos Angolares, República Democrática
de S. Tomé e Príncipe.
1992- 14 a 27 de Agosto, convidada a organizar e participar em colaboração com a Câmara de Vila
Velha de Rodão e participa no Simpósio de Artes Plásticas "RESIDÊNCIA ARTÍSTICA DE PINTURA
E ESCULTURA". Evento com o apoio do pintor Manuel Cargaleiro, do escultor Francisco Simões, do
Ayuntamento de Cedillo e da CM V. V. Rodão.
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Nogueira da Silva / Galeria da UM.
LAMBERT, Fátima (2012) – De 70 a 10: Desenho Contemporâneo e Atual. Cinco Séculos de Desenho na
Colecção das Belas Artes. Porto: Universidade do Porto. Pág. 262 e pág. 333.
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SILVA, Jaime (coord.)(2014). Arte Hoje. Lisboa: SNBA.
TESES

Imaginário, Joana Fidélia Pombo (2015). O desenho das escultoras: Cristina Ataíde, Susana Piteira e Catarina
Leitão. Lisboa: FBAUL. Dissertação de Mestrado em Escultura, Especialidade em Estudos de Escultura.
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REPRESENTAÇÕES

Representada nas seguintes colecções:
Associazione Socio-Culturale Italiana del Portogallo Dante Alighieri. Porto (2014);
Museu da FBAUP (2011);
Museu do Surrealismo (aquisição em 2008);
Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros (2008);
Fundação Cupertino de Miranda (2007);
Museu Municipal Amadeo de Sousa-Cardoso, Amarante (2004);
Câmara Municipal de Évora (aquisição em 2001);
Câmara Municipal de Montemor-o-Novo (aquisição em 1996);
Fórum da Maia , (aquisição em 1995);
Universidade de Évora , (aquisição em 1994);
Fundacion Abelló, Barcelona , (aquisição em 1992);
Cevalor, Borba (aquisição em 1992);
Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique (aquisição em 1990);
Colecções particulares em Portugal e no estrangeiro.
PARTICIPAÇÃO EM JÚRIS

[ 2001 ] Prémio de troféu “FIKE” para o Festival Internacional de Curtas Metragens de Évora.
- Prémio de escultura “CITY DESK”, Centro Cultural de Cascais.
[ 1996 ] Prémio “JOVEM ARTES PLÁSTICAS”, Galeria Municipal de Montemor-o-Novo.
EDIÇÕES

[ 2010 ] Edita um lenço de Enamorados com poema de Ana Paula Tavares (Bordado de Guimarães
certificado, 5 múltiplos), a convite do Museu de Alberto Sampaio e da Oficina, em Guimarães.
[ 2000 ] Edita um múltiplo de escultura em bronze (Vénus Landscape) a convite da Arte do Bronze,
Fundição Artística , Lda., Montemor-o-Novo.
[ 1994 ] Edita gravura [sem título], a convite da Cooperativa dos Gravadores Portugueses, Gravura, Lisboa.
OUTRAS ACTIVIDADES DE
ÂMBITO ARTÍSTICO

[ 1994-96 ]

Desenvolve os trabalhos de escultura em Pedra no Departamento de Escultura em

Pedra do Centro Cultural de Évora e no seu atelier, em Aveiras de Cima .
[ 1991/94 ]
Desenvolve a escultura em pedra nas instalações da fábrica Mármores de Portugal F.J.F.,
Cartaxo, Portugal e no seu atelier, em Aveiras de Cima, como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian.
[ CARREIRA UNIVERSITÁRIA ]

ACTIVIDADE PEDAGÓGICA

[ 2013 - 2015 ]

Outubro a Setembro, docência na Sub-Unidade Orgânica em Artes Plásticas da

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto como Assistente Convidada das Unidades Curriculares de Licenciatura de Arte e Espaço, e de Maquetização e Múltiplos, do 1º Semestre e de e de Processos
Construtivos e Subractivos e de Práticas da Escultura, do 2º Semestre.
5 de Dezembro a 4 de Janeiro de 2015, curadoria da Exposição Salinas de Rio Maior,
Porto: Galeria dos Leões/Reitoria da UP. Exposição decorrente dos workshop que conceptualizou e
coordenou, em Dezembro de 2012, intitulado Aproximações Criativas ao Sal: aventuras, experiências
e aprendizagens, no âmbito da escultura, para desenvolver com os estudantes da FBAUP, um trabalho a
partir do sal gema das Salinas de Rio Maior.
[ 2013 - 2014 ]

Outubro a Setembro, docência na Sub-Unidade Orgânica em Artes Plásticas da

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto como Assistente Convidada das Unidades Curriculares de Licenciatura de Arte e Espaço, e de Modelação e Moldagem I, do 1º Semestre e de Maquetização e
Múltiplos e de Processos Construtivos e Subractivos, do 2º Semestre.
Coordena o Workshop Trame: collage tessile e stampa a secco leccionado por Luce
Delhove, integrado no Pure Print: Classical Printmaking in Contemporary Art – International Meeting.
Porto: FBAUP.
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[ 2012 - 2013 ]

Outubro a Setembro, docência na Sub-Unidade Orgânica em Artes Plásticas da

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto como Assistente Convidada das Unidades Curriculares de Licenciatura de Arte e Espaço, de Maquetização e Múltiplos e de Campo Escultórico e Contemporaneidade de Mestrado em Escultura, do 1º Semestre e de Licenciatura de Processos Construtivos e
Subractivos e de Teoria e História da Escultura do 2º Semestre.
[ 2012 ]

6 a 9 de Dezembro, a convite da Câmara Municipal de Rio Maior, conceptualiza e

coordena um workshop intitulado Aproximações Criativas ao Sal: aventuras, experiências e aprendizagens, no âmbito da escultura, para desenvolver com os estudantes da FBAUP, um trabalho a partir do
sal gema das Salinas de Rio Maior, tendo como ponto de partida a temática do presépio. O workshop foi
integrado no evento Presépios de Sal, Aldeia Natal.
[ 2011 - 2012 ]

Outubro a Setembro, docência na Sub-Unidade Orgânica em Artes Plásticas da

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto como Assistente Convidada das Unidades Curriculares de Licenciatura de Arte e Espaço, de Modelação e Moldagem II e de Teoria e História da Escultura,
do 1º Semestre e Processos Construtivos e Subractivos, do 2º Semestre.
5 a 14 de Dezembro, co-organiza com a Associação de Estudantes, nomeadamente
com os estudantes João Miguel Abreu, Luísa Mascarenhas e Mafalda Portocarrero, e lecciona, a Oficina
de Escultura em Pedra.
[ 2010 - 2011 ]

Outubro a Setembro, docência na Sub-Unidade Orgânica em Artes Plásticas da

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto como Assistente Convidada das Unidades Curriculares de Licenciatura de Maquetização e Múltiplos e Materiais e Estruturas, do 1º Semestre e Processos
Construtivos e Subractivos, do 2º Semestre.
Outubro a Setembro de 2011, docência do Departamento de Pedagogia e Educação
da Universidade de Évora como Assistente Convidada das disciplinas do Mestrado em Educação Artística,
Temas Actuais da Didáctica das Artes Visuais e supervisão de aulas assistidas, na Escola Rainha Santa
Isabel, em Estremoz.
[ 2001 - 2002 ] Outubro a Setembro, docência na Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa como Assistente Convidada das disciplinas de Artes Plásticas e Introdução às Artes Plásticas.
[ 2000 ] Outubro a Setembro, docência na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa como
Assistente Convidada na disciplina de Artes Plásticas .
Durante este ano lectivo em colaboração com o Dr. Eduardo Nascimento e os
alunos Joana Imaginário e Mário Costa organiza e coordena a exposição “workchop sue y parte 2”, n o
jardim Delfim de Guimarães, na Amadora, apoiada pela Câmara Municipal desta cidade.
[ 2000 ]
Outubro a Setembro, docência na Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa como Assistente Convidada na disciplina de Artes Plásticas.
[ 1999 ]
Outubro a Setembro, docência na Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa como Assistente Convidada na disciplina de Artes Plásticas.
[ 1998 ] Outubro a Setembro, docência na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa como
Assistente Convidada nas disciplinas de Artes Plásticas e Tecnologia da Escultura em Pedra.
[ 1997 ] Outubro a Setembro, docência na Faculdade de Belas Artes de U. L., como Assistente Convidada
nas disciplinas de Escultura I e Tecnologia da Escultura em Pedra.
Abril e Maio, organiza e orienta um Workshop de Escultura em Pedra, dirigido aos alunos da
disciplina da Tecnologia da Escultura e m Pedra da F.B.A.-U.L., com a colaboração da Câmara
Municipal de Estremoz e apoio do Pólo de Estremoz da Universidade de Évora, integrado na F.I.A.P.’97.
Com os trabalhos realizados neste Workshop pelos alunos, produz, uma exposição de Escultura intitulada
“workCHOP suey” e instalada pela cidade de Estremoz, em colaboração com a Câmara Municipal desta
cidade “5 de Outubro a 30 de Novembro de 1997).
Outubro a Setembro, docência na Faculdade de Belas Artes de U. L., como Assistente Convidada
nas disciplinas de Escultura I e Tecnologia da Escultura em Pedra.
[ 1996 ] Novembro/Setembro, exerce docência na Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa , como Assistente Convidada , nas disciplinas de Escultura I e Tecnologia da Escultura em Pedra .
[ 1995 ] Dezembro a Julho de 1996, Assistente Colaboradora no Departamento de Planeamento
Biofísico e Paisagístico da Universidade de Évora , na disciplina de Desenho I – II.
[ 1992 ] Maio/ a Outubro 1995, exerce docência na Universidade de Évora como Assistente estagiária,
nas disciplinas de Desenho do Curso de Arquitectura Paisagista.
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ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS DE FIM DE CURSO

1 - Sílvia Susana Basílio, 2001. “Arte Urbana e Espaço Público”ISA-UTL. 82p . Como
Orientadora Externa .
ORIENTAÇÕES E TUTORIAS DE TRABALHOS

[ 2012 - 2013 ] Tutoria de Georgina Milhazes no Atelier de Mestrado em Pintura, desenvolvendo um
trabalho a partir da bidimensionalidade que problematiza diversas dimensões de outros campos disciplinares, nomeadamente da gravura, da escultura e da arquitectura.
[ 2011 - 2012 ] Orientadora de Mariana Moranduzzo no trabalho desenvolvido na
Residência artística no Museu Casa-Oficina António Carneiro, em articulação com a Unidade Curricular de
Modelação e Moldagem II, na FBAUP, projecto este que se movia entre a bidimensionalidade do desenho
e a tridimensionalidade dos corpos tridimensionais.
Tutoria de Projecto de Escultura de 4º ano, em articulação com a docente da Unidade
Curricular Rute Rosas, de Maria Cachón Rubio, partindo da bordagem da Natureza Morta como referente
para desenvolver o trabalho desenvolvido.
Tutoria de Projecto de Escultura de 4º ano, em articulação com a docente da Unidade
Curricular Rute Rosas, de Raquel Alejandre San Andrés, desenvolvendo diversas vias de trabalho plástico
a partir da exploração de formas muito orgânicas e das possibilidades das matérias.
CONCEPÇÃO DE CONTEÚDOS CIENTÍFICOS E PEDAGÓGICOS

[ 2012 - 2013 ] Realiza os conteúdos científicos e pedagógicos para a Unidade Curricular Teórico-Prática
obrigatória de Campo Escultórico e Contemporaneidade do Mestrado em Escultura da FBAUP, 1º Semestre.
[ 2011 - 2012 ] Realiza os conteúdos científicos e pedagógicos para a Unidade Curricular Teórico-Prática
obrigatória de Arte e Espaço, do 3º ano, do 1º Ciclo da Licenciatura em Artes Plásticas da FBAUP, 1º Semestre.
Realiza os conteúdos científicos e pedagógicos para a Unidade Curricular Teórica de
Teoria e História da Escultura do 1º Ciclo da Licenciatura em Artes Plásticas da FBAUP (optativa do 3º e
4º anos da Licenciatura).
[ 2010 - 2011 ]

Sob a supervisão do Professor Doutor Leonardo Charréu, desenvolveu os conteúdos

científicos e pedagógicos para a Unidade Curricular Teórica Temas Actuais da Didáctica das Artes Visuais,
do 3º Semestre do 2º ano do Mestrado em Ensino Artístico para o 3º Ciclo e para o Secundário.
Reestrutura os conteúdos científicos e pedagógicos para a Unidade Curricular Teórico-Prática de Estruturas e Materiais, do 1º Semestre, do 1º Ciclo do Curso de Escultura, da Licenciatura
em Artes Plásticas da FBAUP (optativa de 2º ano da licenciatura).
Realiza os conteúdos científicos e pedagógicos para a Unidade Curricular Teórico-Prática de Processos Construtivos e Subtractivos, do 1º Semestre, do 1º Ciclo da Licenciatura em Artes
Plásticas da FBAUP (optativa do 2º, 3º e 4º anos da Licenciatura).
[ 2007 ] Convidada pelo Professor Doutor Leonardo Charréu como Artista Visual e Investigadora
a realizar os conteúdos científicos e pedagógicos para a Unidade Curricular Educação, Arte Pública
e Prática Artística : Teorias contemporâneas e novos significados na escultura , paisagem e natureza.,
integrada no 3º ciclo de Estudos e Projectos de Cultura Visual: Conhecimento, Educação e Compreensão
das Visualidades Contemporâneas para o Desenvolvimento Humano e Social.
CURSOS DE FORMAÇÃO NA ÁREA
DE EDUCAÇÃO CONTÍNUA

[ 2011 ] Realiza os conteúdos científicos e pedagógicos com creditação e acreditação da Universidade
do Porto, para os seguintes cursos de Formação Contínua: Maquetização e Múltiplos; Meios e processos
tradicionais da escultura na contemporaneidade; A tradição da escultura na contemporaneidade artística:
Alguns Caso Estudo; Em torno do Jardim da FBAUP; Oficina de Escultura em Pedra.
[ 2012 ] 4 de Abril 6 de Junho, lecciona o Curso Meios e Processos da Tradição da Escultura na Contemporaneidade, na FBAUP.
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AULAS ABERTAS

[ 2013 ] 19 de Dezembro organiza no âmbito da área Científica de Escultura / Licenciatura em Artes
Plásticas da FBAUP, a Aula Aberta intitulada Duchamp e o Contemporâneo proferida por Manuel
Casimiro. FBAUP: Aula Magna.
29 de Novembro, organiza no âmbito da área Científica de Escultura / Licenciatura em Artes
Plásticas da FBAUP, a Aula Aberta intitulada Escultura, a Arte do Conflito, proferida por Clara Menéres.
FBAUP: Auditório do Pavilhão Sul.
18 de Janeiro, organiza no âmbito da área Científica de Escultura / Mestrado em Escultura da
FBAUP, a Aula Aberta intitulada O Lugar das Coisas, proferida por Carlos Nogueira. FBAUP: Auditório
do Pavilhão Sul.
11 de Janeiro, organiza no âmbito da Licenciatura em Artes Plásticas a Aula aberta intitulada
Os Forbes e uma casa no Bonfim. Percurso de uma Gens, proferida por Manuel de Sampayo Pimentel de
Azevedo Graça. FBAUP: Aula Magna.
[ 2012 ] 16 de Novembro organiza no âmbito da área Científica de Escultura / Mestrado em Escultura
da FBAUP, a Aula Aberta intitulada Escolhas, proferida por Rui Sanches. FBAUP: Aula Magna.
2 de Junho, organiza e apresenta numa colaboração entre a FBAUP e a Casa da Galeria em
Santo Tirso, uma Aula Aberta intitulada Museu Internacional de Escultura Contemporânea Um projecto
de autor?. Santo Tirso: Casa da Galeria.
12 de Janeiro, organiza uma Aula Aberta numa articulação entre a FBAUP e a Biblioteca da
Fundação de Serralves, para visionar e comentar os documentários Stones and flies: Richard Long in the
Sahara; La magie Calder; Claes Oldenburg. Biblioteca de Serralves.
[ 2011 ] 21 de Novembro, organiza e apresenta a Aula Aberta, intitulada, Oficina de Escultura em Pedra:
A matéria, os processos e as práticas. FBAUP: Aula Magna.
30 de Junho, organiza e modera a Aula Aberta, intitulada O Simpósio Internacional de Escultura
em Pedra – Porto 1985, com apresentação do realizador Manuel Casimiro, e os artistas que participaram
neste Simpósio Carlos Marques e Amaral da Cunha. FBAUP: Auditório do Pavilhão Sul.

