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LABORATÓRIO DE MEDALHÍSTICA V

*Esta unidade curricular é 
de NÍVEL III. Deverá ser 
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por se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade 
e exigência elevados.

*This is a LEVEL III unit. 
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attended at the end of one’s 
academic course as it is 
a subject with a high degree 
of complexity and requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Laboratório de Medalhística V propõe o reforço e a consolidação de aptidões e competências 
adquiridas nos níveis anteriores, bem como o reforço das competências de representação, ex-
pressão e criação, sob a influência de diferentes fatores e variáveis, que sustentem a investigação 
pessoal e a construção de percursos personalizados, tendo por objetivos:

A. Reforço da capacidade de compreensão, reflexão e análise crítica sobre os possíveis con-
ceitos de medalha e troféu.

B. Maturação sobre a noção de moeda e de projeto numismático que lhe está associado.
C. Aumento de capacidade de resolução de problemas no âmbito dos exercícios propostos, 

com vista à especialização em regime de autonomia e interdisciplinaridade, reforçando 
competências que facultem a manipulação criativa do corpo tecnológico adquirido, quer 
por meio de procedimentos tecnológicos tradicionais, quer pela exploração livre de mate-
riais e técnicas menos convencionais.

D. Domínio de instrumentos, materiais e técnicas: correspondência entre procedimentos téc-
nicos e artísticos; sua aplicação na produção de objetos plásticos.

E. Maturação de competências transversais à área científica de Escultura, apoiada pelas dis-
tintas unidades curriculares de cariz tecnológico que compõem o ciclo de estudo, estimu-
lando o processo de diálogo, reforçando a aliança entre trabalho individual e coletivo, ine-
rente à tecnologia da medalhística.

Laboratory of Medal V proposes the acquisition of new knowledge, as well as the reinforcement 
and consolidation of skills and competences acquired in previous levels, that support the personal 
investigation and the construction of personalized paths, with the following objectives:

A. Strengthening the capacity for understanding, reflection and critical analysis on the possi-
ble concepts of medal and trophy.

B. Maturation on the notion of coin and numismatic design associated with it.
C. Increased problem-solving capacity within the scope of the proposed exercises, with a view 

to specialization in autonomy and interdisciplinarity, reinforcing competences that allow the 
creative manipulation of the technological body acquired, either through traditional techno-
logical procedures or through free exploitation of less conventional materials and techniques.

D. Domain of instruments, materials and techniques: correspondence between technical and 
artistic procedures; its application in the production of plastic objects.

E. Maturation of transversal competences to the scientific area of   Sculpture, supported by the 
different curricular units of technological nature that make up the study cycle, stimulating 
the process of dialogue, reinforcing the alliance between individual and collective work, 
inherent to the technology of medal art.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Laboratório de Medalhística V estrutura-se num modelo teórico-prático, apoiado em seminá-
rios teóricos e exercícios práticos nos quais se integram os seguintes conteúdos:

1. Relação entre instrumentos e materiais: autonomia técnica e artística.
2. Domínio dos instrumentos, materiais e técnicas: sua aplicação na produção de objetos 

plásticos.
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3. Fases de conceção e execução do projeto medalhístico: relação de anverso e reverso, con-
dicionantes técnicas e de encomenda, prioridades hierárquicas (imagem/texto).

4. Desenho e função na criação de medalhas: consolidação dos ensaios realizados nos níveis 
anteriores. 

5. Consolidação da noção de Troféu. Composição: relação da forma/conteúdo. 
6. Conceção e execução de troféu: análise da composição, estrutura e mensagem. Maqueti-

zação.
7. Noção de Moeda. Composição: relações de escala; relação da forma com o significado.
8. Conceção e execução de moeda. Valores lumínicos e texturais. 
9. Técnicas de reprodução: normas para produtos cunhados.

Laboratory of Medal V is structured in a theoretical-practical model, supported by theoretical 
seminars and practical exercises in which the following contents are integrated:

1. Relationship between instruments and materials: technical and artistic autonomy.
2. Tools, materials and techniques domain: application in the production of plastic objects.
3. Stages of design and implementation of medal art project: relationship obverse and reverse, 

technical and ordering constraints, hierarchical priorities.
4. Design and function in medal creation: consolidation of the tests carried out during previous 

levels.
5. Consolidation of the notion of trophy. Composition: relationship of form / content.
6. Trophy design and concretion: analysis of the composition, structure and message. Proto-

typing.
7. Coin notion. Composition: scale relations; relationship between form and mean.
8. Coin design and concretion. Luminance and textural values.
9. Reproductive techniques: standards for minted products.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Laboratório de Medalhística III é uma unidade curricular de cariz teórico-prático, destinada a 
reforçar competências específicas na área científica do curso de Escultura, pelo que as duas au-
las semanais assentarão na exposição de conteúdos de caráter teórico, sendo a sua consequente 
aquisição potenciada pela aplicação prática, através da experimentação de instrumentos, técnicas 
e materiais inerentes aos processos tradicionais, modernos e contemporâneos da medalha.

O regime de aquisição de competências apoia-se em quatro exercícios de caráter obrigatório 
e a avaliação desenvolve-se em três fases – contínua, periódica e final –, correspondendo aos se-
guintes coeficientes de ponderação:

— Avaliação contínua – 10%
— Avaliação periódica 1 – 30%
— Avaliação periódica 2 – 50%
— Avaliação final – 10%

Critérios de avaliação:
Qualidade do desempenho e das respostas ao programa, nomeadamente: domínio de concei-

tos, instrumentos, técnicas e materiais; evolução das capacidades criativa e experimental; cum-
primento da calendarização; assiduidade; integração no processo escolar; limpeza e organização 
do espaço de trabalho, materiais, ferramentas e utensílios; autonomia, apresentação e defesa de 
processos e resultados.

Laboratory of Medal III is a curricular unit of theoretical and practical nature, intended to rein-
force skills in scientific area of Sculpture. The two weekly classes will be based on the display of 
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theoretical content, and in its subsequent acquisition enhanced by practical application, by expe-
rimenting instruments, techniques and materials inherent to traditional, modern and contempo-
rary processes of the medal.

The competency acquisition system is based on four mandatory exercises and the evaluation is 
carried out in three phases - continuous, periodic and final -, corresponding to the following wei-
ghting coefficients:

— Continuous evaluation– 10%
— Periodic evaluation 1 – 30%
— Periodic evaluation 2 – 50%
— Final evaluation – 10%

Evaluation criteria:
Quality of the performance and answers to the course unit content, namely: domain of con-

cepts, instruments, techniques and materials; evolution of creative and experimental capacities; 
compliance with schedule; assiduity; integration in the school process; cleaning and organization 
of the workspace, materials, machines and tools; autonomy, presentation and defense of proces-
ses and results.
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Bibliografia específica será cedida sempre que necessário.
Specific bibliography will be provided whenever necessary.

O horário de orientação tutorial deverá ser combinado, com antecedência de dois dias, através 
do correio eletrónico: as.ferreira@belasartes.ulisboa.pt

The tutoring hours must be combined, in advance of two days, by e-mail: 
as.ferreira@belasartes.ulisboa.pt
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