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Apresentação

1.Projecto Artístico

“(Des)Fazer Cidade: Subtração Como Prática Espacial” é um curso de Formação na área artística de cruzamentos disciplinares, desenvolvido 

e produzido pelo INSTITUTO. O Curso, destinado a  profissionais das  artes, contempla palestras com especialistas nacionais e  internacionais  

de  diferentes áreas, incluindo arquitetura, fotografia e práticas artísticas;  sessões  de especulação e produção; trabalho de campo; apresen-

tações com críticos convidados; e uma exposição do trabalho desenvolvido.

2. Proposta Pedagógica

O curso parte de um princípio incomum à arquitetura e urbanismo  correntes: subtração como modo de intervenção espacial. Ao invés da 

adição ou crescimento persistentes—lógicas  indissociáveis  do  modelo  urbano  do  séc.  XX  —,  este  projeto educativo  mobiliza  práti-

cas  que  interrogam  como  diferentes  formas  de  fazer  cidade poderão oferecer opções mais justas social e ambientalmente. O projeto 

tem como caso de estudo o Viaduto de Gonçalo Cristovão, localizado no Porto. Símbolo de um urbanismo  dedicado  ao  automóvel,  hoje  

afigura-se  como  uma  infraestrutura desatualizada, criando desordem viária, e fragilizando o  espaço  público circundante. Partindo de um 

momento–chave na história do viaduto — o seu desabamento durante a construção, em 1961 —, o projeto explora o potencial da porosi-

dade, remoção e inversão funcional.

3. Programa  de  Implementação

O curso inicia com uma introdução pelos tutores Paulo Moreira (arquiteto e investigador) e Tiago Patatas (investigador e urbanista), em  

torno  do  tema “subtração como modo de intervenção espacial” e do enquadramento do caso do Viaduto de Gonçalo Cristovão. Prossegue 

com visita ao local, que servirá de base para reflexão  e  recolha  de  material  de  trabalho.  Nas  sessões  práticas,  serão  produzidas imagens  

com  recurso  a  técnicas  diversas,  como  a  fotogrametria,  composição fotográfica,  produção  3D.  O  material  fotográfico  preparado  por  

Ivo  Tavares (fotógrafo profissional de arquitetura) será também cedido aos participantes como material para apropriação e manipulação. O 

projeto pedagógico é complementado por palestras de especialistas internacionais: coletivo n’UNDO e IIbiye Camp.

4. Participantes

O curso é vocacionado para a profissionais nas áreas transversais das culturas visuais e espaciais, incluindo arte, arquitetura, urbanismo e 

tecnologia. Em particular, profissionais com interesse em questões do espaço público e construído, novos  media,  uso  de  drones  para  

produção  artística,  práticas tecnológicas e fotográficas de vanguarda, como a fotogrametria.

5. Apresentação

O  projeto  culminará  com  dois  momentos  de  apresentação.  O  primeiro  toma  lugar  no INSTITUTO com apresentação dos trabalhos aos 

críticos exteriores convidados: Pedro Bandeira e Joana Pestana. O segundo, aberto à comunidade, toma a forma de exposição na Galeria 

Nuno Centeno, espaço expositivo premiado nacional e internacionalmente e uma crescente referência no cruzamento entre a arte contem-

porânea e arquitetura, a realizar-se no primeiro semestre de 2022.



Programa

Sábado, 11 de Dezembro

10.00 | Sessão de boas-vindas, apresentação do curso e atividades

O projecto pedagógico será introduzido pelos tutores Paulo Moreira e Tiago Patatas. Serão apresentados o tema principal e o caso de estu-

do, Viaduto de Gonçalo Cristovão. Esta contextualização será fortemente sustentada por uma pesquisa arquivística, que incluirá fotografia de 

arquivo, notícias e jornais de época da construção  (1961-62),  entre  outros  materiais. Serão propostos o calendário e modelo de trabalho, 

assim como o output desejado. Será proposto modelo de trabalho individual ou em  grupo (2 a 3 participantes por grupo). O output do 

curso passará pela produção  de  duas  imagens,  por  participante,  que  deverão  reflectir  o  diálogo/tensão  entre os diferentes momen-

tos, funções, ou propostas para o viaduto. Pretende-se, desta forma, destilar as diferentes linhas de ação a abordar no curso, de uma forma 

ambiciosa  conceptualmente  e  expansiva  em  termos  expressivos,  mas  concisa materialmente e moldada às condições da exposição que 

se propõe realizar no final.