OUTRAS AULAS

[ 2011 ] 8 de Novembro, a convite do Professor Doutor Paulo Marques em articulação com este professor
realizou uma apreciação crítica do trabalho que estava a ser efetuado na UC de Projecto-Espaço Público
(1ºAno do Mestrado em Arquitetura Paisagista - 1º semestre ) desenvolvendo orientações no âmbito de
uma melhor concepção e comunicação plástica dos objectos maquete. FCUP: Edifício da FCUP.
[ 2011 ] 15 de Novembro, organiza e apresenta uma aula de Teoria e História da Escultura, da Licenciatura de Artes Plásticas da FBAUP, que decorreu Biblioteca da Fundação de Serralves com a apresentação
dos documentários: De Chillida : A Hokusai : El nascimento de una obra de arte; Tindaya Chillida: un
processo de creación; Joseph Beuys: difesa della natura.
29 de Setembro, organiza e apresenta uma aula de Teoria e História da Escultura, da Licenciatura de Artes Plásticas da FBAUP, que decorreu na exposição "Casa, modo de usar", de Leonor Antunes, na
Casa de Serralves, sendo que tanto a obra desta artista, como esta sua exposição em particular, se apresentam como meios privilegiados para a abordagem do conteúdo 5. Objectos, arquitectura e minimalismo, do
programa desta Unidade Curricular.
[ 2012 ] 28 de Novembro, organiza uma aula desenvolvida com a visita à exposição da Rosemarie
Trockel no âmbito da Unidade Curricular de Campo Escultórico e Contemporaneidade do mestrado em
Escultura da FBAUP, na Culturgest, em Lisboa, apresentada numa colaboração com o Serviço Educativo
desta instituição, da parte da manhã.
Organiza uma aula desenvolvida com a visita à exposição retrospectiva de Carlos Nogueira, no
âmbito da Unidade Curricular de Campo Escultórico e Contemporaneidade do mestrado em Escultura
da FBAUP, no CAM, em Lisboa, apresentada pelo próprio artista.
30 de Novembro, organiza e apresenta com a colaboração do Professor Amaral da Cunha, uma
aula dirigida a todos os estudantes da FBAUP, realizada na Biblioteca de Serralves visionando o filme
De Chillida A Hokusai: El nascimento de una obra de arte, assinalando assim o encerramento oficial das
comemorações dos dez anos da morte deste Escultor.
[ 2014 ] 29 de Maio, organiza e apresenta uma aula no contexto de Processos Construtivos e Subtractivos
e de Maquetização e Múltiplos, que decorreu na Biblioteca da Fundação de Serralves com a apresentação
dos documentários: De Chillida: A Hokusai : El nascimento de una obra de arte; Tindaya Chillida: un
processo de creación.
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CARGOS

2013/2017 – Eleita representante dos docentes não doutorados, no Conselho da Subunidade Orgânica de
Artes Plásticas, da FBAUP.
COORDENAÇÃO DE RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS
E COLABORAÇÃO DOCENTE

[ 2014 ] Coordenação de Residência Artística, prática docente como convidado para apoio da temática
a luz na escultura e Simposium teórico-prático intitulado La Escultura y su Proceso Creativo, do Professor
Doutor António Asensio, da Universidade de Barcelona. Outubro a Dezembro.
ARGUIÇÃO DE TESES

[ 2014 ] 5 de Dezembro, arguente como especialista da Tese de Mestrado em Desenho e Técnicas de
Impressão, intitulada Intersecções entre desenho, têxtil e corpo numa prática artística, de Isabel Quaresma;
FBAUP.
ACTIVIDADE PEDAGÓGICA NO ENSINO SECUNDÁRIO

[ 1990 ] Setembro a Maio de 1992, docência na Escola Secundária de Azambuja, nas disciplinas de
Educação Visual e Desenho (7º, 8º e 9º anos de escolaridade).
[ 1989 ] Setembro/Agosto 1990, docência na Escola Secundária Aurélia de Sousa no Porto, nas disciplinas de Educação Visual , Teoria do Design do Vestuário, Teoria do Design e História das Artes Visuais
(10º e 11º anos de escolaridade).
[ 1988 ] Novembro/Agosto 1989, docência na Escola Secundária Soares dos Reis n o Porto, nas disciplinas de História das Artes Visuais e Desenho Projectual de Cerâmica (10º e 11º anos de escolaridade).
[ 1987 ] Outubro/Setembro 1988, docência na Escola Secundária D. Sancho I em Famalicão, nas disciplinas de Educação Visual (7º e 8º anos de escolaridade).
[ 1986 ] Outubro/Dezembro, docência na Escola Secundária de Amares nas disciplinas de Educação
Visual (7º e 8º anos de escolaridade).

ACTIVIDADE PEDAGÓGICA NO ÂMBITO
DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

[ 2011 - 2012] Leccionação nas oficinas de Artesanato III, Bordado Aplicado à Decoração de Vestuário
(50H) e Esboços e Desenho de Bordados Regionais (50H) no âmbito do Programa Tempos Cruzados;
Programa Associativo, Projecto de Formação Acção, de Guimarães Capital Europeia da Cultura.
OUTRAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

[ 1987 ] Março, orientação e apresentação de Sessões sobre a História do Traje, numa acção de formação
da Ex-Direcção de Educação de Adultos de Braga .
[ 1985 ] Novembro e Dezembro, participa e m aulas e visitas guiadas ao Museu Nacional do Azulejo, em
Lisboa , numa acção conjunta com o Serviço Educativo deste Museu , sob a orientação do Director,
Dr. Rafael Salinas Calado.
[ ACTIVIDADE CIENTÍFICA ]

DOMÍNIO DE ESPECIALIZAÇÃO

Artes Plásticas, Escultura;
Membro do CIEBA, Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes, da Faculdade de Belas Artes
da Universidade de Lisboa;
Membro do I2ADS, Centro de Investigação em Arte, Design e Sociedade, da Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto.
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LINHAS DE INVESTIGAÇÃO

· Arte pública , natureza e paisagem; Processos artísticos e operativos.
· A Arte e a sua contribuição para a construção dos lugares; Conceito de site e non-site e a suas relações
com os novos paradigmas ambientais.
· Processos de globalização estética sobre o território; meios e intervenientes necessários à prática de
intervenções artísticas (rural e urbano) centrados na produção de objectos , espaços ou acções (papel
do artista como facilitador).
· A importância da consistência e da materialidade da escultura pelo que a distingue dos outros médium,
permitindo discernir entre o mundo virtual e o mundo real, através do sentido do tacto, na sua realidade
tangível optando por uma via a que podemos chamar a manifestação de uma poética da escultura , reafirmando uma tendência centrada na “criação” como aspectos essenciais do objecto artístico.
PROJECTOS

[ 2013 ] Conceptualiza e elabora como Assistente Convidada da FBAUP com a colaboração do Serviço
de Formação Contínua desta Faculdade, o Projecto Diálogos Contemporâneos com o Mármore, submetido
no âmbito do apoio a Projectos Inovadores no Domínio Educativo, da Fundação Calouste Gulbenkian.
(sem aprovação).
[ ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS
EM CONGRESSOS, WORKSHOPS E EXPOSIÇÕES ]

CONGRESSOS

[ 2003 ] Participação na conferência internacional e anual “PUBLIC ART AND DESIGN: INTERDISCIPLINARY AND SOCIAL PERSPECTIVES”, do Public Art Observatory como membro do Advisory
Committee, MACBA, de 2 a 4 de Outubro, Barcelona, Espanha.
[ 2002 ] Co-organiza o Simposium Internacional do Public Art Observatory subordinado ao tema
“INCLUSIVITY: A CHALLENGE FOR URBAN DESIGN AND PUBLIC ART” que se realizou na
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa nos dias 26, 27 e 28 de Setembro, Lisboa, Portugal.
[ 2001] Participa na “WATERFRONTS OF ART II INTERNACIONAL CONFERENCE”, do Public
Art Observatory subordinada ao tema “THE ARTS IN URBAN DEVELOPMENT”, como membro
da Conference Committee pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa , organizada pela
Universitat de Barcelona . CER Polis, El Far; Escar 6-8; Port Vell. 4 a 6 de Outubro, Barcelona, Espanha.
WORKSHOPS

[ 2001 ] Participa no workshop internacional do Public Art Observatory “COMMON PLACES”, como
coordenadora dos alunos da FBAUL. 26 de Fevereiro a 3 de Março, Porto, Portugal. *
[ 1992 ] Organiza e participa no Simpósio de Artes Plásticas "RESIDÊNCIA ARTÍSTICA DE PINTURA
E ESCULTURA", com a Câmara de Vila Velha de Rodão e com o apoio do pintor Manuel Cargaleiro, do
escultor Francisco Simões e do Ayuntamento de Cedillo, 14 a 27 de Agosto, V.V.Ródão, Portugal.*
EXPOSIÇÕES

[ 2009 ] Organiza e Coordena com as respectivas Câmaras Municipais, a exposição de arte pública “ART
AL VENT”, na sua itinerância em Portugal pelas localidades de Estremoz (11 d e Março a 5 de Abril), de
Macedo de Cavaleiros (26 de Julho a 16 de Agosto) e de Azambuja (5 de Setembro a 1 de Outubro).
[ 1995 ] Co-organiza e comissaria a participação portuguesa da I BIENAL DE ARTE DE S.TOMÉ E
PRINCIPE-ANGOLARES ‘95, 14 de Julho a 13 de Agosto, Roça de S. João dos Angolares, República
Democrática de S. Tomé e Príncipe .

CONGRESSOS, REUNIÕES CIÊNTIFICAS E
ARTÍSTICAS EM QUE APRESENTOU TRABALHOS

INTERNACIONAIS

[ 2014 ] I Congresso de Arte e Género?. 22, 23 e 24 de Outubro . FCG e FASVS, Lisboa.
[ 2008 ] Encuentro del Seminário Permanente de Jardines Históricos y Paisajes en Extremadura: paisajes
en la frontera/paisagens na fronteira. 29 e 30 de Novembro. Museo Extremeno Iberoamaricano de Arte
Contemporáneo, Badajoz, Espanha.
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[ 2007 ] III Jornadas de Educación Artística. 7 a 9 de Março. Madrid , Espanha.
II Congrés d’Educació de les Arts Visuals Creativitat en temps de canvis. 8, 9 e 10 de Novembro.
Barcelona, Espanha.
[ 2002 ] VII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. 2 a 6 de Setembro. Rio de Janeiro, Brasil.
NACIONAIS

[ 2009 ] 2ª REUNIÃO B.LINK - COMO FAZER DO ESPAÇO LUGAR: INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS NA PAISAGEM. 4 de Julho. Oficinas do Convento, Montemor-o-Novo, Portugal.
[ 2007 ] Conferência Nacional de Educação Artística. 29, 30 e 31 de Outubro. Porto, Portugal.
[ 2004 ] III Congresso Internacional de História da Arte – Portugal: Encruzilhada de culturas, artes e
sensibilidades. 17 a 20 de Novembro, Porto, Portugal.
[ 2004 ] ARTE E GLOBALIZAÇÃO. 1 de Abril. Évora, Portugal.
CONFERÊNCIAS E MESAS-REDONDAS

[ 2014 ] 10 de Dezembro, participa no Pure Print. Elements: elements camp – Seminário Brasil Portugal,
na Mesa Itinerante [Conferências Breves: 30 minutos] no painel Terra.
27 de Novembro, Mesa-Redonda no Auditório do Museu Nacional Soares dos Reis com lançamento do catálogo Prometheus Fecit: Terra, água, mão e fogo. Residências Artísticas em “Alcobaça”
9 de Abril, participa como artista na Mesa-Redonda para apresentação do Programa das
Residências Artísticas 2014, na Fábrica Manuel da Bernarda, Porto, Museu Soares dos Reis.
[ 2013 ] 9 de Maio, participa como artista no e contexto da sua exposição TROMPE L’OEIL, LE
COEUR ET LA RAISON, na Conversa com Artista, moderada pela curadora Fátima Lambert e interpelada por Laura Castro. Porto, Quase Galeria / Espaço T.
16 de Fevereiro, convidada a participar como oradora na conversa informal sobre o tema da
violência doméstica e o seu reflexo na arte contemporânea, com Do Carmo Vieira, Marlene Fonseca e José
Rosinhas. Porto. Art Gallery Wall.
[ 2012 ] 23 de Fevereiro, convidada para Oradora e Moderadora no debate público “Arte no Espaço
Público e a construção de Évora como cidade Educadora”. Organização de CIDEHUS/UÉ e Departamento de Filosofia da Universidade de Évora, Évora.
[ 2011 ] 27 de Outubro, relatora na conferência de Francisco Laranjo intitulada O Artista a Memória
e o Lugar, na segunda sessão do projecto «Circunferências», criado no âmbito do programa “Tempos
Cruzados”, da CEC 2012. Esta conferência teve como tema “Memórias Colectivas Singulares”. Salão
Nobre da Associação Comercial e Industrial de Guimarães.
[ 2010 ] 9 de Julho, a Convite da Galeria de Arte Lobo Mau profere a conferência JOGOS DO FAZ DE
CONTA, no âmbito da intervenção de Arte Pública O Tapete Voador, Pavilhão Multiusos , Arraiolos.
[ 2009 ] 25 de Julho, participa na Conversa em torno do ENCONTRARTE, Amares, 1º Festival de Artes
Plásticas e de Cinema de Animação de Amares, com moderação de Manuel Loff. Amares.
[ 2008 ] NATURATA/ NATURA NATURANS: REPRESENTACIONES, PRESENTACIONES,
BELLEZAS Y MEDIOS. 29 de Maio. Casa de Cultura de Pedreguer, Comarca de Gata (Valência), Espanha.
[ 2007 ] PRÁTICAS COLABORATIVAS EM ARTES VISUAIS: O CASO DE BELVER. 24 de
Maio. Edifício dos Leões, Universidade de Évora.
MIEC: UMA POSSIBILIDADE DE PEDAGOGIA A PARTIR DA ESCULTURA PÚBLICA
CONTEMPORÂNEA. 8 de Maio. Anfiteatro 131, Colégio do Espírito Santo, Universidade de Évora.
(ES)CULTURA À MESA. 22 de Março. Convento dos Remédios. Câmara Municipal de
Évora. Évora .
[ 2006 ] ARTE, NATUREZA E LUGARES PÚBLICOS. 26 de Novembro, Museu de Santa Maria ,
Ilha de Santa Maria. Açores.
[ 2005 ] OCUPA SENSIBILIZA UTILIZA. 24 de Setembro, Porto Portugal.
ARTE PÚBLICA. 10 de Setembro. Na sequência da apresentação do filme LINHAS
PARALELAS realizado pelo colectivo OSU. Cine-Teatro Municipal Florbela Espanca. Vila Viçosa.
ARTE PÚBLICA. 3 de Junho. Projecto T.Arte 05 e lançamento do 9º número da revista Margens
e Confluências/Escola Superior Artística do Porto – Extensão de Guimarães. Bar Convívio, Guimarães.
2003 - ESCULTURA NA CIDADE? CIDADE ESCULTURA? QUE ESCULTURA??. 18 Outubro.
Cine Teatro Soror Mariana, Évora.
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[ 2000 ] ESCULTURA E AMBIENTE. 4 de Abril, com o escultor Volkler Schnütgen e o galerista
Eduardo Nascimento, Livraria - Galeria Municipal Verney, Oeiras
[ 1998 ] A ESCULTURA PÚBLICA: A ESCULTURA EM PORTUGAL 29 de Abril , Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, Pragal , Almada.
[ PUBLICAÇÕES ]

TEXTOS DE APRESENTAÇÃO EM CATÁLOGOS

[ 10 ]

Piteira S. 2014. Em Terra. Elements.camp. Porto: FBAUP.

