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DOUTORAMENTO – ANO LECTIVO 2017/2018  

SINOPSES - SEMINÁRIOS ESPECIALIDADES I e II (NÚCLEOS)  

 

 

CONFERENCISTA 

 

 

SINOPSE 

 

NÚCLEO 

 

DATA 

 

ALICE ALVES 

  

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

09.03.2018 

 

 

ANA BAILÃO 

A PINTURA AU SOIR DE ARTUR ALVES CARDOSO: DO FINANCIAMENTO À 

INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

No âmbito do projeto de crowdfunding “Apoie o Restauro”, realizado entre 25 

de outubro e 31 de dezembro de 2016 obteve-se o apoio do Millenium BCP para 

a intervenção de conservação e restauro da obra Au Soir da autoria de Artur 

Alves Cardoso, vandalizada por altura do 25 de Abril. Pretende-se dar a 

conhecer as diferentes etapas do projeto de conservação e restauro tais como: 

a documentação, o registo, o estudo técnico, o diagnóstico, os critérios e o 

tratamento.  

PALAVRAS-CHAVE: ARTUR ALVES CARDOSO / CROWDFUNDING / 

VANDALISMO / CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

 

23.03.2018 
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ÂNGELA FERREIRA 

O FALHANÇO DA ARTE PÚBLICA  

- Quem fala em nome de quem? 

- A quem pertence o espaço público? 

- O que acontece quando intervimos no espaço de todos? 

- O que podemos dizer? 

Uma abordagem às problemáticas da produção de arte pública focando as 

obras Tilted Arc de Richard Serra, South Bronx Sculpture Park de John Ahearn, 

Listening House e Stony Island Arts Bank de Theaster Gates. 

 

ARTE PÚBLICA 

 

13.10.2017 

A arquitectura como um dos pontos partida para a construção de um discurso 

artístico investigativo no contexto do pós-colonialismo português. As 

'estruturas' e as esculturas, na sua definição mais alargada, servem de 

protótipos de pesquisa para analisar a valência do discurso pós-colonial na 

arena internacional e permitem questionar a sua pertinência como base teórica 

de uma prática artística na contemporaneidade portuguesa.  

INSTALAÇÃO 04.05.2018 

 

 

ANTÓNIO MATOS 

PROJECTOS E PROCESSOS DE ESCULTURA PÚBLICA EM MUNSTER 

Analisa a prática artística e reflecte sobre casos de projectos e processos de 

escultura pública contemporânea em Munster. 

PALAVRAS-CHAVE: ACÇÃO COMUNICATIVA / INTERACÇÃO SOCIAL / 

ESCULTURA PÚBLICA 

 

 

ARTE PÚBLICA 

 

 

13.10.2017 

ANTÓNIO SOUSA 
DIAS 

 ARTE 
MULTIMÉDIA 

23.02.2018 

ARTUR RAMOS  DESENHO 06.04.2018 
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CARLOS VIDAL  INSTALAÇÃO 24.11.2017 
CRISTINA BRANCO  ESCULTURA 27.04.2018 

 

CRISTINA TAVARES e 

MICHELE ROCHA 

CONVERGÊNCIA ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM NO SURREALISMO 
PORTUGUÊS. (História da Arte/Teorias da Arte). 
No panorama da produção surrealista portuguesa, reflete-se sobre a 

emergência de práticas artísticas que articulam a palavra e a imagem num 

período marcado por condicionalismos políticos e culturais. Privilegia-se a obra 

de Mário Cesariny com expressões artísticas que refletem diversas relações 

entre o visível e o legível - poemas-poesia, picto-poemas, poemas objetos, 

novelas-colagem, aquamotos, composições plásticas que integram referências 

linguísticas e outras formas de relação como a que transita da obra poética e 

literária para a plástica. Partindo do pensamento de António Maria Lisboa, 

identificam-se na obra poética e plástica de Cesariny territórios de 

convergência centrados na problemática do corpo reconstituído, na noção de 

Poeta enquanto Mago da tradição alquímica e esotérica (“menina Poesia”) e na 

afirmação do pensamento poético e da posição Abjeccionista (Timothy 

McVeigh - O condenado à morte), reveladores de uma transmigração do 

poético e literário para o plástico. Interpreta-se a obra o Êxtase de la Virge de 

Mário Botas registo irónico e provocador que desmonta o discurso patriarcal 

baseado na negatividade do corpo e da sexualidade, além da hipocrisia moral e 

religiosa que se esconde sob estas conceções.  

