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LABORATÓRIO DE ESCULTURA (MEDALHÍSTICA III) 
SCULPTURE LABORATORY (MEDAL III) 

 
 

 
Área científica  
Scientific domain 

Escultura  
Sculpture 

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Licenciatura 
Bachelor of Arts 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(PL 84 horas) 
(PL 84 horas) 

ECTS (6 ECTS) 

Nível 
Level 

II* 

 

 
*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. 

 
 

PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 
 
1  — Objetivos de Aprendizagem 

Intended learning outcomes  
 

Laboratório de Medalhística III propõe que os alunos consigam aliar a capacidade 
criativa ao saber técnico, tornando-se autónomos no domínio dos processos meda-
lhísticos, promovendo a consolidação das competências anteriormente adquiridas, 
bem como a aquisição de novas competências, tendo por objetivos: 
A) Compreensão, reflexão e análise sobre os possíveis conceitos de medalha e sua 
aplicação prática. 
B) Desenvolvimento dos conhecimentos anteriormente adquiridos e aquisição de 
competências no contexto da retratística. 
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C) Resolução de problemas no âmbito dos exercícios propostos e fundamentação da 
pesquisa pessoal em regime de autonomia e interdisciplinaridade, reforçando com-
petências que facultem a manipulação criativa do corpo tecnológico adquirido. 
D) Maturação de competências transversais à área científica de Escultura, apoiada 
pelas distintas unidades curriculares de cariz tecnológico, estimulando o processo 
de diálogo e reforçando a aliança entre trabalho individual e coletivo. 
 
A) Compreensão, reflexão e análise sobre os possíveis conceitos de medalha, pela 
aplicação prática dos conteúdos teóricos anteriormente explorados. 
B) Desenvolvimento dos conhecimentos anteriormente adquiridos e aquisição de 
competências no contexto da retratística. 
C) Resolução de problemas no âmbito dos exercícios propostos e fundamentação da 
pesquisa pessoal em regime de autonomia e interdisciplinaridade, reforçando com-
petências que facultem a manipulação criativa do corpo tecnológico adquirido. 
D) Maturação de competências transversais à área científica de Escultura, apoiada 
pelas distintas unidades curriculares de cariz tecnológico que compõem o ciclo de 
estudo, estimulando o processo de diálogo, reforçando a aliança entre trabalho indi-
vidual e coletivo, inerente à tecnologia da medalhística. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

Laboratório de Medalhística III estrutura-se num modelo teórico-prático, apoiado em 
seminários teóricos e exercícios práticos nos quais se integram os seguintes conteú-
dos: 
1. Retrato e auto-retrato: intencionalidade e representação na criação da medalha. 
2. Medalha direta: ensaios de reconhecimento – frente, três quartos, perfil. 
3. Composição do retrato: síntese e complementaridade entre imagem e texto. 
4. O relevo como epiderme: base expressiva da luz e da sombra. 
5. Relação de reciprocidade entre linguagens: o relevo como mediador de possibili-
dades entre as expressões bi e tridimensional. 
6. Fases de conceção e execução do projeto medalhístico: metodologia projetual. 
7. Condicionantes técnicas e de encomenda. 
8. Volumetrias processadas por aglutinação, associação, justaposição. 
 
A) Understanding, reflection and analysis on the possible concepts of medal, through 
the practical application of the previously explored theoretical contents. 
B) Development of the previously acquired knowledge and acquisition of skills in the 
context of portraiture. 
C) Problem solving under the proposed exercises and rationale of personal research 
on the basis of autonomy and interdisciplinarity, strengthening skills to provide the 
creative manipulation of the acquired technological body. 
D) Maturation of transversal skills to the scientific field of Sculpture, supported by 
the different technological curricular units that make up the study cycle, stimulating 
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the dialogue process, strengthening the alliance between individual and collective 
work, inherent in the medals’ technology. 

 
 

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 Escul-
tura, pelo que as duas aulas semanais assentarão na exposição de conteúdos de ca-
ráter teórico, sendo a sua consequente aquisição potenciada pela aplicação prática, 
através da experimentação de instrumentos, técnicas e materiais inerentes aos pro-
cessos tradicionais, modernos e contemporâneos da medalha. 
De acordo com o Regulamento Pedagógico da Faculdade, o regime de avaliação da 
unidade curricular desenvolve-se em três fases – contínua, periódica e final –, con-
siderando três ordens de fatores: 
• Frequência às aulas (20%). 
• Integração no processo escolar (10%). 
• Qualidade do aproveitamento das respostas ao programa, nomeadamente: domí-
nio de conceitos, instrumentos, técnicas e materiais (30%); evolução das capacida-
des criativa e experimental (30%); cumprimento da calendarização (10%). 
 
The syllabuses are organized in an integrated manner with the learning objectives, 
aiming at a theoretical-practical applicability that allows interaction with the com-
petences to be acquired and strengthened by the students. 
Encouraging the development of a personal research route, which focuses on the 
exploration of different materials, tools and techniques, the relationship between 
contents and learning objectives is designed to enable an effective acquisition and 
consolidation of knowledge, with the purpose of providing valid plastic responses. 
The adequacy of the syllabuses’ goals of the CU is consolidated through the ability 
to provide specific training that allows the student to execute of a medals’ project, 
from the initial idea to the completion of a final model fit for casting, coinage or 
construction.  

 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

BORDES, Juan (2003). História de las teorias de la figura humana – El dibujo, la ana-
tomia, la proporción, la fisiogonomia. Madrid: Cátedra, 2003 
BAUDRY, Marie-Thérèse (1984). Sculpture, méthode et vocabulaire: principes d`ana-
lyse scientifique. Paris: Imprimerie Nationale, 1990. 
GOLDSCHEIDER, L. (1940). Roman portraits. New York: Oxford University 
Press/Phaidon, 1940. 
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KRIS, Ernst; KURZ, Otto (1979). Lenda, mito e magia na imagem do artista: uma ex-
periência histórica. Lisboa: Editorial Presença, 1988. 
LANTERI, Edouard (1985). Modelling and sculpting the human figure. New York: Do-
ver Publications, Inc., 1985. 
PEREIRA, José Castel-Branco, Dir. (1999). A Arte do Retrato. Quotidiano e Circuns-
tância. Lisboa: FCG, 1999 
TEIXEIRA, José (2010). “Intentionality and presence in post-modern medal”. In Mé-
dailles. FIDEM XXXI Art Medal World Congress. Lisboa: INCM, 2010. pp. 73-78. 

 
 

5 — Assistência aos alunos  

Student assistance  
 
(Informação será comunicada, pelo Professor, em aula. 
 
Information provided by the lecture in class.) 
 
 
 
 
 
09/2018. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belasartes.ulisboa.pt/