[9 ]

Piteira S. 2013. A Natureza e o Artifício. Pormenores na Paisagem –II. Vila Nova de Gaia:

[8 ]

Casa Barbot/ Casa da Cultura.
Piteira S. 2012. O CORPO (IM)PERTINENTE. Uma Analogia entre Plano Íntimo e Plano Físico.

FBAUP/UP/CMP.

[7 ]

Piteira S. 2010. Jogos do faz de conta: Arraiolos : Câmara Municipal de Arraiolos (em publicação).

[6 ]

Piteira S. 2009. Just Sculpture. Guimarães: Galeria Gomes Alves.1 – Piteira S. 1997.

[5 ]

Piteira S. 2008. Forças de resistência e Halteres. Macedo de Cavaleiros: Centro Cultural.

[4 ]

Piteira S. 2008. Fragmentos II. Macedo de Cavaleiros : Centro Cultural.

[3]

Piteira S. & Vaan Ray R. 2004. Prazeres Públicos, Sofrimentos Privados. Almada : Casa da Cerca
Centro de Arte Contemporânea.

[2]

Mira F. & Piteira S. 2000. LUSOGRAFIAS, Évora : Congresso Lusografias/ Câmara Municipal
(com Feliciano de Mira).

[1]

Piteira S. 1997. WORKCHOP SUEY, Amadora : Câmara Municipal.

ARTIGOS EM REVISTAS INTERNACIONAIS

[1 ]

Piteira S. 2005. Da Natureza à natureza dos lugres. Moçambique. Latitudes. Cahiers
Lusophones, 25 : 74-75.

[2 ]

Piteira S. 2005. Reinata Sadimba . Questões de género, lugar e tempo. Moçambique.
Latitudes. Cahiers Lusophones, 25 : 74.

[3 ]
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PARQUE DOS
POETAS
‘SOLILÓQUIO’
OEIRAS, 2001-12

O presente projecto responde ao convite por parte da Câmara Municipal de Oeiras, na pessoa do seu
Presidente, para elaborar um conjunto escultórico, que de alguma forma nomeasse um poeta, e que viesse
a ser integrado no designado Parque dos Poetas.
Na reunião do dia 15 de Maio de 2001, por minha escolha, foi-me atribuída a poetisa do séc. XVII, Soror
Violante do Céu, localizada com o número 12, no Plano Geral do Parque, como figura a trabalhar.
No final do mês de Outubro de 2001, foi apresentado à Câmara Municipal de Oeiras o primeiro projecto,
para responder ao convite supra citado, que se intitulava “Solilóquio”.
Este projecto não foi aceite pela Câmara, que nas pessoas da Sra. Arquitecta Gisela Duarte e do Sr. Arquitecto Caldeira Cabral explicitaram as razões que haviam levado a esta decisão, em reunião ocorrida em
Janeiro de 2002.
Desta forma, foram realizados estudos para novas propostas, que conduziram ao projecto, que agora, se
propõe. Esta última solução, recuperou toda a investigação que havia sido feita sobre a biografia e a obra
desta poetisa de produção e ampla divulgação, profana e monástica, durante a época barroca, alicerçando-se os conteúdos deste trabalho plástico nos seus textos de preparação para a morte.
A arte e a cultura ditas barrocas, pautavam-se por um contexto global coeso no qual se pode surpreender
com intensa vitalidade todo o interesse em torno da morte (Isabel Morujão,1997). ....”Há que reflectir
sobre a emergência de uma tal temática no universo poético dos mosteiros femininos. Se hoje para nós, este
tipo de textos nos reenvia uma imagem, ainda que distorcida ou embaciada, da sensibilidade monástica
face aos “últimos fins”, é necessário também equacionar a funcionalidade desta produção literária no
interior da clausura. À vertente meditativa inequivocamente subjacente a esta tipologia poética e temática,
há que acrescentar talvez, também, uma dimensão formativa, pedagógica e catequética empenhada em
consolidar junto das religiosas a esperança cristã e o amor exclusivo a Deus, lembrando os alicerces da
vocação monástica, cujos objectivos se resumem na tentativa e desejo do encontro com Deus na Glória e
também na de uma proximidade progressiva, alcançada através da virtude de abnegação e de desprendimento do mundo, para o qual a religiosa era suposta “morrer”. Por isso não podemos isolar este solilóquio
da globalidade da produção poética de Soror Violante do Céu, onde se medita sobre a perfeição da vida
religiosa e a sua vocação ascética, numa perspectiva de vida eterna”1.

Morujão, I., (1997) Incidências de esperança mística num solilóquio de Soror Violante do Céu “Para a Agonia da Morte”, Separata da
rev. Fac. Letras – Línguas e literaturas, Anexo VIII – Porto, (pág.215).
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Título: Caminho da Fonte Velha
Dimensões: Variadas
Técnica: Escultura em granito rosa
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CAMINHO DA
FONTE VELHA
BELVER, 2001-04

O Caminho da Fonte Velha é hoje, como terá sido no passado, um caminho de “silêncios”, melodias e
brisas carregadas de aromas campestres.
As pedras acusam o desgaste do uso e do tempo que passou devagar, num rodado de uma carroça ou do
simples roçar de pés pesados de carrego, do feixe de lenha, do cesto da azeitona ou de um cântaro de água.
Neste caminho se espreitou, se esperou e se trocaram palavras de ternura, promessas e compromissos com
o destino. Muitos brincaram ainda crianças e sonharam aventuras rio abaixo. A memória das gentes de
Belver estará eternamente ligada a este caminho de meia encosta que “corre” contrário ao grande rio azul,
apertado lá em baixo pela natureza.
Caminhar para a Fonte, ou até à Fonte, parece assim um destino a que não se pode fugir....
Ir à Fonte e voltar é como que uma pequena peregrinação em que os “Passos da Paixão” têm expressão
natural - uma árvore, uma rocha, um lugar belo de ver...
É como que uma iniciação cuja catedral é a natureza, e a “luz” a água que corre cristalina do interior
da montanha.
Ir à Fonte e voltar, fez, faz e continuará a fazer parte de um quotidiano que mesmo em tempo de mudança
continua misterioso, por vezes necessário.
Neste tempo de memórias adormecidas, novos sentidos surgiram. Contudo a estima pelo lugar não pode,
não deve, ser subvertida por uma qualquer visão precipitada de modernidade estereotipada.
O tempo neste caminho é um autêntico registo da vida; a sua expressão poética está lavrada na rocha
natural que se moldou, nas árvores que se levantam da terra madastra, nos muros de pedra seca sábiamente construídos, no próprio traçado, sinuoso e delicado, adoçado à curva de nível, no respeito pelas linhas
de água que alimentam as plataformas agriculturadas.
A paisagem cultural tem aqui a sua identidade expressa na acção do Homem no respeito pela Natureza.
A paisagem fez-se lentamente num tempo que já ninguém conhece, mas a sua verdadeira dimensão
permanece actual, inabalável pela força da sua razão de existir.
Olhar e ver não são exactamente a mesma coisa, por isso por vezes não se vê, ou se quisermos, não se lê
correctamente aquilo que se vê. Por vezes é preciso abstrairmo-nos da realidade lógica funcional e vêr com
os sentidos para poder vêr vendo, sentindo então o lugar.
O espírito deste lugar será todavia aquele que individualmente, quem usufruir dele, tiver enquanto emoção
ou emoções. Não se pretende pegar na mão ou emprestar um olhar a quem quer que seja, e para o que
quer que seja. Poderá até dar-se o caso de alguém nada sentir ao passar por lá. Mas do passar ao fruir,
existe uma diferença, um intervalo que se terá de vencer, ao se deixar vencer por uma fragrância inebriante, deixar levar por uma brisa, por um olhar sobre a paisagem...
Este lugar tem uma beleza cativante, um tipo de “elixi” de permanência de um tempo que há muito se
esvaiu das nossas vidas aceleradas. Para que este tempo permaneça pretendemos tão somente sublinhar
discretamente alguns dos momentos presentes e integrar pequenos apontamentos. Todavia o caminho
permanecerá rural, austero, por vezes acidentado, natural.
Se tudo parece tão perfeito porquê e para quê intervir?
Como intervir é sempre alterar, arriscamo-nos a decompor algo que tem a sua lógica.
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Todavia pretendemos entender esta intervenção em primeiro lugar como conservação, ainda que para o
conseguir se tenha de intervir. Neste paradoxo residirá o projecto. Por outro lado temos a consciência de
que se trata de um troço de paisagem cultural, e não de um pedaço de Natureza intocável. O que por si só
significa que esta, para permanecer tal como existe, obriga a intervenções, muitas delas de manutenção.
Então será neste sentido que iremos alicerçar toda a nossa acção. Ou seja, actuaremos como tradicionalmente se fez, nomeadamente na reparação de muros e do pavimento, limpeza das linhas de água,
correcção de plataformas e sua reutilização, reparação da Fonte e manutenção do seu funcionamento,
plantação de árvores, no sentido de potenciar as culturas tradicionais.
Pontualmente, e numa relação estreita com o conjunto, serão implantados pequenos equipamentos que
não se pretende que venham a ter o carácter de mobiliário urbano, antes se espera que estes, física e funcionalmente, possibilitem e contribuam para a manutenção deste lugar eminentemente rural.
Nestas circunstâncias se encontra a pavimentação, a pedra em cubo irregular de granito da região, que
irá integrar os afloramentos de rocha naturais, o alargamento do primeiro trecho integrado ainda no
perímetro urbano, zona de integração das respectivas redes infraestruturais. Ainda se prevê o alargamento
em plataforma adoçada ao caminho de uma zona de retorno.
Uma plataforma natural será revalorizada e integrada já no caminho rural e perto da Fonte Velha. Aí se
irão instalar bancos, mesas, assadouros e um ponto de água, tudo em granito da região. Esta plataforma de
lazer integra-se numa zona onde existe um pinheiro de grandes dimensões, assim como se prevê a replantação, por via de transplante, de oliveiras de médio porte provenientes das proximidades.
A Fonte Velha será restaurada sem lhe retirar a singeleza que a caracteriza, muito embora se lhe reponha o
desafogo que terá usufruido, através do afastamento do muro a Nascente, a reposição da Bica e a pavimentação em lajes de granito.
O terreno envolvente será limpo e tratado enquanto local de estar e de fruição da paisagem. Assim se irá
construir uma pequena plataforma encostada à rocha natural como que no seu prolongamento, resultando
um pequeno mirante com pergulado de aço e madeira que, devido ao seu posicionamento irá possibilitar
ao visitante, confortavelmente sentado, a observação do Castelo de Belver na paisagem distante sobre o
arvoredo, mesmo a eixo do início do caminho. A Sul o Rio Tejo ondulante, e ainda no plano imediatamente acima da Fonte, cuja água a correr sobre a pedra de granito marcará o ritmo do lugar, uma pequena
ponte construída com um bloco único de granito permitirá passar sobre a linha de água para a plataforma
tardoz da Fonte e descer ao caminho, pelos degraus a implantar entre a Fonte e o afloramento natural.
Para além destas intervenções, como referimos de manutenção e recuperação, e implantação de infraestruturas e pequenos equipamentos, pretendemos assinalar o percurso com uma “pista de símbolos”. Estes
serão implantados subtilmente ao longo do caminho e representarão os aspectos mais emblemáticos da
natureza do local, respectivamente a fauna e a flora. Teremos assim esculpidos em baixo relevo e/ou esgrafitados em afloramentos naturais e em pedras integradas nos muros, figuras antropomórficas estilizadas
pelo Escultor Pé Curto. A sua expressão será discreta, subtil, e espera-se que venha a criar uma relação de
surpresa e de admiração a quem dê por elas. Tanto mais que pensamos que venha a ser a luz e a respectiva
sombra projectada o complemento da sua existência. Provavelmente a luz comandará a visibilidade ou o
seu reforço, uma vez que os momentos diferentes ao longo do dia possibilitarão leituras diversas.
Com a implantação de trinta pequenos elementos escultóricos, pretendemos gravar mais uma frase num
texto antigo repleto de significado. Por isso se espera que apenas a luz, de quando em vez, ilumine e
potencie novas leituras como que expressando uma renovada permanência do Homem neste lugar.
Lisboa, Maio 2000
Victor Mestre / Sofia Aleixo,
Arquitectos Lda.
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ROTUNDA
DE SASSOEIROS
SÃO DOMINGOS
DE RANA, 2001
Projecto para a rotunda da entrada
de S. Miguel das Encostas
Este projecto para a rotunda de S. Miguel das Encostas responde à encomenda solicitada em Fevereiro de 2000,
com o objectivo de valorizar esteticamente aquele espaço através da realização de um conjunto escultórico.
Esta rotunda situa-se numa zona urbana caracterizada por habitação em blocos de pequena altura,
vivendas unifamiliares e uma escola, integrada numa avenida de tráfego intenso na direcção Carcavelos-Sassoeiros. Não sendo o local uma zona para vivenciar percorrendo-o, devido ao espaço não ser acessível
a peões, a solução proposta é orientada no sentido de se relacionar com o público através da observação.
Sendo uma rotunda rodoviária solicita uma leitura rápida.
A opção escolhida sugere a recriação da natureza e fundamenta-se numa lógica da escultura contemporânea que se apropria do espaço, do então suporte, incorporando-o e tornando-o parte integrante do sua
composição, utilizando dois materiais naturais, o inerte: a pedra, e o orgânico: a matéria vegetal, permitindo um diálogo entre a cultura e a natureza. A cultura, porque a morfologia vegetalista dos elementos
em pedra sugere a representação da natureza e a natureza porque integrada na composição escultórica
adquire estatuto de coisa criada pelo Homem.
O conjunto escultórico proposto surge como um fragmento de um jardim. É constituído por dois
elementos talhados em pedra com formas vegetalistas: flores, uma árvore (bétula), duas trepadeiras
(vinha virgem), e o solo coberto com relva e modelado com uma elevação máxima de 1 metro (descentrada). A utilização de elementos vegetais vivos permitirá uma constante mutação deste conjunto escultórico quer ao longo das quatro estações do ano, com a mudança de cor das folhas das trepadeiras e
queda das mesmas no Inverno, quer ao longo dos anos com o crescimento da bétula conferindo-lhe
uma dinâmica que contraria o tradicional conceito de monumento escultórico estático. As trepadeiras
de folha caduca que, com o tempo, subirão pelas superfícies dos elementos em pedra desenharão nestas
superfícies teias complexas que se deixarão ver durante o período do Inverno. As peças trabalhadas em
pedra ao estarem subordinadas ao domínio da matéria vegetal implementam um caracter romântico a
toda a rotunda - a natureza invade o construído.
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Título: Rotunda de Sassoeiros
Dimensões: 13,3 x 4,5 m
Técnica: Escultura em pedra
e matéria mineral/vegetal
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AMIARTE
PORTO, 2014

Título: Sem Título
Dimensões: 170 x 120 cm (aprox.)
Técnica: Desenho a grafite sobre papel academia 200g
Ano: 2014
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Título: Ecossistema - Arte e Natureza
Dimensões: 140 x 300 x 80 cm
Técnica: Escultura com volumetria formal prédefinida,
em fibra de vidro pintada a tinta plástica.
Ano: 2011
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JARDIM URBANO
‘É TOIRO LINDO!’
AZAMBUJA, 2011
Boi Parade