11.30 | Visita ao local de estudo

A visita ao caso de estudo, o Viaduto de Gonçalo Cristovão, servirá como um primeiro  contacto  com  o  contexto  urbano  que  circunda  o  

objeto  em  estudo,  assim  como a  investigação  in  situ  da  infraestrutura  rodoviária,  a  sua  materialidade  e potencial plástico, e influência 

nos fluxos automóvel e pedonal da cidade.

13.00 | Almoço livre

14.30 | Sessão de discussão

A  sessão  servirá  para  partilhar  as  primeiras  impressões  sobre  o  viaduto,  assim  como os primeiros esboços no que diz respeito às linhas 

de especulação e intervenção. De acordo com os interesses e ferramentas dos participantes, esta discussão servirá igualmente para criar os 

grupos de trabalho.

Quinta-Feira, 16 de Dezembro

18.00 - 20.00 | Conferências

A sessão iniciará com a apresentação dos palestrantes.

18.30 | Palestra por n’UNDO 

A palestra online dos n’UNDO irá explorar a potencialidades das práticas alternativas ao convencional crescimento arquitectónico, nomeada-

mente as posturas UNDO,  como linguagem  de  preservação,  proteção,  ou  cuidado;  REDO,  como  postura focada nos reuso, regeneração, 

reparação; e DO NOT, como linha de acção focada no desmantelar, diminuir, eliminar.

19.00 | Palestra por Ibiye Camp

A  palestra  online  de  Ibiye  Camp  explorará  a  fragmentação  e  ampliação  digital,  novas formas  de  utilização  de  dados  e  improváveis  

efeitos  da  tecnologia  como  modelos  de intervenção no espaço público. Técnicas espaciais, com particular enfoque na fotogrametria, serão 

apresentadas no contexto da prática da artista.

19.30 | Q&A e Discussão



Sábado, 18 de Dezembro

10.00  |  Fotogrametria  |  Sessão  Técnica

O dia será iniciado por uma apresentação técnica da prática de fotogrametria, conduzida pelo tutor Tiago Patatas. A sessão incidirá nos pro-

tocolos de fotografia, softwares utilizados e processos de criação de modelos fotogramétricos a partir de fotografias.

11.30  | Visita  ao  local  de  estudo  e  recolha  de  materiais

A  visita  servirá  para  recolher  materiais  fotográficos  para  a  posterior  criação  dos modelos  fotogramétricos.  Poderão  ser  utilizados  

diferentes  pontos  de  vista  e mecanismos, como registos fotográficos nos pisos térreos, através das torres circundantes, ou através de 

drones. Esta visita poderá servir para recolha de outros  materiais  como  captação  sonora,  níveis  de  poluição,  análise  material  do local, 

recolha de testemunhos locais, entre outros.

13.00 | Almoço livre

14.30 | Práticas de Edição e Intervenção | Sessão Técnica e Estúdio

O resto do dia será dedicado à apresentação das potencialidades de edição e intervenção  através  das  práticas  espaciais,  guiada  pelos  

tutores . A sessão incidirá em prática de edição digital, manual, e óptica. O dia será também dedidcado à expansão das técnicas de edição 

e intervenção e à criação de  modelos  fotogramétricos  e  outros  registos do local, visuais, sonoros, ou de outra natureza. O trabalho será 

acompanhado pelos tutores, de modo a potenciar as  ideias  dos  participantes,  em  diálogo  com  as palestras da sessão anterior e as técni-

cas desenvolvidas durante a manhã.

Sábado, 8 de Janeiro

10.00 – 13.00 | Crítica Intermédia

Apresentação dos trabalhos no INSTITUTO, com a presença do crítico convidado Pedro Bandeira.

13.00 | Almoço livre

14.00 | Discussão

Discussão com os tutores sobre o feedback do crítico convidado, por forma a ajustar e melhorar o material para a crítica final.  

Sábado, 15 de Janeiro

10.00 – 13.00 | Crítica Final

Apresentação dos trabalhos no INSTITUTO, com a presença da crítica convidada Joana Pestana, que deverá contribuir para a ajustes e melho-

ramentos a implementar para a exposição final.