PALAVRAS-CHAVE: SURREALISMO / CESARINY / POESIA / OBRA PLÁSTICA 
/ MÁRIO BOTAS / PROVOCAÇÃO. 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

09.03.2018 
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CHRISTOPHER 

TOWNSEND 

 ARTE 

MULTIMÉDIA 

04.11.2017 

   08.11.2017 

EMÍLIO VILAR  DESIGN 
COMUNICAÇÃO 

13.04.2018 

FERNANDO MATOS 

OLIVEIRA 

 ARTE 

MULTIMÉDIA 

05.11.2017 

FERNANDO 
ANTÓNIO BAPTISTA 

PEREIRA 

 CIÊNCIAS DA 
ARTE 

23.03.2018 

 

 

 

 

FERNANDO QUINTAS 

"DE MEMBRANA PROTETORA A DIÁFANA PELE: VIDRO E VITRAL" 

Em Portugal, leituras simbólicas preconcebidas e características técnicas 

ancoradas historicamente determinam e confinam o entendimento do vitral 

contemporâneo por artistas e arquitetos, que não parecem interessados em 

explorar as suas reais potencialidades. O vitral vai assim perdendo a sua 

importância e visibilidade em espaços públicos e privados, sendo gradualmente 

substituído por outras formas de arte, consideradas mais próximas do 

pensamento e inquietações das sociedades atuais. No entanto, a nível 

internacional, o panorama é muito diferente, com múltiplos exemplos a 

ilustrarem a vitalidade do vitral contemporâneo. 

PALAVRAS-CHAVE: PODER SIMBÓLICO / VIDRO E VITRAL / 

EXPRESSIVIDADE PLÁSTICA 

 

 

 

 

 

PINTURA 

 

 

 

 

15.12.2017 
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FERNANDO  

ROSA 

DIAS 

A REPRESENTAÇÃO NA ERA DO SIMULACRO – A ESTRATÉGIA DO PHASMA 
A Representação na Era do Simulacro: problematização das variações e 
coerências do tradicional sistema de representação; reflexão sobre o que é 
representar num tempo dominado pela crise do referente (Baudrillard, Didi-
Huberman, Deleuze) e pela autonomia do significante; entender os mecanismos 
de figuração e representação possíveis no interior de uma perda da estabilidade 
e da confiança nos modos de relação com o real. 
PALAVRAS-CHAVE: REPRESENTAÇÃO / FIGURAÇÃO / SIMULACRO / 
VIRTUAL 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

 

 

20.10.2017 

O LUGAR DO DISCURSO NO MUNDO DA ARTE – REFLEXÕES SOBRE O 
NEOACADEMISMO INSTITUCIONAL DA «ARTE» 
Através das teorias de arte contemporâneas apresentamos duas vias marcantes 

nas últimas décadas da relação entre o discurso e a obra de arte: uma a que 

chamámos logofobia, que considera o que o discurso não acede em plenitude 

à obra, que assim mantém uma espessura de opacidade e irredutibilidade; 

outro, a que chamámos logomania (ou logofília), em que se verifica um excesso 

de teoria que absorve (e dissolve) a obra.  

Com base nesta tensão propomos a ideia de um neoacademismo artístico 

institucional no mundo da «arte» actual (sobretudo depois da década de 1980), 

distinto do tradicional e estigmatizado academismo das Belas Artes, assente na 

teknè, a partir de uma reflexão sobre os lugares do discurso no mundo da arte, 

das relações com a obra e perante o contexto institucional do sistema da «arte». 

PALAVRAS-CHAVE: ACADEMISMO / DISCURSO / ARTE / OBRA DE ARTE / 
INSTITUIÇÃO 

 

09.03.2018 

 



 

 

Página 6 de 16 

 

 

 

FREDERICO DUARTE 

COMO SE PRONUNCIA DESIGN EM PORTUGUÊS: BRASIL HOJE 

Como se Pronuncia Design em Português: Brasil hoje é uma exposição sobre o 

Brasil e o design do século XXI. O Brasil é um território de dimensão continental, 

uma população multiétnica, a maior biodiversidade do planeta, o quinto maior 

mercado interno e uma sociedade brutalmente desigual. Que neste século 

viveu um período de crescimento económico, democratização do consumo, 

mobilidade social e conquista de direitos sem precedentes. Mas também uma 

prolongada recessão e uma grave crise político-institucional. 

