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Portugal

Instituto das Artes e da Imagem

No dia 23 de novembro de 2016
realizou-se uma sessão de

esclarecimento, para as turmas do
10ºano do Ensino Artístico

Especializado do curso de Imagem
Interativa e para as turmas CEF, do
curso de Operador/a de Fotografia,

sobre a história do Azulejo em
Portugal. Esta sessão pretendeu
informar os alunos, bem como
fornecer uma contextualização

histórica, para o projeto que irão
desenvolver e que se prende com

recolha fotográfica de fachadas de
edifícios com Azulejo na zona

histórica de Vila Nova de Gaia.

Link para as Imagens:
http://iai.pt/web/arquivos/8358 
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Realizaram-se diferentes
levantamentos fotográficos,

nomeadamente planos gerais dos
edifícios, pormenor dos azulejos,

pormenor dos padrões e fotografias
com composições de carácter

artístico/arquitetónico. Também
recolhemos imagens de azulejos

danificados, de azulejos em zonas
onde o caiu ou foi roubado.  Este
levantamento serviu de base para

todos os projetos.

2 – Levantamento 
fotográfico 
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A decoração de Natal deste ano aliou
o projeto de solidariedade Make a

Wish, o que permitiu envolver todos
os alunos, professores, pais e

encarregados de educação em torno
de objetivos solidários nesta época
natalícia; ao trabalho que está a ser
desenvolvido no âmbito do Projeto

Cerâmica e Azulejo em Vila Nova de
Gaia, que o Instituto está a

desenvolver ao longo deste ano
letivo. Assim, quisemos otimizar

trabalho e ideias pelo que  demos
vida às nossas Estrelas Make a Wish,

decorando-as com motivos de
Azulejo.Assim, toda a comunidade

escolar foi envolvida tendo sido
 atribuída a cada uma das turmas do

Instituto uma forma para trabalhar o
Azulejo: uns fotografaram fachadas,

edifícios ou azulejos do concelho e
as respetivas fotografias brilham nas

estrelas,  outros utilizando técnicas
diferenciadas desenharam e

pintaram padrões de azulejo e os
resultados são os que vigoram nas 6

árvores  bem estreladas que decoram
a entrada da nossa escola.

Link para as Imagens:
http://iai.pt/web/arquivos/8365 

3 –  Decoração de Natal 
 Make a Wish 
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Criação de um Mural alusivo ao
azulejo Português, numa das paredes

exteriores do instituto, através do
uso da técnica de stencil.

(A realizar)

4 –  Projeto Mural  
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Modelo vectorizado



Origamis de pássaros feitos a partir
do padrão de azulejos; Instalação no
átrio da escola na festa da primavera

com os Origamis.
(A realizar)

5 –  Instalação Festa da 
Primavera  
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Restaurar um azulejo
monocromático e sem decoração. Os

alunos fizeram a colagem de
fragmentos e a reintegração

volumétrica e cromática dos valores
originais do azulejo em causa.

 Através de técnicas tradicionais de
manufatura de azulejos, os alunos

modelaram um azulejo e realizaram
a decoração a partir de modelos

decorativos tradicionais. 

6 –  Trabalhos de 
Técnicas Artísticas 
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7 –  Exposições 
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Exposição fotográfica (mostra) a ser
inaugurada no dia 3 de Maio, alusiva

ao Azulejo das fachadas das casas
situadas na zona histórica de Vila

Nova de Gaia...

 Posteriormente, pelos inícios de
Setembro, realizar-se-á uma segunda

exposição sobre o Azulejo utilizado
nas fachadas das casas situadas na

zona histórica de Vila Nova de Gaia
para inícios de Setembro.