Trabalho desenvolvido a convite da Câmara Municipal de Azambuja para ser apresentado durante a
Centenária Feira de Maio de 2011.
Com o obejctivo de reflectir sobre as polémicas questões do Toiro de Lide, a edilidade convidou os artistas
do concelho, a realizar uma intervenção sobre um modelo de fibra de vidro, para exposição no Jardim
Urbano de Azambuja.
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O TAPETE VOADOR
‘FAZ DE CONTA
SUSPENSO’
ARRAIOLOS, 2010

O Artesanato, as Artes Decorativas e as chamadas a Artes Maiores, mantiveram uma longa relação de
interdependências e cumplicidades que marcaram as suas histórias e o seu carácter, reflectindo-se de forma
indelével nas qualidades finais dos seus produtos.
Em Portugal, por vezes, essa marca assume uma expressão muito particular, de que são exemplo inúmeras
estratégias de sugerir ilusoriamente uma arte, em vez de outra, socorrendo-se muitas vezes de técnicas
relacionadas com o artesanato.
Lembro, por exemplo, os panos de altar, nos quais, através de uma técnica, a pintura cerâmica, se sugerem
ricos e belos panos de seda, brocada ou bordada ou, através da pintura mural, o Trompe l’oil, nos leva a
crer que estamos perante faustosas sanefas de talha das quais pendem cortinas de panos luxuosos.
Sempre num jogo do faz parecer, as artes decorativas portuguesas desenvolveram de uma maneira tão habilidosa
quanto refinada, conseguindo efeitos decorativos fantásticos através de materiais, muitas das vezes pobres e das
suas respectivas tecnologias.
Os temas e os desenhos, servem praticamente a todos os materiais, como seja o bordado de Castelo Branco
ou o bordado de Arraiolos, que logo se reproduzem na pintura mural, na pintura de azulejo bem como
noutras intervenções da arquitectura.
Podemos ainda lembrar a arte de recortar papéis que, nos lares mais pobres e/ou populares simulavam as
rendas e bordados de ricos trabalhos e materiais, que não se podiam possuir, evidenciando uma precariedade económica mas também um primoroso requinte.
É sobretudo nesses temas e desenhos que se sentem muitas das heranças, por vezes longínquas no espaço e
no tempo, a que se somaram, subtraíram ou substituíram outras vontades e matérias locais.
Tal como outrora as artes decorativas se representaram umas às outras, de acordo com diversas necessidades, o trabalho que apresento para o Tapete Voador, pretende lembrar esse jogo do faz parecer.
Recorrendo a materiais exteriores à Tapeçaria de Arraiolos, mais precisamente aos materiais outrora
próprios da Latoaria, preserva-se a organização geométrica, que se desenvolve completando-se com
algumas formas tradicionalmente utilizadas nos motivos decorativos desta tapeçaria.
Dando uma nova abordagem ao tapete, já que o presente trabalho deixa o solo para se colocar como um
toldo sobre as nossas cabeças e, já que de facto não é uma tapeçaria mas um trabalho artístico, privilegiou-se um abordagem volumétrica obtida através de recortes na folha, que permitirão tirar partido da luz e
das sombras.
Composto por diversas chapas de Folha da Flandres, que organizam a sua geometria, este trabalho usa a
fita de ferro utilizada pelos lateiros no remate dos baldes e alguidares de folha, para marcar as barras, o
campo e o centro ou ornato central.
A técnica de recorte usada em torno de todo o trabalho, permitirá obter formas que nos remetam para a
franja destes tapetes, elemento tão fundamental no remate da orla dos mesmos.
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Título: Faz de Conta Suspenso
Dimensões: 300 x 180 cm
Técnica: Chapas de ferro estanhadas,
fita de ferro e rebites.
Ano: 2010
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HOMEM T
PORTO, 2009

Projecto de intervenção
sócio-cultural - EspaçoT

Sê todo em cada coisa
Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha porque alta vive
Ricardo Reis
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ART AL VENT
‘SEM TÍTULO’
ALICANTE, 2008

Título: Faz de Conta Suspenso
Dimensões: 163 x 225 cm
Técnica: Tela de algodão desenhada a linha.
Ano: 2008
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Esta experiencia nació en la pequeña localidad de Gata (población de 5.000 hab.) situada al norte de la
provincia de Alicante. Según la tradición y como en otras localidades españolas, los balcones se engalanan
con colchas al paso de una procesión, de una comunión, etc. Tomando como punto de partida este
concepto expositivo se generó una propuesta artística consistente en elaborar obras producidas por artistas
contemporáneos en las que el elemento textil es el pretexto, con lo que la creación sobre una tela es la
génesis de la muestra. Esta experiencia conocida como ART AL VENT se ha venido repitiendo desde hace
cuatro años, y prepara para este año su quinta convocatoria.
Al inicio de la misma participaron exclusivamente los alumnos de la Escuela de Plástica Experimental
A. Vives que está ubicada en el mismo municipio. No se editó ningún catálogo. Al año siguiente creció
el número de propuestas con la participación de escasos artistas de fuera de la mencionada escuela y con
la edición esta vez de un catálogo. Las últimas celebraciones han representado la incorporación de obras
realizadas por un mayor número de autores de fuera este curso, con la edición asimismo de un catálogo.
El Ayuntamiento de Gata sufraga las telas que se dan a cada participante, unas telas que tienen el formato
de 225 x 163cm. Las telas son trabajadas posteriormente por cada autor, teniendo siempre presente que
se trata de una convocatoria en donde las obras estarán expuestas en la calle, por lo que debe tenerse en
cuenta los factores meteorológicos. Se trata pues de saber aprovechar estas características y tener en cuenta
estos condicionamientos, por lo tanto obras excesivamente pictóricas o escultóricas se salen del marco de
reflexión de ART AL VENT.
Las convocatorias del 2004-05-06 solo se exhibieron en Gata, sin embargo la última convocatoria se va
a mostrar también en Teruel con la participación de la Facultad de Bellas Artes de esa ciudad y de su
Concejalía de Cultura. Gandia va a tomar el relevo en mayo con la participación del Ayuntamiento y la
Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Posteriormente una selección de las obras viajará al
Instituto Cervantes de Casablanca con la incorporación de cinco artistas marroquíes. Para esa ocasión se
editará asimismo un catálogo con la totalidad de las obras expuestas allí.
La última convocatoria aglutinó 95 obras de las cuales 49 estuvieron realizadas por artistas ajenos al curso
A. Vives. Asimismo la representación internacional creció hasta convertir esta muestra en una exposición
con una fuerte presencia de artistas de diferentes países, en su cuarta convocatoria participaron artistas
de: Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Marruecos, Méjico,
Rumania, Suecia, Taiwán, Bélgica y España. Se editó también un catálogo en cuatricromía.
Para la quinta convocatoria se cuenta con algunos cambios. Se traslada la inauguración del mes de octubre
inicial a agosto, pasando de dos semanas a un mes. Se espera aumentar la presencia de artistas profesionales y de obras realizadas por artistas de diferentes países. Habrá un número de obras para estudiantes y
autores sin una sólida trayectoria a sus espaldas, éstos deberán de presentar sus bocetos a un jurado seleccionador. Las propuestas deben de enviarse como fecha tope el 30 de abril.
Para terminar podemos decir que la reflexión sobre una tradición popular ha sido sentida por la población
de forma que su colaboración es extraordinaria sin que se haya detectado ninguna actitud en contra. Los
vecinos han participado en el montaje y cuidan como propias las telas que les corresponden. También
para la convocatoria de este año se intentará que las obras una vez presentadas en Gata puedan itinerar
en diferentes poblaciones.
Se editará un catalogo en cuatricromía similar al de otras convocatorias.
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CRIAR UM LUGAR
‘SEM TÍTULO’
PORTO, 2004

Tentazione

A place is a space which has a distinct character.
Since ancient times the genius loci, or “spirit of place”,
has been recognized as the concrete reality man has to
face and to come to terms with in his day life.
Christian Norberg-Schulz

O evento CRIAR UM LUGAR, Comissariado pela Dra. Maria de Fátima Lambert, proporcionou o convite
que nos dirigiu o ESPAÇO T, no sentido de apresentar uma proposta de intervenção de Arte Pública, para
uma loja na Rua de Santa Catarina, no Porto, a fim de comemorar os seus dez anos de existência.
Dando resposta a este interessante convite, desenvolvemos o nosso trabalho a partir de dois pressupostos: a
afirmação acima apresentada de Christian Norberg-Schulz e a continuação das preocupações que tem vindo
a manifestar-se no nosso trabalho.
Para melhor situar essas preocupações, recorremos ao seguinte texto: As esculturas de Susana Piteira não
presentificam os males, nem tampouco os desejos imediatos do corpo. Assumem o corpo como fundamento
conceptual, mas “ignoram-no” quer como carne quer como continente de órgãos. São muito mais invólucros
de fraca densidade, embora a sua base matérica seja resistente e impenetrável. A pele humana que se confundirá com a pedra trabalhada como uma pele. A pedra entendida como uma espessura, glosando esse eu-pele
que Didier Anzieu escolheu. O corpo não presentificado na escultura, sustentado pela ausência e anonimato,
explicita uma causa paradigmática da contemporaneidade: é causa individual e colectiva. Curiosamente,
contrasta com a apresentação do corpo nas imagens de Rietske Van Raay: aí, a dimensão do corpo/carne é a
condição e propriedade absoluta; é o império corpo como carne viva, intervencionada pela cirurgia médica;
é o corpo cujo bio- poder delibera sobre o sujeito como todo, pois o corpo é um todo a retalhar e recompor
(Fátima Lambert, Corpos e sítios – o diáfano e o matérico, 2004).
Ao percorrer a Rua de Santa Catarina para eleger uma loja, a TENTAZIONI apareceunos quase como uma
determinação. É uma joalharia, o que na cultura ocidental pode significar uma loja para o feminino. O seu
espaço e a sua decoração são extremamente limpos, permitindo uma intervenção muito cool. Digamos que o
espaço desta loja, nos remeteu de imediato, para o trabalho artístico que vimos desenvolvendo. Esta identificação deu-se ao nível formal e conceptual. Por último o seu nome TENTAÇÃO........!?
Assim, dando prioridade a uma certa elegância e subtileza, valor por vezes tão arredado das manifestações
artísticas contemporâneas, escolhemos imagens muito discretas e, no nosso entender até belas, que dialogassem inteiramente com aquele lugar que já é, tornando-o assim um outro lugar, de igual estrutura, durante o
mês da intervenção.
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DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO
Intervenção efémera através da utilização de telas com as imagens e formatos apresentados nas imagens em
anexo:
Intervenção ao nível das montras da fachada exterior e portas para a rua, com esquema e com
imagens, impressas em tela, apresentadas em imagem nº1 e nº2. Intervenção ao nível das três montras
quadradas no interior, com esquema e com imagens, impressas em tela, apresentadas em imagem nº3.
Intervenção ao nível da montra rectangular no interior, com esquema e com imagens, impressas em tela,
apresentadas em imagem nº4. Intervenção de desenhos a grafiti, desenhados directamente na parede das
três montras interiores e, dialogando com estas e as imagens aí colocadas. As imagens das montras e portas
exteriores, serão colocadas acima da zona de exposição dos objectos, não interferindo portanto com a sua
visibilidade (conforme esquema em imagem nº1).
As restantes montras interiores, terão partes completamente abertas/vazadas e outras que serão suficientemente translúcidas, para deixar observar o conteúdo das montras. Todas as telas a utilizar, serão facilmente removíveis.
Os desenhos a grafiti, a fazer directamente nas paredes, serão removidos facilmente limpando as paredes com
um pano de algodão embebido em alchool. Esta parte da intervenção, será ajustada com o proprietário do
estabelecimento comercial em causa.
Começamos e acabamos com Christian Norberg-Schulz: What do we mean with word “place”? Obviously
we mean something more than abstract location. We mean a totality made up of concrete things having
material substance, shape, texture and colour. Together these things determine an environmental character
which is the essence of place. In general a place is given as such a character or “atmosphere”. A place is
therefore a qualitative “total” phenomenon, which we cannot reduce to any of its properties, such as spatial
relationships, with-out losing its concrete nature out of sight.
Guadalupe / Barcelona
25 de Outubro de 2004
Rietske Van Raay / Susana Piteira
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Título: Sem título
Dimensões: Variáveis
Técnica: Vinyl transparente impresso.
Ano: 2004
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OBRA PÚBLICA
em processo
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SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA
‘MOVER
PELO TEMPO’
PORTO, 2013-15

A Santa Casa da Misericórdia do Porto, no contexto de novos projectos que actualmente se encontra a desenvolver, nomeadamente tendo como parte integrante o apoio às artes e a artistas, veio solicitar uma parceria da
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, para colaborar na consumação deste objectivo.
A SCMP, tomando como ponto de partida, a relação histórica das duas instituições na formação de jovens
artistas, destacando como uma das mais significativas, o contributo para a formação pessoal e académica do
pintor e ex-aluno da Escola de Belas Artes do Porto, António Carneiro, manifesta a sua convicção de que as
parcerias e união de esforços entre organizações e pessoas levam à construção e concretização de projectos,
dirigindo assim à FBAUP, o pedido de cooperação para a realização de uma proposta de intervenção no muro
contiguo à Rua das Fontainhas do Colégio de Nossa Senhora da Esperança, no Porto.
Tendo em conta as anteriores premissas, a FBAUP, depois de avaliar a proposta e o muro em causa, o
contexto simbólico, arquitectónico e urbano no qual este se insere e tendo em conta, a forma impositiva
como se apresenta e define o espaço público das zonas contiguas, optou por fazer uma proposta de reunião,
na qual se pudesse avaliar um trabalho de âmbito tridimensional, em contraposição à proposta de partida a
que aludia o Senhor Provedor, de criação de um desenho para estampagem em painel de azulejo.
Atendendo à dimensão do paramento do muro em causa e à área que o define, em forma de trapézio, um
mural bidimensional não teria leitura da maior parte das abordagens possíveis dos transeuntes, pela inexistência da profundidade necessário à leitura de uma superfície de tão grande comprimento (quer pela largura
do passeio como da própria rua bem como ainda do tipo de vivência observada no local).
Deste modo, com o fim de melhor conhecer os objectivos do encomendador e transmitir as questões suscitadas pela sua demanda, realizou-se a 4 de Julho de 2013, uma reunião entre a FBAUP e a SCMP, na sala dos
órgãos directivos da Escola. Nesta reunião, apresentaram-se diversas propostas de ideias com possibilidades
temáticas e tipologias de intervenção – matérias e meios - numa relação com as implicações no âmbito da
produção e execução. O Senhor Provedor, seleccionou de entre várias propostas de ideias muito distintas,
duas delas com o fim de vir a eleger, aquela que viesse a ser considerada a mais pertinente pela SCMP.
Em Outubro de 2013, foi comunicado à FBAUP pela SCMP, qual a proposta seleccionada, solicitando
assim o seu desenvolvimento em formato de projecto de execução com respectivos orçamento e cronograma de realização.
Assim, apresenta-se, a proposta que havia sido solicitada.
O Projecto de Execução com o respectivo orçamento, que a FBAUP agora propõe é sustentado por uma
equipa que integra docentes/artistas plásticas e funcionários vinculados a áreas tecnológicas necessárias à
consumação do projecto em articulação com a Arquitecta Andreia Lima e a empresa de construção.
A FBAUP envolveu: as docentes e artistas plásticas - escultoras Rute Rosas e Susana Piteira na conceptualização e desenvolvimento do projecto em causa; o técnico João Lima no trabalho fotográfico necessário
ao processo de preparação das figuras para corte em aço e registo do desenvolvimento do trabalho em
obra; os técnicos Alcides Rodrigues e Carlos Lima para apoio aos trabalhos de modelação e moldagem e
de tecnologia dos metais.

