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SOBRE A EXPOSIÇÃO
A presente exposição coletiva reúne trabalhos dos alunos finalistas 
do curso de Artes Plásticas e Multimédia da Escola Superior 
de Educação de Viseu, desenvolvidos no âmbito da unidade 
curricular Projeto de Artes e Multimédia. A mostra ocorre no 
contexto da parceria estabelecida com a Quinta da Cruz, Centro 
de Arte Contemporânea de Viseu e dá visibilidade ao modo 
como os estudantes, com o seu talento e criatividade, mobilizam 
competências adquiridas durante os três anos do curso. Cabe 
a cada aluno elaborar uma proposta de Projeto, a desenvolver 
com o apoio dos docentes orientadores que sugerem linhas de 
investigação e auxiliam na busca da abordagem mais adequada 
para dar forma às ideias. Estes Projetos são realizados no último 
semestre da licenciatura de Artes Plásticas e Multimédia, curso 
cujo plano de estudos tem como principais objetivos estabelecer 
uma relação entre a área de criação artística e o universo do 
trabalho, conciliando Arte e Tecnologia.



Alexandra Almeida

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

OBSOL3T3 T1M3S, 
2021

INSTALAÇÃO VIDEOARTE

A obra aborda a relação Arte e Tecnologia, e a dualidade

entre a evolução e a obsolescência na era tecnológica. 

O público é convidado a explorar a instalação de videoarte 

numa viagem introspetiva entre o obsoleto e o atual no 

contexto material e tecnológico, no qual se encontram 

múltiplos ecrãs com o mesmo estímulo visual. 

SOBRE A AUTORA

Natural de Brighton, iniciou o percurso artístico em 2014 

nas áreas do design gráfico e vídeo e, de 

momento, termina a licenciatura em Artes Plásticas e 

Multimédia na Escola Superior de Educação de Viseu.

Como artista, pretende desenvolver um estilo que a 

caracterize e que seja esclarecedor dos seus ideais sobre o 

mundo.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Nicolau Tudela e 
Teresa Gouveia.

Portefólio:  https://www.srkangaro.com/ 

1

1OBSOL3T3 T1M3S, 2021



Alexandra Batista

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Malweb, 
2021

INSTALAÇÃO INTERATIVA E FOTOGRAFIA

É um projeto focado na Privacidade de Dados e perigos da 

internet. Cada vez mais se transfere informação privada (dados 

pessoais, números de contas bancárias, etc., levando a diversas 

atividades fraudulentas sobre estas informações. Urge alertar para 

estas questões, para os perigos da internet, instruindo os 

utilizadores (adultos e crianças) para esses riscos.

SOBRE A AUTORA

Alexandra Batista, 21 anos, natural de Aveiro, Portugal, 

frequentar licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia na 

Escola Superior de Educação de Viseu. 

As áreas de interesse são: Fotografia e Design.  

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Nicolau Tudela e 
Filipa Pereira.

Email: alexandrabatista00@hotmail.com
Telemóvel: 912815661
Instagram: https://www.instagram.com/_alexandrabatista
Portefólio: https://alexandrabatista00.wixsite.com/portfolio
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Ângela Pereira

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

PORTFÓLIO PARA VER 
E (RE)VER

PÁGINA WEB PARA PORTFÓLIO DE 
ILUSTRAÇÃO E DESIGN

A ilustração editorial é uma das formas mais abrangente de 

comentar e criticar artigos através de metáforas visuais em jornais e 

revistas, podendo abordar diversos tópicos e de várias maneiras. O meu 

projeto consiste em um portfólio, construído online a partir de código 

que tem como objetivo dar a conhecer as minhas competências 

aplicadas ao design e ilustração editorial. 

SOBRE A AUTORA

Ângela Pereira, 21 anos, de Leiria. 

Finalista do curso de Artes Plásticas e Multimédia da Escola 

Superior de Educação de Viseu. 

Interesses nas áreas de design e ilustração. 

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Nicolau Tudela e 
Pedro Rito.
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Instagram: https://www.instagram.com/ange_linhas_infinitas/
Portefólio: https://www.artstation.com/gela_com_g_de_gostosa



Bruna Sofia Fontinhas 
Dias Alves 

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Menarcas, 
2021

INSTALAÇÃO INTERATIVA

Este projeto obriga o público a uma introspeção sobre aquilo que 

observa, remetendo para algo mais intimista. Trata-se de uma 

instalação desenvolvida com o intuito d para “normalizar” um tema 

que está bastante presente no dia a dia das mulheres, mas que ainda 

é tabu nos dias de hoje, a menstruação. Por vezes, as mulheres 

menstruadas são alvo de ofensas, e ridicularizadas e mesmo 

discriminadas, contudo, este tipo de sangue é puro, um sangue que 

não vem nem de violência nem doenças. 

SOBRE A AUTORA

Bruna Alves nasceu a 29 de agosto de 1998, em Sintra. Deste 

muito pequena que o mundo das Artes é algo que a fascina. Deste 

sempre que soube que as Artes eram o seu futuro. No secundário 

decidiu então entrar no Curso de Artes Visuais, para que dessa 

forma tivesse algumas bases, para ingressar no Ensino Superior. 

Finaliza agora o Curso de Artes Plásticas e Multimédia, que 

considera que contribuiu fundamentalmente para a sua 

aprendizagem e desenvolvimento pessoal e profissional. 