O design assume no nosso século uma tal complexidade, tanto em abrangência 

como em profundidade disciplinar, que qualquer esforço em restringir esta 

atividade a categorias como produto, comunicação, moda ou arquitetura é tão 

redutor quanto inútil. Tal como o Brasil, o design desafia hoje qualquer 

categorização ou simplificação.* 

O núcleo é composto por uma visita guiada à exposição "Como se Pronuncia 

Design em Português: Brasil hoje" e uma sessão de apresentação do processo 

cultural que sustenta a exposição e do projecto de doutoramento que esta 

integra, com o curador e investigador Frederico Duarte. 

* jornal da exposição Como se Pronuncia Design em Português: Brasil hoje, 

MUDE. Palácio Condes da Calheta, Jardim Botânico Tropical, Belém, Lisboa, 

24.09 - 31.12.2017. 

 

DESIGN 

COMUNICAÇÃO 

 

03.11.2017 
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HUGO FERRÃO* 

 (JOSÉ QUARESMA e 

FERNANDO QUINTAS) 

 PINTURA 15.12.2017 

ISABEL RITTO  DESENHO 

 

06.04.2018 

ISABEL SABINO 

 

 PINTURA 11.05.2018 

 

 

 

JOÃO CASTRO SILVA 

 

TÉCNICA 

É de extrema importância para um escultor um conhecimento o mais 

abrangente possível ao nível das tecnologias de que depende a real concepção 

de uma forma. Tão importante como a erudição, a cultura visual e a capacidade 

de observação, uma técnica de execução aprimorada fará a diferença entre um 

bom princípio e uma má formalização (porque todos os princípios, todas as 

ideias, todos os temas e todos os “conceitos” são bons, a sua concretização é 

que pode ser deficiente...). Da mesma forma, um entendimento teórico-prático 

consistente faz a diferença entre um bom e um mau escultor. 

PALAVRAS-CHAVE: ESCULTURA / ESCULTOR / TÉCNICA. 

 

 

 

 

ESCULTURA 

 

 

 

27.04.2018 
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JOÃO CRUZ 

 

O CONFORTO PARA O DESIGN DE EQUIPAMENTO 

Neste seminário serão abordadas a composição e a evolução do conforto físico 

e do conforto psicológico. Trataremos de explanar quais são as variáveis do 

conforto que se colocam ao alcance do design de equipamento, debateremos 

se este tem sempre aquelas por alvos e discutiremos a quantificação científica 

do conforto. 

PALAVRAS-CHAVE: CONFORTO FÍSICO / CONFORTO PSICOLÓGICO / 

LIMITES / PROJECTO DO CONFORTO. 

 

 

DESIGN 

EQUIPAMENTO 

 

10.11.2017 

 

JOÃO JACINTO 

 

ENCONTRO/CONVERSA COM PINTOR SÉRGIO POMBO 

Sérgio é um artista português com uma já longa carreira reconhecida nacional 

e internacionalmente e onde o Desenho sempre ocupou lugar de destaque. Será 

uma oportunidade de conhecer a obra apresentada pelo próprio autor.  

 

 

DESENHO 

 

27.10.2017 

 

JOÃO PENEDA 

  

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

 

16.03.2018 
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JOÃO ONOFRE Masterclass sobre os processos de criação do artista, incluindo a sua obra mais 

recente, UNTITLED (ORCHESTRAL), uma instalação performativa site-specific. 

João Onofre estudou na FBAUL e concluiu o Master of Fine Arts no Goldsmiths 

College no Reino Unido em 1999. Expôs individual e/ou colectivamente em 

instituições tais como: MoMA Contemporary Art Center, Philadelphia Museum 

of Art, MNAC, Centro Pompidou, Taipei Fine Art Museum, Palais de 

Tokyo, Tate Modern, entre muitas outras.  

O seu trabalho está incluído em diversas colecções públicas e privadas, entre 

as quais: Museum of Contemporary Art, Chicago; Albright-Knox Art Gallery, 

Buffalo; Centre Georges Pompidou – MNAM/CCI, Paris; The Weltkunst 

Foundation, Zurique; La Caixa, Barcelona; MACS – Museu de Serralves, Porto; 

– Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; GAM – Galeria D’Arte Moderna e 

Contenporanea, Turim; Fundación/Coleccion Jumex, Cidade do México; 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turim; Centre National des Arts 

Plastiques-Ministère Culture, Paris. 

 

ARTE 

MULTIMÉDIA 

06.10.2017 

JORGE ALVES  DESIGN 

EQUIPAMENTO 

10.11.2017 

JOSÉ CARLOS 

PEREIRA 

 CIÊNCIAS DA 

ARTE 

16.03.2018 
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*JOSÉ QUARESMA  PINTURA 15.12.2017 

 

JOSÉ REVEZ 

“SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO NA METODOLOGIA PROJECTUAL DE 
ESCULTURA”. 
Pretende-se analisar e explorar as diversas valências dos Sistemas de 

Representação aplicados à Metodologia do Projecto Artístico, com particular 

atenção às suas aplicabilidades no âmbito da prática da Escultura. 