71

Área em pastilha de vidro em tons de verde - 50m2
Área em pastilha de vidro em tons de branco - 52m2
Área total do muro -102m2

Cliente:

Mural

Rute Rosas

Porto, Portugal
Ref.ª Arquivo:

Autor do Projecto:

Fase:

Licenciamento

013 01

arquitecto

Rubrica:

Andreia Lima
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Alçado
Escalas:

Data:

1:100
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Substituí:
--/--/----

--/--/----

Substituído por: --/--/----

Elaborado:

####

Desenhado: Mário Mota
Verificado:

####

De
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PROJECTO HORIZONTE
‘ANTA OU MESA?
MESA OU ÁRVORE?
ÁRVORE OU GENTE...’
ÉVORA, 2002
O presente projecto, responde ao convite por parte dos Srs. Assessores da Presidência da Câmara Municipal
de Évora e dos Serviços de Animação Cultural, para a realização de parte do “Projecto Horizonte”,
proposto a esta Câmara em 1999 pelo escultor Volker Schnüttegen e por mim.
Atendendo a que praticamente todas as variantes do projecto foram alteradas, enuncio aqui as novas
condições de produção do trabalho em causa.
O conjunto escultórico que proponho, fundamenta-se na ideia de transferência de energia relacionada
com a morte. Quando me remeto para os antigos monumentos funerários, como as Antas ou Dolmens,
parece-me estar diante de mega-mesas de repasto uma vez que a sua estrutura morfológica se assemelha
estreitamente ao conceito que comumente temos desse objecto utilitário. É nele que diariamente, ainda,
nos confortamos com as nossas refeições. Assim como ao alimentarmo-nos estamos procedendo a um
processo de transformação/transferência de energia/s também esses megalitos ao albergarem em si,
múltiplos corpos humanos, se tornaram verdadeiros pólos de transformação de matéria. A transferência
de energia através da matéria, pelo que ela implica na existência do Homem, foi e é uma das suas preocupações constantes tendo sido, por isso, múltiplas vezes ritualizada e consagrada através de actos e objectos.
A Natureza, como elemento operante e também suporte destes processos, manifesta-se neste trabalho
com a presença da ideia de árvore. Morfologicamente os elementos escultóricos podem ser associados
com este elemento. A árvore como “símbolo da vida, eixo de ligação entre o céu e a terra” (Simbologias,
Almada, 2001), sustenta o mundo, “ligando naturezas opostas e complementares. Metáfora da humanidade, evocando pelo seu crescimento a verticalidade, os especímenes de folha caduca relembram o carácter
cíclico da existência, o nascimento, a morte e a renovação. Os exemplares de folhagem perene sugerem
a permanência e a imortalidade. A árvore da vida nasce na terra para alcançar o céu. Sinal da Criação,
alimento material e espiritual, ela espelha a benevolência divina” (idem). Tal como as Antas ou Dolmens, a
árvore, indicia “a continuidade e a esperança na partilha de um destino comum, como a morte” (ibidem),
elas são “sinónimo do conhecimento e dos seus terrores. Sugerem a perda e a salvação, a saída do labirinto
verde escuro, infernal desembocando na luz da clareira, a do conhecimento e da maturidade”(ibidem).
O conjunto escultórico compõe-se de dois elementos, em pedra mármore da região dos Pardais ( Alentejo),
bastante cristalina, de cor branca e com laivos muito ligeiros de cor sépia e branco leitoso. As suas dimensões
são: 3,00 x 3,20 x 0,40m; 1,20 x 0,70 x 1,90m.
A instalação do conjunto escultórico ocupará a área de 8,60 x 6m e será colocado conforme indicação
da escultora e de acordo com a maqueta apresentada. É necessário construir uma mamoa (com a altura
máxima de 1,20m) em cima da estrutura de implantação dos elementos escultóricos, fornecida com os
referidos elementos pela autora, o que ajudará a aumentar a escala e simultaneamente a cobrir a zona de
implantação.
A mamoa, deve ser coberta de terra, que permita instalar um relvado de espécies diversas, com baixo nível
de manutenção, por forma a comportar-se de acordo com o seu ciclo anual natural: verde – florido – seco.
A montagem definitiva deste trabalho deve ter em conta uma adequada instalação, sem a qual o trabalho
não se encontrará plenamente concluído. Deverá a Câmara Municipal consultar a escultora e, em parceria,
encontrarem a melhor solução de instalação definitiva.

75

O presente Conjunto Escultórico, poderá ser implantado na zona verde subjacente ao pano de muralha
que ladeia o Arco da porta d´Avis, no início da Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro (quando se vem da
Avenida de Lisboa) e, do lado oposto ao forte e ruína da igreja de São Bartolomeu.
Sendo um trabalho com uma escala humana, requer um espaço não muito amplo, de forma a não perder
essa mesma escala e, necessita de uma boa e próxima relação com as pessoas, de modo a que possam ser
apercebidas uma quantidade de subtis características que possui.
O espaço que ladeia a muralha no sitio acima referido, reúne condições ideais para a colocação do trabalho
em causa. a saber:
Enquadramento cenográfico, que permite uma boa leitura, quando se observa, de
longe, quer quando se aborda a pé quer quando se aborda de automóvel.
Sobre elevação em relação à cota da rua que melhora a sua leitura, quando feita de automóvel e
também a pé.
Contraste visual de matéria natural e construída, que nos remete para os conteúdos do trabalho.
A muralha, em pedra escurecida, como pano de fundo, permite uma valorização da escala do conjunto
escultórico realçando o seu contorno através do contraste do branco do mármore dos elementos escultóricos com a tonalidade escura das suas pedras.
Este espaço, é uma zona privilegiada de passagem de pessoas, tal como se pode verificar pelos dois trilhos
pedonais marcados no solo. Sabemos também, que será uma zona eleita, de ligação da cidade histórica
(intramuros) para as possíveis novas centralidades da cidade, uma vez que a expansão urbana já em curso,
se situa, sobretudo, para este lado da cidade de Évora.
Assim sendo, propõe-se que se possa desenhar de forma mais definitiva e integrada um trilho ou trilhos
(situações a serem estudados pela autora e os técnicos da Câmara Municipal da cidade) integrados na
própria instalação dos dois elementos escultóricos nesta zona.
O objectivo, é tornar mais familiar, aos habituais utentes deste espaço público a intervenção de colocar
novos elementos físicos neste mesmo espaço e, por ventura, tentar que o conjunto escultórico venha a ser,
de alguma forma um elemento simbólico que ajude a configurar um lugar de pertença.

Título: ANTA OU MESA? MESA OU ÁRVORE?
ÁRVORE OU GENTE...
Dimensões: 3,00 x 3,20 x 0,4 m; 1,20 x 0,70 x 1,90 m.
Técnica: Conjunto escultórico em pedra mármore.
Ano: 2002
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PROJECTO DE
ESCULTURA PARA
O JARDIM DA ALAGOA
‘SEM TÍTULO’
CARCAVELOS, 2001
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Título: Sem título
Dimensões: 90 x 220 x 570 cm
Técnica: Conjunto escultórico em
pedra Brecha de St. António
Ano: 2001
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OBRA PÚBLICA
em projecto
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BARQUINHA PARQUE
‘PEEP-SHOW:
UM NÃO LUGAR’
LISBOA, 2008
Museu de Escultura,
Vila Nova da Barquinha
A edilidade de Vila Nova da Barquinha, com o propósito de apresentar um projecto para o Museu de
Escultura a implantar no Barquinha Parque, ribeirinho ao Tejo, convidou um grupo de escultores com os
quais reuniu no passado dia 15 de Abril. Nessa reunião, foi solicitando a estes artistas a apresentação de
projectos escultóricos que viessem a ser integrados neste parque. Com o fim de responder a esta solicitação
desenvolvi a proposta que passo a apresentar.
Ponderadas as condições físicas do local, a sua relação com a natureza e a paisagem, e a relação do homem
com as primeiras, optou-se pelo desenvolvimento de uma proposta escultórica de espaço.
Esse espaço escultórico é composto por uma escada que dá acesso a uma câmara subterrânea sobranceira
ao rio Tejo, tendo como fim construir um espaço de observação da paisagem, como se de uma moldura
de um quadro se tratasse.
Será uma janela quase flutuante, que permite aos seus utilizadores observar a paisagem, olhando-a, sem
que jamais com ela estabeleçam uma relação de igualdade, construindo o seu próprio modo de olhar e
com este uma imagem única, porque pessoal, daquela paisagem, tal como o fizeram os pintores pitorescos,
séculos atrás.
Numa atitude de herança moderna em torno do conceito de paisagem, este espaço enquadra um olhar
desde uma posição asséptica, estática e contemplativa, que materializa um domínio sem possessão, obtido
pelo Voyeurismo.
ESTRUTURA E MORFOLOGIA DO TRABALHO:
Estrutura em betão aparente com cerca de 40m2, composta por escada de 4,5 m x 10 m x 1,60 m e uma
câmara subterrânea com 9m3 (conforme desenhos e esboços em anexo à escala 1/100 a mão levantada).
Parede em vidro temperado transparente com 0,80 m x 3 m x 0,10 m, para limite da câmara subterrânea
com o exterior.
Todos os paramentos e as escadas são revestidos a pedra, em chapa com diversas espessuras, nomeadamente 2cm, 3cm, 5cm e 7cm e as dimensões (largura x comprimento) de 1 m x 1 m, 1 m x 0,5 m e de 1,20
m x 0,30 m.
Elementos em relevo modelado de acordo com os esboços.
MATERIAIS USADOS:
Vidro temperado; Pedra - Brecha de Santo António com superfície acabada a jacto de areia e/ou texturada;
Betão aparente; Materiais acessórios, tais como colas, espigões de aço, selantes, etc.
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‘ÁRVORES
CATA-VENTO’
Projecto para rotunda da
avenida de Terras de Sena
SEIA, 2007
O presente projecto responde ao convite por parte da Câmara Municipal de Seia, na pessoa do Senhor
Vereador Dr. Carlos Filipe Camelo Miranda de Figueiredo, para elaborar uma proposta de conjunto escultórico, com o objectivo de reformular o espaço da Rotunda localizada na Avenida Terras de Sena, em Seia.
O referido convite foi formulado por carta registada, recebida a 12 de Julho de 2007.
Desta forma, para tentar responder ao tema “Seia, a água e a energia” que definia os conteúdos do
Concurso em causa, através de uma intervenção do âmbito da escultura, foram realizados estudos que de
alguma maneira possibilitassem a modelação do espaço da Rotunda situada na Avenida de Sena.
Para tal elegeram-se alguns conteúdos aos quais se deram formas, quer através de me diuns naturais como
de mediuns artificiais.
Da conjugação destes elementos resultou a proposta que agora se apresenta.
DESCRIÇÃO DO TRABALHO CONTEÚDOS
Tomou-se a Árvore como o maior símbolo do equilíbrio ambiental e como consequência da possibilidade
de conservação e nascimento da água. A Árvore, como ser vivo personifica da melhor forma através do seu
sistema de trocas, um sistema energético.
No contexto geográfico da cidade de Seia a Árvore ocupa necessariamente um lugar preponderante
e privilegiado.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INTERVENÇÃO
E DO CONJUNTO ESCULTÓRICO
A Rotunda da Avenida de Sena é um espaço para se vivênciar sobretudo do ponto de vista visual e em
movimento, uma vez que marca e define um momento da estrutura viária da cidade de Seia, parecendo
não ter acesso pedonal. Ao ser intervencionada, poderá vir a constituir um forte marco de identificação
deste local ao conferir-lhe uma identidade específica, deixando de caracterizar-se apenas por mais uma
rotunda e nesse sentido, ajudará também a definir melhor a entrada Norte da cidade.
A sua localização num espaço amplo e de paisagem muito dispersa a vários níveis, nomeadamente de
vocações e consequentes estilos (ou tipologias) associados, ajudou a definir a opção da escala de intervenção
escolhida, juntamente com o tema proposto e com a consciência de que a solução estética a que se chegasse
teria que ser, tanto quanto possível acessível a um público alargado.
Assim desenvolveu-se um espaço constituído por:
ELEMENTOS:
A – Espaço de forma circular, com 26 metros de diâmetro, limitado por lancil de 1 metro de largura (zona
a intervir de 25 metros de diâmetro);
B – Solo;
C – Água e lago;
D – Arbustos: Zimbro (Juniperus oxycedrus spp. rufescens);
E - Seis elementos em Aço Cortén com formas que sugerem árvores, cujas dimensões, localizações e
formas se apresentam detalhadamente em todos os desenhos do projecto, excepto a sua capacidade de
girarem sobre si próprias movidas pelo vento a partir do seu eixo central (encaixe visível na parte inferior
do pé de cada árvore desnhada).
ZONA DE INTERVENÇÃO DO CONJUNTO ESCULTÓRICO
A zona de intervenção de todo o conjunto escultórico coincide com a área total da rotunda contida nas
plantas apresentadas nos desenhos 1 e 2. A intervenção do espaço deve fazer-se orientada segundo o
desenho número 3.
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CONCURSO DE
VALORIZAÇÃO DOS
ESPAÇOS EDUCATIVOS
‘ARTE E NATUREZA’
TOMAR, 2003
Conjunto escultórico para a escola
secundária de Santa Maria do Olival
Aceitando o amável convite por parte da Escola Secundária de Santa Maria do Oliva, para participar no
Concurso Valorização Estética dos Espaços Educativos , o presente projecto, procura responder aos objectivos fundamentais a que este concurso se propõe.
Através da minha experiência como aluna e, mais tarde, como docente do ensino oficial português, pude
sentir como os espaços físicos das nossas escolas se caracterizam por falta de qualidade estética e funcional,
razão à qual atribuo um dos principais factores de agressividade dentro dos referidos estabelecimentos de
ensino. Esta agressividade, manifesta-se de diversas formas, podendo contribuir seguramente para o desinteresse da frequência das aulas (permanência em local desconfortável e incaracterizado), para a destruição,
infelizmente tão frequente, dos equipamentos existentes (falta de afectividade pelo meio envolvente, indiferença e contestação- ainda que não consciente) e até, para a violência das crianças e adolescentes entre si.
Como agente estético que sou, acredito no bem estar (relação com o espaço físico) e no crescimento
humano - cognitivo e afectivo - através da experiência estética. Não será por acaso, que surgem neste
momento em todo o mundo ocidental, movimentos artísticos defendendo e actuando no espaço público
e, tentando desta forma e pelos meios infindáveis que estas actuações possibilitam, inverter, sobretudo o
sentido desumano, que as relações sociais parecem ter atingido, devido na maior parte das vezes, à má
qualidade do espaço em que vivemos, nomeadamente o espaço público. A escultura no espaço público,
poderá ser uma dessas actuações que permite uma melhor relação dos indivíduos entre si e, que também
poderá levar a uma relação mais exigente com o espaço físico que os envolve.
Pelas razões expostas anteriormente, congratulo-me pelo lançamento anual deste concurso e, motivei-me a nele participar, procurando desenvolver o meu trabalho criativo, através de cada um dos objectivos expostos no regulamento do mesmo. O trabalho incidirá sobre o tema da Arte numa perspectiva de
Arte Pública como possibilidade de alterar as relações sociais. Deste modo, os dois elementos escultóricos propostos pretendem integrar-se na arquitectura projectada para o espaço de anfiteatro, criando um
espaço lúdico de lazer.
O projecto de escultura que se propõe, fundamenta-se na necessidade da existência de locais de lazer e bem
estar no espaço exterior da escola, alicerçado nos seguintes factores:
- na chamada de atenção para os valores humanos - espaço de possíveis convívios entre a comunidade escolar;
- na relação com a cultura – utilização de espaço concebido por artistas plásticos e entendimento de todos os
elementos e motivações dessa concepção na relação das formas, conteúdos e meios utilizados;
-.no entendimento do processo criativo constituindo este um cenário pleno para a prática pedagógica exemplo de possibilidade de representação, presentação, nomeação, metáfora, de entre outros e, dos respectivos meios plásticos e técnicos para a sua materialização;
- nos aspectos ambientais, utilização de matéria mineral para operar artisticamente, elementos escultóricos
desenvolvidos formalmente a partir da interpretação livre de elementos vegetais – noção de que a natureza
tem sido objecto privilegiado da sua representação nas Artes Visuais;
- no desenvolvimento do meu percurso artístico que se vai aprofundando na relação na Arte para e no
Espaço Público;
- na concepção de um trabalho que criasse elementos escultóricos e simultaneamente quase objectos de
design permitindo que a sua fruição ultrapassasse o contemplar e funcionassem como equipamento- assento,
ou outra utilização, deixando esta utilização à criatividade e necessidade de cada um;
- na concepção de uma obra que converta o espaço em lugar, dotando-o de carácter, e que possua uma
adequada qualidade ambiental que ajude a recriar ou potenciar as características físicas e significativas do
local no qual se implanta;
- no facto de ser um conjunto escultórico que contraria o caracter de monumento, apresentados em sistema
de instalação, os diferentes elementos escultóricos buscam a definição de um novo género artístico.
- na escala humana e íntimista dos elementos escultóricos que devem proporcionar uma boa ergonomia.
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LOCAL DE IMPLANTAÇÃO
Os dois elementos propostos deverão ser colocados sobre duas zonas do anfiteatro conforme indicação das
imagens e maquetas.
ELEMENTOS QUE COMPÕEM O TRABALHO
Os dois elementos escultórico, foram concebidos de forma a que mantivesse todos os elementos vegetais,
modelação do solo e espaço de anfiteatro. propostos., desenvolvendo-se a partir de estes mesmos., Foram
adicionados as duas esculturas, de acordo com a maqueta e os modelos nela implantados, a saber:
ELEMENTOS ESCULTÓRICOS
Esculturas com as seguintes dimensões máximas cada (h x c x l)
1 – 1,20m x 7,40m x 2,10m;
2 - 1m x 3m x 1,8m;
As duas esculturas são em pedra natural de origem calcária, denominada Brecha de Sto. António.
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PARQUE DOS
POETAS
‘SOLILÓQUIO I’
BARQUINHA, 2001
O presente projecto responde ao convite por parte da Câmara Municipal de Oeiras, na pessoa do seu
Presidente, para elaborar um conjunto escultórico, que de alguma forma nomeasse um poeta e que viesse
a ser integrado no designado Parque dos Poetas.
Na reunião do passado dia 15 de Maio, por minha escolha, foi-me atribuída a poetisa do séc. XVII, Soror
Violante do Céu, localizada com o número 12, no Plano Geral do Parque, como figura a trabalhar.
Depois de investigar a biografia e a obra desta poetisa de produção e ampla divulgação, essencialmente
monástica, durante a época barroca, alicerçaram-se os conteúdos deste trabalho plástico nos seus textos
de preparação para a morte.
A arte e a cultura ditas barrocas, pautavam-se por um contexto global coeso no qual se pode surpreender
com intensa vitalidade todo o interesse em torno da morte (Isabel Morujão,1997). ....”Há que reflectir
sobre a emergência de uma tal temática no universo poético dos mosteiros femininos. Se hoje para nós, este
tipo de textos nos reenvia uma imagem, ainda que distorcida ou embaciada, da sensibilidade monástica
face aos “últimos fins”, é necessário também equacionar a funcionalidade desta produção literária no
interior da clausura. À vertente meditativa inequivocamente subjacente a esta tipologia poética e temática,
há que acrescentar talvez, também, uma dimensão formativa, pedagógica e catequética empenhada em
consolidar junto das religiosas a esperança cristã e o amor exclusivo a Deus, lembrando os alicerces da
vocação monástica, cujos objectivos se resumem na tentativa e desejo do encontro com Deus na Glória e
também na de uma proximidade progressiva, alcançada através da virtude de abnegação e de desprendimento do mundo, para o qual a religiosa era suposta “morrer”. Por isso não podemos isolar este solilóquio
da globalidade da produção poética de Soror Violante do Céu, onde se medita sobre a perfeição da vida
religiosa e a sua vocação ascética, numa perspectiva de vida eterna”(Isabel Morujão, 1997).
Assim, tendo em conta as características gerais dos conteúdos destes textos referidos na introdução, foi
definido como titulo do trabalho: Solilóquio; e como palavras chave que definem os seus conteúdos: Morte;
paixão; interior (Escavação). A partir destes três conceitos foi desenvolvido plasticamente o trabalho.
O titulo dado ao trabalho prende-se com o facto de criar um espaço interior de meditação, de confrontação pessoal que permita um colóquio a sós (um exame de consciência), um espaço que venha a estar
próximo do ambiente de uma cela de convento ou, ainda, de uma situação mais radical, de uma câmara
funerária. O acto de escavar cria um espaço negativo, feminino. No entanto, ao escavar a matéria sólida,
essa matéria retirada, torna-se espaço, substituindo a obscuridade pela luz ( relação com a preparação para
a morte que permite a esperança cristã e o amor exclusivo a Deus), oferecendo um novo espaço - o positivo.
O conceito da morte aparece materializado de múltiplas formas no projecto. O espaço cúbico subterrâneo,
precedido da sua escadaria de acesso, remete-nos para um espaço tumular ou ainda para um espaço de
reclusão para a espiritualidade. A enfatizar este facto, existe um elemento que liga o interior ao exterior
e que é tapado por uma grelha de ferro forjado, como de uma cadeia se tratasse, permitindo a passagem
da luz suficiente para permanecer no interior da câmara. O cipreste existente na superfície do jardim e
colocado estrategicamente na direcção de uma das esquinas do cubo faz a ligação entre a Terra e o Céu,
evoca a ...”erecção dos vegetais.......neste amplo movimento do solo até ao céu ...”(Bataille, 1968/1994)
por um lado e, “ a contrapartida das partes visíveis das plantas, as raízes, no interior da terra”, por outro.
A ideia de PAIXÃO, aparece no projecto sugerida pelas roseiras que ladeiam o muro em volta das escadas.
A escada, é o caminho para o além, para a espiritualidade obtida através do amor a Deus que dá acesso à
câmara cúbica de 4mx4m de lado. Esta é uma forma primária e perfeita, local ideal para introspecção mas
que se deixa invadir pelo mal das raízes1.
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CONCURSO DE VALORIZAÇÃO
DE ESPAÇOS EDUCATIVOS
‘DIFERENTES NATUREZAS’
MAIA, 2001
Conjunto escultórico para a escola
secundária de Castêlo da Maia

