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Área científica
Scientific domain

Pintura
Painting

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP 84 + OT 28 horas)
(TP 84 + OT 28 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

II*

TAPEÇARIA II — DESENVOLVIMENTO
TAPESTRY II — DEVELOPMENT

*Esta unidade curricular 
é de NÍVEL II. Deverá ser 
frequentada preferencialmente 
a meio do percurso académico 
por se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade 
e exigência médios.

*This is a LEVEL II unit. It 
should preferably be attended 
in the half way through one’s 
academic course as it is 
a subject with a mid-range 
degree of complexity 
and requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Desenvolver metodologias e estratégias interdisciplinares que facilitem a actividade projectual 
no domínio da tapeçaria contemporânea, aprofundando os conhecimentos teóricos, autores e movi-
mentos artísticos, a nível nacional e internacional, no âmbito dos conteúdos leccionados. Equacionar 
a problemática da tapeçaria contemporânea nas vertentes estética e técnica. Ser capaz de desen-
volver projectos de tapeçaria contemporânea assentes em pensamento e linguagem plástica revela-
dores de «identidade» nas suas propostas. Ser capaz de apresentar um projecto, bi ou tridimensinal, 
individual ou colectivo, a uma instituição pública ou privada. Reconhecer a tapeçaria enquanto acti-
vidade artística enquadrada numa dimensão social e cultural, e como tal fundadora da identidade e 
memória colectivas. Reconhecer a tapeçaria enquanto objecto patrimonial, saber identificar neces-
sidades de manutenção emergentes e saber aplicar medidas de restauro adequadas.

Be able to develop methodologies and interdisciplinary strategies to facilitate project-orient-
ed activities in the field of contemporary tapestry, deepening the theoretical knowledge, authors 
and artistic movements, on national and international levels within the contents taught. Address-
ing the issue of contemporary tapestry in the aesthetic and technical aspects. Be able to develop 
contemporary tapestry projects based on thinking and visual language revealing of ‘identity’ in its 
proposals. Be able to present a project, bi or tridimensinal, individually or collectively, to a public 
or private institution. Recognize the tapestry as an artistic activity framed in a social and cultural 
dimension, and as such the founder of identity and collective memory. Recognize the tapestry as a 
heritage object, able to identify emerging maintenance needs and know how to apply appropriate 
restoration measures.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Actividade Projectual I: Enquadramento histórico, estético e tecnológico. Estratégias e meto-
dologias criativas da tapeçaria contemporânea. O paradigma da colagem. A problemática da in-
serção no espaço real e no espaço virtual. O carácter instalativo da tapeçaria contemporânea. 
Projectos bi e tridimensionais. Ferramentas electrónicas como suporte introdutório aos projectos. 
Reinterpretação dos instrumentos, matérias e materiais têxteis. Diversificação de arranjos técni-
cos. Opções expressivas nos pontos de Tafetá e de Portalegre. Problemáticas e propósitos da ta-
peçaria contemporânea. Manutenção e restauro.

Projecto Integrado I: Elaboração de projecto. Fundamentação teórica assente em autores con-
temporâneos.

Problemática e condicionamento a um espaço real seleccionado. Especificidade do ambiente, 
utilização e funcionalidade. Opções expressivas: tecelagem, colagem, trapologia, bordado, téc-
nicas mistas. Faseamento do projecto e sua concretização. Elaboração de portefólio. Exposição.

Activity Projectual I: Historical background, aesthetic and technological. Creative strategies and 
methodologies of contemporary tapestry. The paradigm of collage. The inclusion of the subject in 
real space and virtual space. The instalativo character of contemporary tapestry. Projects two and 
three dimensional. Electronic tools such as introductory support projects. Reinterpretation of the 
tools, materials and textiles. Diversification of technical arrangements. Expressive options at the 
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point of Taffeta and Portalegre. Problematic and purpose of contemporary tapestry. Maintenance 
and restoration.

Integrated Project I: Project Preparation. Theoretical framework based on contemporary au-
thors. Problematic and conditioning to a real space selected. Environmental specificity, use and 
functionality. Expressive options: weaving, collage, patchwork, of embroidery, mixed techniques. 
Phasing of the project and its implementation. Portfolio of development. Exhibition.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Aulas teórico-práticas estruturadas em dois momentos, consistindo o primeiro na apresentação 
de conceitos-chave relacionados com os saberes artísticos, técnicos e científicos da Tapeçaria, e o 
segundo na dinamização de acções/projecto que promovem uma aprendizagem motivante e parti-
cipativa. É utilizada a comunicação educacional directa, método de exposição oral presencial, re-
correndo-se a fotografias, à projecção de imagens e vídeos, à discussão a partir de textos de apoio, 
ensaios, catálogos, livros e imprensa e ainda a redes de aprendizagem colaborativa. Os critérios 
das avaliações são indissociáveis da pesquisa e dos exercícios propostos, da actividade projectual, 
da participação presencial e dos diálogos estabelecidos com os docentes da unidade curricular, 
da experimentação (matérias, materiais e técnicas têxteis), bem como pela capacidade expositiva. 

A Classificação Final resultará de duas Avaliações Periódicas (cada 30%), uma Avaliação Con-
tínua (20%)  e uma Avaliação Final (20%), assentes no acompanhamento tutorial em estúdio, con-
tudo (segundo Regulamento Pedagógico em vigor) podem ser dispensados da Avaliação Final os 
alunos que satisfaçam positivamente as Avaliações Periódicas e Contínua. 

Theoretical-practical classes structured in two moments, the first one in the presentation of key 
concepts related to the artistic, technical and scientific knowledge of the Tapestry, and the second 
in the dynamization of actions / projects that promote motivating and participatory learning. Di-
rect educational communication is used, using oral presentations, using photographs, projecting 
images and videos, discussing support texts, essays, catalogs, books and the press, and learning 
networks collaborative The evaluation criteria are indissociable from the research and proposed 
exercises, from the project activity, from the classroom participation and from the dialogues estab-
lished with the teachers of the curricular unit, from experimentation (materials, materials and tex-
tile techniques), as well as from the exhibition capacity. The Final Classification will result from two 
Periodic Assessments (each 30%), a Continuous Assessment (20%) and a Final Assessment (20%), 
based on the tutorial in the studio, however (according to the Pedagogical Regulations in force) of 
the Final Evaluation students who satisfactorily satisfy the Periodic and Continuous Evaluations .
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