Representação tridimensional, bidimensional, 3D e 2D. 

 

ESCULTURA 

 

17.11.2017 

JOSÉ TEIXEIRA  “PAISAGEM e AUTOREPRESENTAÇÃO NA OBRA DE BALTAZAR TORRES” 

 “Antinomia da paisagem” foi o título atribuído a uma exposição realizada por 

Baltazar Torres no ano dois mil. O conceito foi por nós recuperado a pretexto 

podermos reflectir sobre alguns traços morfológicos e aspectos temáticos da 

sua obra. Em diálogo com o autor pensamos evocar, em retrospectiva, algumas 

das suas obras paradigmáticas a fim de compreender a singular relação entre 

os procedimentos escultóricos (ligados à representação) e a eficaz mise-en 

scène instalativa onde, o mundo miniatural dos objectos subverte a escala do 

real e cria no espaço a ilusão de paisagens ‘reais’; Paisagens paradoxais onde o 

imaginário belo e/ou horrível, coabita com a pluralidade dos géneros (escultura, 

pintura, Instalação) e onde se aprofunda o questiona o âmbito das 

possibilidades poéticas da arte contemporânea.  

PALAVRAS-CHAVE: ESCULTURA/ INSTALAÇÃO / PAISAGEM / ESCALA / 
ESPAÇO / LUGAR  

INSTALAÇÃO 04.05.2018 
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LUÍS JORGE 

GONÇALVES 

 

NARRATIVA DO AZULEJO 

O azulejo em Portugal aderiu grande originalidade plástica e nos nossos dias é 

possível seguir um percurso quase seis séculos de transformação plástica. A 

sua narrativa constitui um dos momentos de grande originalidade do 

património cultural português. O jogo de influências e ainda as soluções 

encontradas fazem parte desta arte que teve diferentes protagonistas com 

soluções diferentes em cada momento. Neste núcleo aborda-se a questão do 

das narrativas do azulejo português. 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

20.10.2017 

LUÍSA PERIENES  ESCULTURA 27.04.2018 

Mª JOÃO ORTIGÃO  CIÊNCIAS DA 

ARTE 

16.03.2018 

MANUEL BOTELHO  PINTURA 11.05.2018 

 

MANUEL GANTES 

 

CONVERSA COM O PINTOR GIL HEITOR CORTESÃO 

O pintor Gil Heitor Cortesão vai falar sobre a sua obra, num diálogo aberto aos 

participantes. 

 

 

DESENHO 

 

27.10.2017 
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MARGARIDA 

CALADO 

 

HISTORIOGRAFIA DA ARTE 

Os escritos sobre arte da Antiguidade ao séc. XVI. Vasari e a história da arte 

como vidas de artistas. A revolução do séc. XVIII com a separação das 

disciplinas artísticas. A História da Arte a partir de Winckelmann. O séc. XIX e 

a recuperação da Idade Média pelo Romantismo. As descobertas e escavações 

arqueológicas ao longo do séc. XIX.O aparecimento das grandes teorias no final 

do séc. XIX e sua definição no séc. XX: formalismo (Wolfflin), teorias 

sociológicas (de Proudhon a Hadjinicolaou), espiritualismo (Dvorak), iconologia 

(Panofsky). 

A história da arte na época actual – as novas perspectivas: a recuperação de 

uma história da arte no feminino. A história da arte e o pós-colonialismo. 

PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DA ARTE / BIOGRAFIA DE ARTISTAS / 

HISTORIADORES DA ARTE. 

 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

20.10.2017 

 

MARGARIDA PRIETO 

 

A PINTURA SITE-SPECIFIC.  

O pensamento sobre o modo de instalar Pintura. Constrangimentos e potências 

do lugar expositivo enquanto espaço arquitectónico (morfologia e função).  

Caso de estudo: Rui Macedo e a pintura in situ. 

 

 

INSTALAÇÃO 

 

24.11.2017 
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MIGUEL ÂNGELO 

ROCHA 

 

PRÁTICAS DE SUBVERSÃO/ PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA 

O cruzamento das práticas artísticas na década de 60 do séc. XX e a 

convocação do observador para a obra abrem as perspectivas daquela, 

incluindo a dimensão temporal enquanto experiência da duração. 

Nesta aula serão colocadas em contexto obras e respectivas práticas. 

