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continuidade ou em ruptura, com maior ou menor 
grau de ligação/abstracção) as histórias e personagens 
calvinianas, agora sujeitas ao filtro do imaginário pessoal. 
A cartografia resulta num mapa — síntese poética — das 
interacções entre realidades não coincidentes mas 
convergentes.  
Em suma, pretende-se cartografar as geografias dos 
afectos que alguns autores (ver lista em Interferências) 
deixaram aquando da sua passagem pelo Bairro. É a 
memória de um bairro ‘habitado’ por histórias que a 
literatura e as artes em geral perpectuaram.

+ Objecto/Objectivos
Tendo por referência o Bairro do Chiado, pretende--se 
que os alunos encontrem e desenvolvam um campo 
relacional físico das histórias apresentadas no livro “O 
Senhor Calvino” e daquelas que forem encontrando de 
“outros habitantes ilustres” do Bairro.  “O Senhor Calvino”  
apresenta-nos o Bairro através das suas deambulações 
erráticas que não são mais do que uma forma de 
interacção abstracta (por vezes surreal).
Dar vida às histórias de “O Senhor Calvino” foi o objectivo 
da 1ª Fase deste Projecto. Nesta 2ª Fase, há que relacioná-
las com a contemporaneidade onde conceitos como 
velocidade, informação, desconstrução e memória 
funcionam, também, como metáforas das viagens 
pictóricas que se pretendem que o aluno encete. 
As cartografias são um exercício de exploração gráfica 
e plástica de um lugar referencial onde se entrecruzam 
autores reais e ficcionados, num percurso imaginário de 
encontros casuais (entre figuras tão inesperadas como 
Fernando Pessoa ou o próprio senhor Duchamp, das 
convivências de Calvino). As hipóteses são múltiplas 
e diversificadas. O Bairro portátil apropria-se de um 
espaço físico, híbrido, ainda agregado à sua fonte literária 
mas prestes a reivindicar uma nova identidade. Os 
gestos, as acções, os movimentos, os sons, as cores, os 
objectos, as tipografias, (etc.), constituem um primeiro 
substrato caracterizador do espaço. Aqui confluem (em 
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As Cartografias são um exercício de abstração plástica onde a 
imagem, o som e o texto perdem os seus referentes primordiais 
substituindo-os por uma visualidade agregadora de todos esses 
aspectos. Essa plasticidade resulta da manipulação de dados 
– histórias, imagens, textos, anotações, etc. – de modo a obter uma 
imagem final onde os elementos constituintes do espaço e do 
tempo do Bairro adquirem um sentido poético abstracto. Parte-se 
do concreto, as histórias e chega-se ao absoluto, à imaterialidade, 
como se o mundo nos apresentasse uma versão ruidosa.
Para o efeito, solicita-se que num plano de formato A0 o aluno 
crie um conjunto plasticamente coerente com as histórias que os 
personagens do Bairro lhe ‘contaram’ e as transforme em metáforas 
visuais que permitam ao leitor/observador ‘mergulhar’ no Bairro.

+ Apresentação/Avaliação
O formato e a não utilização de meios informáticos são as únicas 
condicionantes, facto que permite ao aluno recorrer a todas as 
técnicas à sua disposição. A apresentação final deve ser em formato 
A0. O aluno deverá desenvolver dois objectos distintos:
 1. Um mapa em suporte rígido (tipo K-Line);
 2. Um mapa/depliant em papel 80 g/m2, onde se inclui  
 uma sinopse de até 100 palavras.
Além disso, o aluno deve apresentar um dossier de pesquisa do 
trabalho desenvolvido. A sinopse é uma explicação do projecto e 
das suas características essenciais.

A avaliação da 2ª Fase, que decorre nos dias 17 e 20 de Novembro 
de 2009, rege-se pelos mesmos critérios de avaliação da 1ª Fase.
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+ Interferências
Al Berto
Alexandre O’Neill
Almada Negreiros
Amadeo de Souza Cardozo
António Lobo Antunes
Augusto Abelaira
Augusto Alves da Silva
Cesário Verde
Cláudia Tomaz
Daniel Blaufuks
David Mourão Ferreira
Eça de Queirós 
Edgar Pêra
Eduardo Geada
Eduardo Lourenço 
Ernesto de Sousa
Fernando Lopes
Fernando Lopes Graça
Fernando Pessoa
Herberto Helder
Gerard Castelo-Lopes 
Gerardo Burmester
João Abel Manta
João Botelho 
João Canijo
João César Monteiro
João Paulo Feliciano
João Penalva
João Onofre
Joaquim Leitão 
Joaquim Sapinho
Jorge Molder
Jorge Pinheiro
José Cardoso Pires
José Fonseca e Costa
José Pedro Croft
Julião Sarmento
Keil do Amaral
Luís de Sttau Monteiro
Marcel Duchamp
Mário Viegas
Mário de Sá-Carneiro
Miguel Esteves Cardoso
Miguel Palma
Natália Correia
Paulo Nozolino
Paulo rocha
Pedro Cabrita reis
Pedro Calapez
Pedro Costa
Pedro Sena Nunes
rui Chafes
rui Sanches
Santa-rita Pintor
Sebastião rodrigues
Solveig Nordlund
Urbano Tavares rodrigues
Vianna da Motta
Victor Palla
(…)