Aceitando o amável convite por parte da Escola Secundária de Castêlo da Maia para participar no
Concurso Valorização Estética dos Espaços Educativos , o presente projecto procura responder aos objectivos fundamentais a que este concurso se propõe.
Através da minha experiência como aluna e, mais tarde, como docente do ensino oficial português, pude
sentir como os espaços físicos das nossas escolas se caracterizam por falta de qualidade estética e funcional,
razão à qual atribuo um dos principais factores de agressividade dentro dos referidos estabelecimentos de
ensino. Esta agressividade, manifesta-se de diversas formas, podendo contribuir seguramente para o desinteresse da frequência das aulas (permanência em local desconfortável e incaracterizado), para a destruição,
infelizmente tão frequente, dos equipamentos existentes (falta de afectividade pelo meio envolvente, indiferença e contestação- ainda que não consciente) e até, para a violência das crianças e adolescentes entre si.
Como agente estético que sou acredito no bem estar (relação com o espaço físico) e no crescimento humano
- cognitivo e afectivo - através da experiência estética. Não será por acaso, que surgem neste momento em
todo o mundo ocidental, movimentos artísticos defendendo e actuando no espaço público e, tentando desta
forma e pelos meios infindáveis que estas actuações possibilitam, inverter, sobretudo o sentido desumano,
que as relações sociais parecem ter atingido, devido na maior parte das vezes, à má qualidade do espaço
em que vivemos, nomeadamente o espaço público. A escultura no espaço público, poderá ser uma dessas
actuações que permite uma melhor relação dos indivíduos entre si e, que também poderá levar a uma
relação mais exigente com o espaço físico que os envolve.
Pelas razões expostas anteriormente, congratulo-me pelo lançamento anual deste concurso e, motivei-me
a nele participar, procurando desenvolver o meu trabalho criativo, através de cada um dos objectivos
expostos no regulamento do mesmo. No entanto o trabalho incidirá sobre o tema da Arte e Natureza
(ambiente) numa perspectiva de Arte Pública como possibilidade de alterar as relações sociais.
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O projecto de escultura que se propõe fundamenta-se na necessidade da existência de locais de lazer e bem
estar no espaço exterior da escola, alicerçado nos seguintes factores:
- na chamada de atenção para os valores humanos - espaço de possíveis convívios entre a comunidade escolar;
- na relação com a cultura – utilização de espaço concebido por artistas plásticos e entendimento de todos os
elementos e motivações dessa concepção na relação das formas, conteúdos e meios utilizados;
-.no entendimento do processo criativo constituindo este um cenário pleno para a prática pedagógica exemplo de possibilidade de representação, presentação, nomeação, metáfora, de entre outros e, dos respectivos meios plásticos e técnicos para a sua materialização;
- nos aspectos ambientais, utilização de matéria vegetal e mineral para operar artisticamente, elementos
escultóricos desenvolvidos formalmente a partir da interpretação livre de elementos vegetais – noção de que
a natureza tem sido objecto privilegiado da sua representação nas Artes Visuais (forma e conteúdo) tornando-se, nos anos sessenta com os movimentos da Land Art e dos Eartworks, ela própria o objecto artístico ou o
suporte para as actuações artísticas - concepção de espaço que recria a natureza, noção de que o ambiente é
constituído pelo equilíbrio entre o natural, o construído, a utilização que o Homem faz de determinado meio
e os outros animais – a matéria natural utilizada como meio de expressão plástica, possibilita uma dinâmica
cíclica proporcionando diferentes aspectos visuais, consoante as estações do ano, favorecendo diferentes utilizações do local sem qualquer investimento do Homem;
- no desenvolvimento do meu percurso artístico que se vai aprofundando na relação da Arte com a Natureza
e da Arte para e no Espaço Público;
- na concepção de um trabalho que criasse elementos escultóricos e simultaneamente quase objectos de
design permitindo que a sua fruição ultrapassasse o contemplar e funcionassem como equipamento- assento,
ou outra utilização, deixando esta utilização à criatividade e necessidade de cada um;
- na concepção de uma obra que converta o espaço em lugar, dotando-o de carácter, e que possua uma
adequada qualidade ambiental que ajude a recriar ou potenciar as características físicas e significativas do
local no qual se implanta;
- no facto de ser um conjunto escultórico que contraria o caracter de monumento, apresentados em sistema
de instalação, os diferentes elementos escultóricos buscam a definição de um novo género artístico.
- na escala humana e íntimista dos elementos escultóricos que devem proporcionar uma boa ergonomia.
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PRÉMIO SECIL
‘CIDADE BARROCA’
BRAGA, 1993

CONCEITO
Cidade barroca; Espiral; Desenvolvimento urbano a partir da praça – centrifugo;
CARACTERÍSTICAS
Rotunda com 40 metros e diâmetro; Intervenção em todo o plano da rotunda;
Diferentes planos inclinados e horizontais elementos modelados obtidos por cofragem água correndo em
caleira, que limita o bordo da rotunda e sai do centro da mesma, por sulco que liga a esta.
DIMENSÕES
40 x 15 metros
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OBRA PÚBLICA
SIMPOSIUMS
colocada
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1º SIMPÓSIUM DE
BARRO VERMELHO
‘SEM TÍTULO’
AVEIRO, 1997

CONCEITO
Orgânico; Lúdico; Integração no Local; Criação de Lugar; Diálogo com os utilizadores
do Espaço; Elemento de Descanso.
CARACTERÍSTICAS
4 elementos modelados sobre 4 volumes compostos por tijolos burros, desmontados para
cozer e posteriormente montados em técnica de alvenaria no local definitvo.
DIMENSÕES
40 x 500 x 200 cm
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‘SERÁ QUE A
GIOCONDA TEM ALMA?’
CHAVES, 1993
1º Simposium de escultura
de Chaves

CONCEITO
Orgânico, Lúdico, Integração no local; Diálogo com
os utilizadores do espaço; Elementos de Descanso.
CARACTERÍSTICAS
3 elementos de granito de Montalegre extraído de
afloramento superficial modelado.
DIMENSÕES
80 x 250 x 700 cm
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‘SEMANA DA
PEDRA V’
VILA NOVA DE
OURÉM, 1992

CONCEITO
Organicidade; Lúdico.
CARACTERÍSTICAS
Composto por dois elementos;
Modelada;
Pedra - Vidraõ da Ataíja.
DIMENSÕES
100 x 300 x 100 cm
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‘SEMANA DA
PEDRA III’
TORRES NOVAS, 1990

CONCEITO
Contentor; Feminina/sensualidade/água;
CARACTERÍSTICAS
Cubo de pedra calcária brecha de
Sto. António modelado;
Contraste entre muito acabado e ÁSPERO.
DIMENSÕES
100 x 100 x 100 cm
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OBRA PÚBLICA
SIMPOSIUMS
por colocar
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II SIMPÓSIO DE ESCULTURA
EM
TERRACOTA
‘MUIPÍTI’
MONTEMOR-O NOVO, 1998

MUIPÍTI, nome nativo ( Maconde ) da Ilha de Moçambique, foi escolhida como referente para desenvolver o projecto que agora se apresenta ao júri de selecção do “II SIMPÓSIO DE ESCULTURA EM
TERRACOTA” de Montemor-o-Novo.
Tomando o Simpósio como tema A VIAGEM/ Cruzamento de Culturas, como consequência da história
do Castelo de Montemor-o-Novo, por nele se terem decidido importantes questões relacionadas com a
realização da viagem de Vasco da Gama à Índia, a Ilha de Moçambique surge como o LUGAR mais
adequado para operar sobre a temática proposta.
Constituindo um palco de múltiplas coexistências culturais, antes e depois da chegada dos portugueses, a Ilha,
evoca tanto o encontro de culturas como o seu choque, numa harmonia aparente, camuflando por vezes o
eterno conflito pelo domínio dos que podem exercer o poder sobre os fragílizados por esse mesmo poder.
A necessidade e o prazer, a tradição e a ruptura, pautam um quotidiano assente nas múltiplas trocas
comerciais oferecidas pelas importantes rotas marítimas que aí fizeram escala durante muitos séculos.
A plasticidade da Ilha de Moçambique, numa amena natureza presta-se a ser moldada à maneira de a
olharmos, a um território exemplar de sensibilidade cultural de hoje que valoriza a diversidade e o pluralismo. É da história desta Ilha e, também do seu presente que se pode e deve desenvolver uma nova história,
limpa de ideologias de raça e xenófobas por forma a permitir um novo encontro de diversidades culturais,
não apenas neste Lugar que é tomado aqui como referência, mas também em muitos outros, nos quais, o
curso da história modelou situações semelhantes.
A maqueta apresentada à escala 1/10, remete-nos para o espaço físico e consequentemente para o espaço
onírico da Ilha através de uma recriação plástica cujos objectivos é levar à reflexão das questões atrás
apresentadas, gerando através da presença do conjunto escultórico um novo lugar de convivialidade.
Dependendo da sua implantação, este trabalho pode também adquirir/possuir características de landart
e/ou public art.
A composição encontrada tem uma relação directa com a situação geográfica da Ilha em relação aos ilhéus
de São Lorenço, das Cobras e de Goa. Os quatro elementos escultóricos que a configuram deverão ser
colocados sobre um espelho de água e obedecer rigorosamente à organização da maqueta apresentada.
Em peça desenhada em anexo, propõe-se uma possibilidade de espaço para a implantação do conjunto
escultórico e, apresenta-se a forma de ancoragem de cada um dos quatro elementos escultóricos, que a
compõem per si
O presente trabalho desenvolve-se a partir do elemento 1 - MUIpÍti – a que os restantes dão escala. A forma
deste elemento remete-nos para um elemento negativo, feminino, que muitas lendas atribuem ao espaço
da Ilha ao poço da cal que aí se produzia ou ao depósito de culturas que modelaram o seu carácter. Na sua
linguagem decadente e fragmentária poderemos ainda ser levados à lembrança de uma Nau à deriva.
O elemento 2 –ILHÉU DE SÃO LORENÇO – é um espaço fechado sobre si mesmo, um espaço amuralhado, um espaço de clausura.
O elemento 3 –ILHÉU DAS COBRAS – nasce da ideia que nos é dada pelo banco de corais aí existente
que possui um orifício através do qual se tem acesso ao mar.
O elemento 4 –ILHÉU de GOA –é uma forma vegetalista lembrando também os bancos de coral e constituindo através da localização do farol da Ilha, o observatório da Índia – é a passagem para Goa.
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SIMPÓSIO DE
ESCULTURA
‘LANDSCAPE FROM
DISUSE OU
NATUREZAS PARA
BRINCAR’
VILA VIÇOSA, 2003
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SIMPETRA
CALDAS DA RAINHA, 1994
5º Simpósio internacional de
escultura em pedra