Data a confirmar em 2022 | exposição na Galeria Nuno Centeno

Os resultados do curso, em diálogo com a dimensão arquivística do trabalho, serão expostos  na  Galeria  Nuno  Centeno,  durante  1  mês.  

Durante  esse  período,  serão organizadas visitas guiadas, abrindo o tema em debate à comunidade artística e público em geral.



Biografias

Paulo Moreira

Paulo Moreira é arquiteto e investigador,  sediado  no  Porto.  Formou-se  pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em 2005. 

Estudou na Accademia di Architettura, Mendrisio (Suiça). Doutorou-se pela London Metropolitan University em 2018, onde concluíu Mestra-

do, com distinção, em 2009. Moreira dedica-se à pesquisa no  campo  da  arquitetura,  particularmente  em  contextos  de  conflito  urbano  e  

carência social. É co-coordenador do Observatório da Chicala,  projeto  de  investigação sediado na Universidade Agostinho Neto (Angola) e 

membro de África Habitat, projeto  de investigação da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. É autor de capítulos em jornais 

académicos, editor de publicações independentes, e orientador de  cursos  e  workshops  sobre  bairros  informais.  Participou  na  Bienal  

de  Arquitetura de Veneza (2014, 2016, 2021), Trienal de Arquitetura de  Lisboa  (2007,  2013)  e Trienal de Arquitetura de Oslo (2016, 2019). 

Foi vencedor  de  vários  prémios  e bolsas, incluindo o Global Energy Award - Angola (2016) pela  construção  de  uma escola em Luanda; 

Prémios Novos 2015 na categoria de arquitetura (Fundação Calouste Gulbenkian); Prémio Távora 2012 (Secção Regional do Norte da Ordem 

dos Arquitectos);  Prize  for  Social  Entrepreneurship  2009  (London  Met);  e  Noel  Hill Travel  Award  2009  (American  Institute  of  Architects  

-  UK  chapter).  Foi  finalista  no prémio RIBA President’s Award for Research, na categoria Cidades e Comunidade (2019).

Tiago Patatas

Tiago Patatas é um investigador e urbanista. O seu trabalho debruça-se sobre práticas espaciais críticas, na intersecção entre as justiças 

ambiental e social. Colaborou com várias instituições de investigação incluindo, a  Forensic Architecture, sediada na Goldsmiths, University 

of London, a School of Design of  the Hong Kong Polytechnic University, e o Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente/

FEUP, onde foi investigador no projecto “Accessibility Instruments for Planning Practice in Europe”. Lecionou na Faculdade de Engenharia de 

Universidade do Porto. Co-organizou vários fóruns pedagógicos e conferências académicas  internacionais,  como  o  28º  ISUF–Internation-

al  Seminar  on  Urban  Form.  O seu trabalho foi publicado internacionalmente em revistas científicas como a Transportation Research Part 

A: Policy and Practice. Co-editou volumes no campo do urbanismo, nomeadamente ‘Our Common Future in Urban Morphology‘, e con-

tribuiu para capítulos em publicações académicas. Apresentou o seu trabalho em diversas bienais internacionais.  Transitory  Assemblages  

foi  exposto  na  2017  Bi-City  Biennale  of Urbanism\Architecture  Shenzhen\Hong  Kong.  Em  colaboração  com  o  CURB,  participou  na 

contribuição  oficial  de  Macau  na  2017  Seoul  Biennale  of  Architecture  and  Urbanism. Tem  um  Mestrado  integrado  em  Planeamento  

Urbano  /  Engenharia  Civil,  pela  FEUP,  e  um Master of Arts em Research Architecture, concluído com Distinção, pela Goldsmiths, University 

of London.

Pedro Bandeira 

Pedro Bandeira (1970), arquiteto (FAUP 1996), é Professor Associado na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho e membro investi-

gador do Lab2PT. Autor de diversas publicações no âmbito da cultura arquitetónica e coeditor  da  série Fascículos de Fotografia da editora 

Pierrot le Fou. Na  qualidade  de  curador colaborou com instituições como a Casa da Arquitetura, a Trienal de Arquitetura de Lisboa,  a  

Câmara  Municipal  do  Porto  e  o  CIAJG.  Em  2015  foi  galardoado  com  o  Prémio de Crítica de Arquitetura da AICA/Fundação Carmona e 

Costa. Representou Portugal nas  bienais  de  arquitetura  de  Veneza  (2004)  e  de  São  Paulo  (2005).  O  seu  mais recente projeto de uma 

Casa Rotativa em Coimbra foi nomeado para o Prémio Mies van der Rohe 2019.