PALAVRAS-CHAVE: MOVIMENTO / DURAÇÃO / HIBRIDISMO / 

DESMATERIALIZAÇÃO. 

 

 

 

INSTALAÇÃO 

 

 

 

24.11.2017 

 

 

 

ARTE PÚBLICA 

 

02.03.2018 

 

 

NICOLAS DE 

WARREN 

  

ARTE 

MULTIMÉDIA 

 

04.11.2017 

 

ODETE PALARÉ 

  

DESENHO 

 

27.10.2017 
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PATRÍCIA GOUVEIA 

 

METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM ARTES 

MULTIMÉDIAS  

Nesta comunicação serão abordadas metodologias próprias de investigação e 

desenvolvimento em artes (arts-based research), em geral, e multimédia, em 

particular, nos seus diversos contextos. Salientam-se possibilidades 

metodológicas distintas, a saber, investigações exploratórias de índole 

experimental e/ou qualitativas, algumas ancoradas em estudos de casos, e 

outras quantitativas, baseadas em recolha de dados estatísticos, de interação, 

entre outras possibilidades. Assim, apresentam-se algumas teses d 

doutoramento que ajudam a contextualizar e a problematizar as várias 

possibilidades de trabalho na criação e desenvolvimento de uma tese d 

doutoramento em ciências artísticas, do estado da arte inicial à dissertação 

final, da dissertação teórica ao projecto. 

 

 

ARTE 

MULTIMÉDIA 

 

23.02.2018 

PAULO PARRA  DESIGN 

EQUIPAMENTO 

20.04.2018 

 



 

 

Página 15 de 16 

 

PAULO SIMÕES 

RODRIGUES 

(UÉVORA) 

 CIÊNCIAS DA 

ARTE 

23.03.2018 

PEDRO FORTUNA  ARTE PÚBLICA  02.03.2018 

PEDRO SILVA DIAS  DESIGN 

EQUIPAMENTO 

10.11.2017 

PEDRO SILVA DIAS  DESIGN 

EQUIPAMENTO 

20.04.2018 

 

RAUL CUNCA 

 

DO LOCAL PARA O GLOBAL – IDENTIDADE CULTURAL E PRODUTOS 

LOCAIS PARA O MERCADO GLOBAL 

Apresentação de diferentes projectos concebidos através de programas de 

produção de artefactos como modelos de desenvolvimento local, potenciando 

a relação entre o design e as dimensões cultural, social e material de uma 

região, com vista a sua difusão no mercado global.  

Os exemplos apresentados foram desenvolvidos no contexto das regiões do 

Alentejo, Beira-Baixa e Ribatejo. 

PALAVRAS-CHAVE: DESIGN / IDENTIDADE LOCAL / CULTURA MATERIAL 

 

DESIGN 

EQUIPAMENTO 

 

20.04.2018 

 

SANDRA TAPADAS 

 

  

ESCULTURA 

 

17.11.2017 
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SÉRGIO VICENTE 

PARTICIPAÇÃO EM ARTE PÚBLICA: A EXPERIÊNCIA COMUNITÁRIA DO 
LUGAR.  

Este núcleo visa explorar o uso da arte como motor para a capacitação da 

comunidade no exercício da sua cidadania, lançando as bases para um projeto 

de arte pública comunitário. De forma crítica, exploramos metodologias de 

trabalho assentes na partilha de ferramentas disciplinares que permitam 

chamar ao trabalho plástico aqueles que habitam um território específico e que 

participam ativamente na transformação social e urbana dos bairros onde 

vivem. 

PALAVRAS-CHAVE: ESCULTURA / ESPAÇO PÚBLICO / PARTICIPAÇÃO 
PÚBLICA / MEMÓRIA  

 

 

 

 

ARTE PÚBLICA 

 

 

 

 

13.10.2017 

 

 

INSTALAÇÃO 04.05.2018 

SUSANA SOUSA DIAS  ARTE 
MULTIMÉDIA 

23.02.2018 

VIRGÍNIA FRÓIS TERRA / FOGO – FEMININO / MASCULINO 

 Matéria Ígnia... o domínio do fogo? 

Conversa sobre o FOGO e os mitos e metáforas: a descoberta da cerâmica. 

Gaston Bachelard (1884-1962) no livro A Psicanálise do Fogo»  

Os Poetas das ilhas com vulcões. Raios. Incendiamentos. Divindades. Caos e 

ordem. A Fénix. 

PALAVRAS-CHAVE: FOGO / CERÂMICA / CINZA / VIDA. 

CERÂMICA 17.11.2017 

 