CONCEITO
Espaço público; Relação com o lugar;
Lazer no espaço urbano;
A escultura é o espaço, o vazio;
CARACTERÍSTICAS
A partir de 3 elementos escultóricos vegetalista e sensuais, de dimensões variáveis, criar um espelho de água
lúdico, no qual se colocam os tres elementos escultóricos. estes, por sua vez, também são contentores de água.
Jogo entre o espelho de água como contentor e os próprios elementos escultóricos.
Jogo entre a reflexão dos objectos de pedra na água, e a distorção da forma das sapatas provocada por essa
mesma água.
Pedra calcária brecha de sto. antónio.
Tanque com 50 x 900 x 900cm, submergido do nível do solo.
Acabamentos a definir. Sapatas em betão ou alvenaria.
DIMENSÕES
110 x 900 x 900 cm
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OBRA PÚBLICA
em residência artística
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‘OS INFORTUNADOS
AMORES DE
DONA URRACA’
VILA VELHA DE RODÃO, 1992
Residência artística de Vila Velha de Rodão

O título está relacionado com uma lenda muito popular nesta vila, sobre o rei Wamba e, sua mulher, dona
urraca. Esta lenda passou-se nos morros das portas do rodão quando os mouros e visigodos por aí andavam.
Este local é sobremaneira emblemático para a vila velha. acrescenta-lhe o nome, enquadra esta de forma
imponente e magnífica em termos paisagísticos e alimenta a simbólica local.
O trabalho, realizado em parte, durante uma residência artística, utilizou granito da região, granito de
alpalhão azul e, tentou reflectir algo de muito local. a referida lenda, contada logo nos primeiros dias, pelas
pessoas da terra, afigurou-se de imediato como possibilidade de conteúdo vindo a ser desenvolvida no desenrolar do trabalho.
Constituído por três elementos, este conjunto escultórico foi pensado para a entrada de um campo de golfe,
colocado sob relevado, em mamoa de solo relvado, e com uma liha de água que escorreria de um elemento
vertical a outro passando pelo elemento horizontal. esta utilização de água implicava meios técnicos enixestentes no local, pelo que não se veio a introduzir, empobrecendo assim a solução final.
o enquadramento dentro do campo visual das portas do rodão com as faces mais largas orientadas a nascente
poente permitia uma imagem de complementarização à leitura desse mesmo local.
Tão infortunada quanto os amores de dona urraca, a proposta de colocação deste trabalho não foi possível
por não se ter chegado a realizar o projecto proposto para o campo de golfo, referido. ficou assim, colocada
temporáriamente, por tempo indefinído, num canteiro em frente à entrada da piscina municipal. Sem enquadramento, sem mamoa e sem àgua.
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PROJECTOS
DE
ARQUITECTURA
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PROJECTOS DE ARQUITECTURA
realizados
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CARLOS MONTES
‘SEM TÍTULO’
QUINTA DA
AROEIRA, 2010
Proposta de intervenção escultórica

Título: Sem título
Dimensões: 1,40 x 20 x 20 cm
Técnica: Escultura em pedra e luz
Ano: 2010
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Título: Sem título
Dimensões: Variáveis
Técnica: Calcário de Ataíja
Ano: 1993
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MONCARAPACHO
‘SEM TÍTULO’
LISBOA, 1993
Proposta de intervenção escultórica
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VÃO ARQUITECTOS
‘SEM TÍTULO’
LISBOA, 2008
Proposta de intervenção escultórica

Título: Sem título
Dimensões: Variáveis
Técnica: Escultura em pedra
Ano: 2008
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AVEIRAS DE CIMA
‘SEM TÍTULO’
LISBOA, 1996
Intervenção em vivenda unifamiliar
Casal de Sto. António

Título: Sem título
Dimensões: Variáveis
Técnica: Escultura em pedra
Ano: 1996
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PROJECTOS DE ARQUITECTURA
em projecto
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PALÁCIO
SILVA AMADO
LISBOA, 2005
proposta de intervenção escultórica

As presentes propostas, respondem ao convite realizado pelo Vão/Arquitectos, no âmbito da intervenção
de remodelação e restauro do Palácio Silva Amado em Lisboa.
Estas propostas tentam dialogar com a história arquitectónica do edifício, no sentido de executar novos
elementos que venham a cumprir as funções dos elementos que aí se encontravam, nomeadamente o silhar
de azulejos e a escultura lampião, para o hall da escadaria. Esteticamente, pretendem ser muito discretas
e sensuais. Quebrando alguma rigidez do desenho Neoclássico mas prestando-lhe homenagem na continuidade de uma linguagem livre e vegetalista, afirmar-se-ão pela suavidade das formas na casualidade das
suas composições e pela doçura do material – o Lioz.
Sendo que o interesse do cliente é manter o ambiente novecentista do edifício em causa, pensamos que o
carácter das presentes propostas o poderá consumar e acentuar, numa abordagem actual e de autor.
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BREVE
MEMÓRIA
DESCRITIVA
INTRODUÇÃO

As presentes propostas respondem ao convite realizado pelo Vão,
Arquitectos Associados, Lda., no âmbito da intervenção de remodelação e restauro do Palácio Silva Amado em Lisboa.
Estas propostas, tentam dialogar com a história arquitectónica do
edifício, no sentido de executar novos elementos decorativos que
venham a cumprir as funções dos elementos que aí se encontravam
anteriormente, nomeadamente o silhar de azulejos Rocócó historiados
e a escultura lampião, para o hall da escadaria. Esteticamente, estes
elementos pretendem ser muito discretos e sensuais, quebrando alguma
rigidez do desenho Neoclássico, mas prestando-lhe homenagem na
continuidade de uma linguagem livre e vegetalista. Estes elementos
afirmar-se-ão pela suavidade das formas, pela casualidade das suas
composições e pela doçura do material – a pedra de Lioz.
A opção de uma solução monocromática e de relevo tenta afirmar-se
pela descoberta calma, através da observação e fruição continuadas,
deixando como protagonista mais imediato todo o exuberante e festivo
conjunto decorativo, que já existe, nesta caixa de escadaria (ver imagens
2). Esta solução, não colidirá com a possibilidade de vir a recuperar
as pinturas parietais (marmoreados?) que se deixam ver por detrás da
actual pintura cinzenta que cobre as paredes (ver imagens 3).
Sendo que o interesse do cliente é manter o ambiente oitocentista do
edifício em causa, pensamos que o carácter das presentes propostas
o poderá consumar e acentuar, numa abordagem actual e de autor.
MATERIAL

O material escolhido foi a pedra de Lioz, uma vez que este tipo de
pedra se encontra presente na balaustrada da escadaria e no tronco de
cilindro que a inicia. Sendo uma pedra natural da região de Lisboa,
apresenta-se em várias cores, tendo sido escolhida a cor que já se
encontra nos elementos da escadaria acima mencionados e também
por ser a mais clara no seu tipo. Desta forma, pensamos que a escolha
deste material pode estabelecer em primeiro lugar uma relação entre
os elementos decorativos que compunham a anterior solução decorativa e a nova abordagem que agora se propõe. Por outro lado é um
material muito discreto, com bom carácter plástico, que permite um
acabamento bastante sensual à vista e ao toque, valor que o torna
um excelente media para as formas que agora se propõem (figura 4).
DESCRIÇÃO
DAS
INTERVENÇÕES
INTERVENÇÃO AO NÍVEL
DO SILHAR DA ESCADARIA

Observando todos os elementos que compõem a decoração da caixa de
escadas, de imediato nos surgiram dois elementos: os elementos vegetais
e a luz. Os elementos vegetais são variados e organizam-se de uma
forma geral em grupos de grinaldas localizadas, encerrando molduras,
vãos de janelas ou portas inseridas nas sanefas que as rematam e ainda
em pequenos grupos soltos, em vários locais. A luz, é intensa, vinda das
janelas do topo deste elegante hall, possibilitando uma certa dinâmica
visual na medida em que ao criar contrastes de claro escuro, nos variadissimos relevos existentes, nos dá uma sensação que estes se movem e,
por isso, cria uma vivacidade quase festiva ou primaveril.

Pelas razões atrás referidas, a luz e os elementos vegetais, bem como o
ladrilho de 15x15 cm em pedra de Lioz, foram o ponto de partida para
desenvolver duas propostas novas e alternativas de silhar, para este
espaço. A cor muito clara do material escolhido para esta intervenção,
permitirá aclarar o ambiente da zona inferior do hall, onde se iniciam
as escadas, tentando contribuir para a continuação da luminosidade
da parte superior deste espaço, na zona inferior mencionada.
PROPOSTA I

A proposta I assenta na ideia de azulejo de figura avulsa, utilizando dois elementos distintos e vegetais, que compõem a grinalda que
decora o tronco de cilindro, em pedra de Lioz, que inicia o corrimão
e suporta a escultura/ lampião: a bolota e a folha de azinheira.
São também utilizados ladrilhos amaciados e texturados a jacto
de areia, fino. Assim, estes quatro elementos: a bolota, a folha de
azinheira ( executados em baixo relevo), o ladrilho amaciado (polido)
e o ladrilho texturado a jacto de areia, constituem o padrão aleatório
na sua organização para cobertura do pano de parede a utilizar silhar.
Os elementos, serão dispostos por isso de uma forma não regular,
criando uma superficie modelada pelas pequenas formas em baixo
relevo da bolota e da folha e, pelas diferentes texturas dos outros dois
elementos. Apresentamos o desenho I, em anexo, para exemplificar
esta possibilidade.
Esta proposta constitui uma situação mais extática e contida que a
situação II, apresentada a baixo. Aqui, as formas restringem-se à
inscrição no quadrado e ao seu centro.
Os ladrilhos amaciados (polido) e os ladrilhos texturados a jacto de
areia terão as dimensões de 15x15x1 cm e os ladrilhos nos quais se
inscrevem os relevos terão as dimensões de 15x15x3cm.
PROPOSTA II

A proposta II, assenta igualmente na situação de quadrícula reticular
remetendo-nos para a ideia do azulejo. Compõe-se de três tipos de
ladrilho de 15x15 cm: ladrilho a 1cm de espessura amaciado; ladrilho
a 1 cm de espessura texturado a jacto de areia fino e ladrilho a 3 cm
de espessura que suportará os relevos. Esta proposta, pretende criar
uma superfície animada com relevos aqui e além, muito suaves e não
figurativos. Os ladrilhos amaciados e texturados a jacto de areia fino,
organizados também de uma forma não repetitiva, formarão uma
espécie de fundo para os relevos que embora abstractos tentam evocar
formas vegetais e muito orgânicas, de acordo com desenhos II e III,
em anexo. Neste caso, os referidos relevos transbordam os limites da
quadrícula, desenvolvendo-se livremente, sobre vários elementos da
mesma (de acordo com desenhos II e III). Na base, existirá um suave
rodapé marcado por elementos de ladrilho texturado a jacto de areia
fino e, o remate superior, será marcado por um pequeno elemento
de relevo irregular. Desejamos que estes relevos acabem por tomar o
lugar das histórias representadas nas reservas rocócó dos azulejos que
aí existiram, e se tornem eles mesmos os personagens de uma alegre
história de plantas.

Os vestígios existentes nas paredes, mostram que o azulejo que aí
se encontrava tinha as dimensões de 15x15 cm. Esta métrica, que
adoptámos para a nossa proposta, funcionará como outro ponto de
referência que ajudará a marcar a história do edifício. Propomos
uma intervenção com outro material – o ladrilho em pedra de
Lioz – mas com as dimensões e organização reticular da situação
existente anteriormente.
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ESCULTURA LAMPIÃO
PARA ESCADAS

Muito ao gosto oitocentista, a escultura de figura feminina empunhando um candeeiro na mão esquerda, pontuava todo o espaço do hall
da escadaria. Constituía um elemento fundamental neste mesmo
espaço. Não se afirmava pela sua escala, que era manifestamente
pequena na sua relação com o sitio, mas pela sua localização sobre o
elemento circular que dá início ao desenvolvimento da escadaria. Este
elemento, tem quase uma lógica de crescimento, de espiral, a partir
da qual nasce a totalidade daquele espaço. Por outro lado, a figura
feminina, funcionava como uma figura de convite e, durante a noite,
como elemento polarizador dos olhares uma vez que na ausência de
luz natural se tornava, nestas horas, o único ponto de luz. Por esta
última razão, centralizava toda a percepção daquela enorme hall.

Na imagem 1, encontra-se uma simulação do espaço com um
elemento escultórico que indica o tipo de objecto que se poderá criar
para este sitio.
A opção estética da escultura em causa, será muito próxima e dialogante com a proposta II, para o silhar das escadas, apresentada
neste mesmo documento, tentando criar uma situação de integração
chamada actualmente nas artes plásticas de instalação
São apresentadas algumas imagens em anexo, mostrando parte do
trabalho desenvolvido pela autora da presente proposta, que podem
servir como indicadores estéticos, desta mesma proposta.