Ibiye Camp

A prática artística de Ibiye Camp foca-se  em  subjectividades  pós-coloniais, tecnologia e o ambiente construído. Ibiye usa ferramentas de ar-

quitetura para criar vídeo, realidade aumentada e objetos 3D. Os seus projetos na Serra Leoa e Nigéria investigaram  as  dinâmicas  da  tecno-

logia  como  meios  para  explorar  obstáculos  e tensões entre as infraestruturas digitais e a paisagem. Ibiye Camp é membro de um coletivo 

de design chamado “Xcessive Aesthetics” e gere uma linha de vestuário intitulada “Such A Fan”, que foi apresentada no  Victoria  and  Albert  



Museum,  em 2016. Em 2019, os projetos de Ibiye foram apresentados na Porto Design Biennale e   na Trienal de Arquitetura de Sharjah, e 

em 2020 expôs na Trienal de Milão e na Bienal  de  Design  de  Istambul.  Ibiye  completou  o  mestrado  na  Royal  College  of  Art  em 2019 e 

a licenciatura em Belas Artes pela Central Saint Martins em 2013. Leciona na Royal College of Art um curso de Architecture Design, com Dele 

Adeyemo e Dámso Randulfe,  com  o  título  “Demonic  Shores  -  Imaginaries  of  Indeterminacy  in  the  Age  of Logistics”. Leciona também 

no programa de mestrado Architecture Media Studies.

n’Undo

n’UNDO é uma associação cultural sem fins lucrativos sediada em Madrid, fundada por Verónica  Sánchez  Carrera  e  Alejandro  Del  Castil-

lo.  Encarando  a  construção  como  uma forma tradicional de melhorar o meio ambiente, n’UNDO mostra que é possível  construir mais e 

melhor “não fazendo”, “refazendo” ou “desfazendo”, ações que garantem sustentabilidade económica, social, cultural e ambiental. n’UNDO 

baseia o seu trabalho em crítica, debate e reflexão, a partir do qual desenvolve a sua base teórica,  que  dá  origem  a  várias  práticas  e  ações  

focadas  na  participação  e processos multidisciplinares. Desenvolve, entre outras atividades, ensino, consultoria, intervenção e certificação. 

n’UNDO expôs na Trienal de Arquitetura de Oslo (2019). Foi orador na “International Architecture Conference: Architecture for Common  

Good”(2019),  organizada  pela  Associação  Finlandesa  de  Arquitetos  (SAFA),  e no Young Architects Forum organizado pelo Conselho dos 

Arquitetos da Europa (2019). Fez parte do Pavilhão de Espanha na Bienal de Arquitetura de Veneza em 2016 e 2018. Recebeu o First Prize 

Europan12 (2014).

Joana Pestana

Joana  Pestana  é  designer  e  docente  de  design  crítico  e  design  de  interação  no  ISMAI (Maia), Kingston School of Art (Londres) e 

ESAD (Matosinhos). Paralelamente à actividade de docente desenvolve desde 2016 projectos no cruzamento da tecnologia, do  design  e  

da  literacia  digital.  Nesse  âmbito  conduz  com  Max  Ryan  e  desde  2020,  a plataforma de entrevistas scripted.space. Também em 2020 

foi responsável pela curadoria e produção da exposição online Scrolling the Arcane, apresentada no Planetário do Porto e financiada pelo 

programa de bolsas Criatório. É licenciada em Design de Comunicação pela Universidade de Belas Artes da Universidade do Porto (2009)  

e  mestre  em  Visual  Communication  pelo  Royal  College  of  Arts  (2016).  Com experiência no ensino desde 2009, conduziu workshops e 

lecionou em diversas instituições  entre  elas  o  Royal  College  of  Art,  Sheffield  Hallam  University  e Instituto Politécnico de Viseu.