As questões acima abordadas, caracterizam a nossa abordagem ao
espaço em questão. Pensamos por isso, que é fundamental manter um
elemento escultórico no local onde se encontrava a escultura de figura
feminina empunhando um candeeiro. E que, de igual modo, este
elemento escultórico deverá cumprir as mesmas funções da escultura
que aí se encontrava anteriormente.
Assim, o novo elemento escultórico proposto para resolver esta
situação será em pedra de Lioz, igual ao já existente na escadaria, terá
formas não figurativas mas evocando o feminino e será completada
com um ou mais elementos de vidro, por forma a poder cumprir a
função de ponto de luz. As suas dimensões máximas seriam:
1,50 m de altura, 0,40 de largura e 0,40 de profundidade.
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PROJECTOS DE ARQUITECTURA
jardins privados
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Título: Sem título
Dimensões: 50 x 290 x 45 cm
Técnica: Escultura em pedra
Ano: 1998
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JARDIM PENHA
& COSTA
‘SEM TÍTULO’
AREIAS, 1998
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‘SEM TÍTULO’
1997 - 2001
Pia em mármore da Alagoa
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‘SEM TÍTULO’
2008
Bica em mármore da Alagoa
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‘SEM TÍTULO’
2008
Bica em mármore da Alagoa
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‘SEM TÍTULO’
2008
Bica em mármore da Alagoa
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‘SEM TÍTULO’
GUILHABREU, 2008
Bica em mármore da Alagoa
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‘SEM TÍTULO’
ÉVORA, 2009
Bica em mármore da Alagoa
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EXPOSIÇÕES
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EXPOSIÇÕES
individuais

169
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ESPAÇO T
‘SEM TÍTULO’
Série Beleza ou, Natureza e Arte
ou, ainda, Vénus Landscape ou,
...............................
LISBOA, 1991

Título: Sem Título
Técnica: Escultura em
mármore da Alagoa
Dimensões: 110 x 28 x 16 cm
Ano: 2002
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MUSEU NOGUEIRA
DA SILVA
‘RESERVAS E SEDIMENTOS:
TENSÕES, REPRESENTAÇÕES,
HERANÇAS OU NOMEAÇÕES’
BRAGA, 2013

173
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176

177
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MUSEU DE
ALBERTO SAMPAIO
‘MEMBRANAS’
GUIMARÃES, 2010
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GALERIA LOBO MAU
‘20 ANOS, 20 ESCULTURAS’
ARRAIOLOS, 2010

Dimensões: Variáveis
Técnica: Série Natura Naturata / Natura Naturans
Ano: 2007-09
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Esquerda
Título: Série Just Sculpture
Dimensões: Variáveis
Técnica: Escultura em
mármore da Alagoa
Ano: 2009

Cima
Título: Série Natura Naturata
/ Natura Naturans
Dimensões: 45 x 47 x 12 cm
Técnica: Escultura em
mármore da Alagoa
Ano: 2007

Baixo
Título: Série Lágrimas de Eros
Dimensões: 16,5 x 73 x 45 cm
Técnica: Escultura em Brecha de
Sto. António
Ano: 1993-94
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GALERIA SOLAR
STº ANTÓNIO
‘NATURA NATURATA NATURA NATURANS’
PORTO, 2007
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SALA SÃO JOSÉ DO EGIPTO
COLÉGIO DO ESPÍRITO SANTO
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
‘O SÉCULO PRIMEIRO
DEPOIS DE BEATRIZ’
ÉVORA, 2007
Exposição realizada para o Doutoramento
Honoris Causa do Amin Maalouf
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CASA DA CERCA
‘PRAZERES PÚBLICOS,
SOFRIMENTOS PRIVADOS’
ALMADA, 2004
Susana Piteira/Rietske van Raay
Instalação

Esta exigência permanente - destinguir entre o sentido interno do corpo e a circunstância do objecto que
se fala - protagoniza todos os discursos filosóficos sobre a arte, o significado da arte e o significado como tal
[...]. Esta exigência pressupõe um discurso sobre o limite entre o interior e o exterior do objecto cultural,
neste caso um discurso sobre a demarcação.
Jacques Derrida, A verdade na pintura, 1978.1
A proposta, dirigida pela Casa da Cerca, de realizar um trabalho para a sua cisterna que estivesse relacionado com a arte pública, levantou de imediato a questão de abordar num espaço fechado, um conceito
relacionado em um primeiro momento com aquilo que é ou deve ser (para assumir o caracter de público),
acessível a todos. Neste primeiro aparente paradoxo assentou o início do desenvolvimento da presente
instalação: tentar falar das possíveis motivações mais íntimas – privadas – que logo se tornam públicas no
sentido em que o seu fim último é exporem-se aos outros.
Uma boa parte da produção artística da sociedade contemporânea (a legitimada pelo main stream)
acompanha e/ou induz a ideia de rapidez, imposta pela cultura ocidental de caríz economicista, provocando uma forma de viver do agora e já, tornando todos os nossos actos e responsabilidades descartáveis,
solicitando a cada momento que nos tornemos, antes de mais, produtos consumidores e consumíveis. Para
tal, basta que aderamos aos padrões impostos pelo sistema de mercado.
A histeria do novo, na arte, acompanha a sua afirmação como actividade autónoma afastando-a definitivamente do seu carácter simbólico, da sua relação directa com o quotidiano e portanto, tornando-a algo
de estéril uma vez afastada da sua função primordial e integradora.
Nesta contexto, a instalação multimédia que apresentamos, manifesta um carácter duplo de cumplicidades e oposições. Cumplicidades e oposições, no sentido em que, questionando a hipótese de continuar a
utilizar medias tão tradicionais, melhor dizendo, antigos como a pedra, para a concretização plástica, ela,
a pedra, dando corpo a um elemento horizontal e fraccionado (contrariando a lógica académica e histórica
da própria escultura) incorpora nesta instalação, o seu lado mais conceptual, negando a sua tradição de
objecto representativo ou mimético. O elemento escultórico em pedra, torna-se aqui, nos momentos de
projecção das imagens vídeo sobre a sua superfície, suporte de representações, transportando-o definitivamente para outras categorias.
O vídeo, que se projecta sobre este elemento escultórico, associado naturalmente a uma forma de expressão
artística não objectal, fora da matéria, subverte aqui, pela sua essência representativa/presentativa e
modeladora esse seu carácter. O vídeo é neste trabalho a matéria.
O espaço da cisterna da Casa da Cerca, torna-se durante esta exposição, outro. Ao albergar a instalação
multimédia faz parte integrante dela e reivindica valores caros à actuação escultórica actual - o sítio específico e a possibilidade de mediação.
Um espelho esperará o público ao subir as escadas que lhe deram acesso á cisterna. Aí terá hipótese de um
segundo confronto com as imagens............a sua própria imagem?!
1

Jacques Derrida, La verité en peinture, Flammarion, París 1978.
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II
der körper ist nur die form der seele
the body is only the form of the soul
(Immanuel Kant, filósofo alemão, 1724 – 1804)
E na pele de mármore – esticada e retalhada – reflecte-se, porque nela é projectada, a pele humana, lisa,
limpa, suave, sensual. A última camada entre o Eu o mundo externo. Primeiro meio de contacto com os
outros, o contacto visual torna-se a nossa apresentação, a afirmação da nossa existência. Perfeitamente
adaptado à cultura feita de imagens instantâneas, a nossa superfície – a nossa pele e a nossa forma do corpo
– pode ser lido como a tela, onde a nossa personalidade se encontra projectada.
A imagem projectada é uma celebração do corpo perfeito, um apalpar do nu, a sugestão do prazer que será
tocar e comunicar com este ser retratado.
Mas o que fazer quando se está infeliz no seu corpo? Quando se teme o contacto, por se considerar inapto?
A banda sonora será composta por uma entrevista com uma cirurgiã estética que lida diariamente com
pessoas que sofrem, a maioria das vezes em silêncio, e lutam para se verem transformadas no seu próprio
ideal – que é a imagem que querem que o outro tenha delas.
Os temas da conversa passam pelas técnicas aplicadas na cirurgia estética, os riscos inerentes, as eventuais
sequelas e as motivações das pessoas que a procuram. A cirurgia estética como a via dolorosa para a forma
ideal. A cirurgiã faz uma ferida visível a fim de curar uma ferida invisível. A pessoa sujeita-se a passar pelo
sofrimento para atingir a harmonia na vida, à procura de um encontro consigo próprio, através da sua
própria superfície. Corpos formados para serem apresentados ao público. Arte pública numa aplicação
extrema.
Assim, numa justaposição com a imagem do corpo ideal, ouvimos o outro lado da medalha. Entretanto
vemos sobrepostos imagens médicas, tiradas ao longo do processo da operação plástica. São todas imagens
documentais, não especificamente criadas para esta instalação.
Em toda a sequência, que é uma construção sobre um ideal, uma ideia artificial, o documental serve como
contraponto. Vemos documentada uma forma de luta, que para se poder manifestar, utiliza o corpo como
meio de expressão. Quase que podemos falar de arte corporal. Não é arte reservada a uma elite – é a arte
da vida diária, que encontramos na rua e passamos sem olharmos bem para ela, mas que remodela a nossa
percepção do meio envolvente.
Por essa razão também, o ambiente sonoro da instalação – não só do momento escuro, em que terá lugar
a projecção, mas também do momento claro, em que se olha somente a superfície da escultura – será
modelado. O espectador ouvirá a presença de um público sem nunca o ver. Através da gravação de uma
audiência num teatro, antes do levantar do pano da cena, em que apenas ouvimos uma massa humana em
silêncio, o espectador terá mais um papel com que se identificar. É um mero espectador desta forma de
arte pública? Ou é para ser apreciado por si e á sua imagem, que a forma é concebida, tornando-se assim
fonte da criação?
Susana Piteira / Rietsk Van Raay
2004
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GALERIA GOMES ALVES
‘BELEZA OU, NATUREZA E ARTE OU, AINDA,
VÉNUS LANDSCAPES OU,
.............................’
GUIMARÃES, 2003
Instalação de escultura e desenho
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SACRISTIA DA IGREJA
DE SÃO VICENTE
‘VÉNUS LANDSCAPE I’
ÉVORA, 2000
Instalação de escultura e desenho
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CONVENTO DA GRAÇA
‘VÉNUS LANDSCAPE II’
TORRES VEDRAS, 1996
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GALERIA EVORARTE
‘VÉNUS LANDSCAPE’
ÉVORA, 1995-96
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Título: Venus Landscape
Técnica: Escultura em pedra mármore
da Alagoa talhada
Dimensões: Variáveis
Ano: 1996
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GALERIA MUNICIPAL
DE MONTEMOR-O-NOVO
‘O SÉCULO PRIMEIRO
DEPOIS DE BEATRIZ’
MONTEMOR-O-NOVO,
1995-96
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GALERIA A ALMA
DAS COISAS
‘7 ARQUITECTOS,
1 DESIGNER E
A ESCULTURA DE
SUSANA PITEIRA’
GUIMARÃES, 1995
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CENTRO
DE ESCULTURA
DE ÉVORA
‘VÉNUS LANDSCAPE’
ÉVORA, 1994-96
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MÃE D’ÁGUA
AS LÁGRIMAS
DE EROS
LISBOA, 1994
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CLUB 50
‘A BELEZA’
LISBOA, 1992
Exposição de escultura em
pedra e gravura sobre metal
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MUSEU MUNICIPAL
DE FARO
‘EXPOSIÇÃO DE
ARTES PLÁSTICAS’
FARO, 1990
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EXPOSIÇÕES
colectivas
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LIVROS DE ARTISTA
‘SÉRIE AUTOBIOGRAFIA’
2015

Dimensões: 20 x 20 x 4 cm
Técnica: Técnica Mista
Ano: 2013
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LIVROS DE ARTISTA
‘SÉRIE AUTOBIOGRAFIA
(KNIDIA)’
2015

Técnica: Técnica mista - têxtil
(veludo de algodão e fita de viés), metal.
Dimensões: 12x34x15 cm
Ano: 2015
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LIVROS DE ARTISTA
‘SÉRIE AUTOBIOGRAFIA
(CASA)’
2015

Técnica: Técnica mista têxtil (linho e algodão), metal.
Dimensões: 6,5 x 22,5 x 15,5 cm
Ano: 2015
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DIMENSÕES: 120 x 80 x 40 cm
TÉCNICA: Têxtil / Técnica Mista
ANO: 2014
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SÉRIE KNIDIA
2015

Afrodite de Knidos, Knidia, julga-se ser uma das primeiras esculturas, na Grécia clássica, em que o nú
feminino se mostra. Diz-se que o seu autor, Praxiteles, escultor do período clássico, se terá apaixonado por
Phirne, modelo da estátua knidia, a que com frequência se aludia por ser muito considerada a sua beleza
nua. Desta forma, tornou-se um modelo das fantasias eróticas do seu tempo.
A cultura clássica, conforma e regula ainda hoje, a cultura ocidental, fazendo perdurar de inúmeras formas
e através de múltiplas expressões, o mito criado por esta estátua.
As problemáticas a ela e ao seu mito associadas, estão longe de ser pacíficas, colocando no centro da nossa
vida e dos nossos afectos, o papel da mulher na sociedade, da apresentação do seu corpo e da utilização
desmesurada das suas imagens.
Entre a problemática do nú ou da apresentação do corpo feminino com roupas íntimas, estará sempre
presente uma forma de erotismo que tanto liberta a mulher enquanto fruidora do seu corpo e das sensações
vividas através deste, ou a cativa intemporalmente.
A sexualidade, o direito à sua sexualidade, conquistada arduamente pelo género feminino, joga-se ainda
e contudo no seio dessa cultura masculina, desenvolvida no mundo clássico e iconizada gradualmente
pela indumentária.
O corset modela de forma indelével o corpo feminino, iconografando a imagem da mulher sexual, erótica,
mas contudo, subjugada. Ou, não fora o colete, uma estrutura continuadamente limitadora.
Knidia, é um trabalho que simultaneamente aborda o mito, quase religioso do nú feminino, as suas
acessões mais eróticas ou constrangimentos outros.
Mas, se alguma certeza nos impomos, é dessa dimensão incomensurável que, senão a mulher, pelo menos
a sua imagem definem o centro do nosso mundo.
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MUSEU NACIONAL
SOARES DOS REIS
‘NATURA: O DOCE SABOR
DA DESORDEM’
PORTO, 2014
Prometheus fecit: terra, água, mão e fogo.
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5 SÉCULOS DE DESENHO DA
FACULDADE DE
BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO
PORTO, 2012

Título: S/título
Técnica: Desenho sobre papel
Arches Grain Satiné 185 G
Dimensões: 56 x 152 cm
Data: 2011
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ARTE EM SEGREDO
PORTO, 2014
Galeria dos Leões

Título: Knidia ( série )
Técnica: Desenho a lápis de grafite sobre
papel Cattridge Smooth Surface 130gr
Dimensões: 14,5 x 21 cm
Data: 2014
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ARTE EM SEGREDO
PORTO, 2011
Galeria dos Leões
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Título: Sem Título
Ano: 1992
Dimensões: 15 x 72 x 46.5 cm

278

CCRRA
‘A PRIMEIRA
PEDRA CCRRA’
ÉVORA, 1994

Título: Sem Título
Ano: 1992/94
Dimensões: 43 x 74 x 16 cm
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Título: Sem Título
Ano: 1992/94
Dimensões: 22 x 140 x 9 cm
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BIENAL
DA AMADORA
LISBOA, 1991
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ESBAUP ‘AO
CAOS AO
COSMOS
AO DYONÍSOS’
PORTO, 1989
Exposição comemorativa da morte
de Soares dos Reis e nascimento
de Diogo Maceda
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Dimensões: 180 x 200 x 160 cm
Materiais: gesso, metal e gase
Ano: 1989
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OBRA GRÁFICA
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OBRA GRÁFICA
desenhos
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‘SEM TÍTULO’
2008

Título: S/título
Técnica: Desenho a grafite e lápis
de cor sobre papel Fabriano Nº5
Dimensões: 50 x 50 cms
Ano: 2008
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‘SÉRIE BLOOM’
2007
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Título: Série Bloom
Técnica: Desenho grafite e lápis de aguarela
sobre Papel Arches Grain Satine185 G
Dimensões: Variáveis
Ano: 2007
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‘AS PALAVRAS PENSAM
SEMPRE MELHOR QUANDO
DESENHADAS’
2007
Homenagem ao Mestre Cruzeiro Seixas

Técnica: Desenho a grafite sobre tela
Dimensões: 18X14X0,16 cm
Ano: 2007
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DESENHO EM PAPEL
2003
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OBRA GRÁFICA
gravuras
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Título: Vénus Landscape
Ténica: Gravura sobre metal,
cera mole e água tinta
Dimensões: 78 x 56 cm
Ano: 2000
Prova de Cor
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‘VÉNUS LANDSCAPE’
2000

Título: Vénus Landscape
Técnica: Gravura sobre metal,
água-forte e ponta seca.
Dimensões: 78 x 56 cm
Ano: 2000
Prova de Artista
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‘SÉRIE PAIXÃO’
1990
Sobre metal - técnica mista
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‘ESCRAVO CATIVO 4’
1990
Técnica mista
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‘MÁSCARAS’
1989
Técnica mista
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‘SÉRIE 5’
1989
Sobre metal
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