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Catarina Carneiro de 
Sousa e Pedro Rito.
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Portefólio:  https://brunaartist.wixsite.com/brunaalves 
Instagram: https://www.instagram.com/brunaartist



Carina Bizarro Bento

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Sine Metus & Vitae Metus, 
2021 

INSTALAÇÃO INTERATIVA 
LIVRO DE ARTISTA E ILUSTRAÇÃO

Este projeto aborda os medos que todas as pessoas, mesmo 

inconscientemente, sentem em alguma etapa da sua vida. Os medos 

serão representados através de ilustrações, de forma a dar a 

conhecê-los, ajudar as pessoas a enfrentá-los e moldá-los conforme a 

sua vida. Através de séries de três ilustrações, usando a lógica do 

storytelling, são explorados três diferentes tipos de medo, um medo 

natural (medo do escuro), um medo animal (aracnofobia) e um medo 

social (fobia Social).

SOBRE A AUTORA

Carina Bento nasceu em 1994 na cidade de Viseu. Após concluir 

o 12ºAno no ramo de Turismo, afastou-se dos estudos indo 

trabalhar durante 6 anos. Sempre com gosto pelas artes e 

fotografia decidiu tirar a licenciatura de Artes Plásticas e 

Multimédia.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Paula Rodrigues e 
Pedro Rito.
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Contacto:  c.bento94@hotmail.com   
Instagram:  https://www.instagram.com/saphira.94/
Portefólio:  https://cbento94.wixsite.com/portfolio



Carla Gomes 

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Menstruação, 
2021

ANIMAÇÃO

Menstruação, uma animação 3D, tem como objetivo elucidar jovens, 

através de um episódio educativo, acerca do ciclo menstrual. Vamos 

encontrar duas versões: a versão A, cuja história decorre entre a mãe 

e a filha, e a versão B, na qual encontramos a filha e o pai.

Esta animação reflete e procura esclarecer o que é e o que se deve 

fazer quando aparece a menstruação pela primeira vez, ou seja, a 

primeira perda de sangue!

SOBRE A AUTORA

Carla Marisa Antunes Gomes, nascida em Viseu, no dia 1 de 

fevereiro de 1998 frequentou a Escola Secundária Viriato, 

em Artes Visuais, e presentemente é aluna da Escola 

Superior de Educação de Viseu em Artes Plásticas e 

Multimédia.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Sofia Figueiredo e 
Nelson Gonçalves.

6

6Menstruação, 2021

Contacto:  966893320
Instagram:  https://www.instagram.com/ta666333/
Portefólio:  https://portefoliodacarlagomes.pb.online 



Carolina Marques

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Color Box, 
2021

VÍDEO, INSTALAÇÃO

Color Box é uma instalação / vídeo que tem como principal 

objetivo a perceção do impacto que as cores provocam nas pessoas 

e as emoções que cada cor pode transmitir, propor também, 

em jeito de alerta, para uma terapia a partir da cor.

SOBRE A AUTORA

Carolina Marques é uma jovem artista luso helvética de 

22 anos e vive em Viseu, tem mostrado interesse por uma 

linguagem estética simples e pelos detalhes, aqui com uma 

proposta neo minimalista onde usa o vídeo e a cor.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por José Loureiro e 
Filipa Pereira.

7

7Color Box, 2021

Instagram pessoal: https://www.instagram.com/karolpmarques/ 
Instagram artístico: https://www.instagram.com/paleta.amarela/ 
E-mail: karolpmarques.99@gmail.com 



Clotilde Mariana 
Oliveira Silva 

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

O segredo das tuas mãos, 
2021 

INSTALAÇÃO, WEBSITE

É certo que o artesanato deverá ser sempre preservado, 

conservando as nossas origens. O objetivo deste projeto é poder 

mostrar que o segredo que o oleiro tem nas suas mãos não pode ser 

escondido e o artesanato não deve morrer. O desenvolvimento da 

sociedade convida a explorar novas formas e métodos de melhorar o 

trabalho, tornando- -o mais apelativo e adequado aos dias de hoje. Este 

movimento não deverá ser incompatível com a preservação da cultura 

portuguesa e o seu artesanato, melhorando os seus valores.  Esta 

exposição oferece aos visitantes uma visita aos velhos costumes da

olaria, com a possibilidade de assistir, ao vivo, o trabalho do oleiro Gilberto 

Silva e aceder ao seu website, conhecendo-o um pouco melhor. 

SOBRE A AUTORA

Clotilde Mariana Oliveira Silva, 24 anos, de Viseu. Tra-

balhadora no grupo Inditex, licenciada em Artes Plásticas e 

Multimédia.  

Gosto particular pela Fotografia, Vídeo, Ilustração, desenho 

e olaria. 

Dedicada às artes, sonha em continuar o trabalho do seu 

pai. 

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Nicolau Tudela e 
Cristina Gomes.
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Instagram: https://www.instagram.com/clotildesilvaa/ 
                    https://www.instagram.com/clotildemos/  
E-mail: clotildesilvaa@hotmail.com 
Portefólio:  https://clotildesilvaa.portfoliobox.net



Inês Fernandes 

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

MEDIApolation, 
2021

INSTALAÇÃO ARTÍSTICA E MULTIMÉDIA

MEDIApolation é um projeto de final de curso da área das artes 

plásticas e multimédia e visa sensibilizar para o impacto dos media na 

questão das assimetrias de género, tanto no discurso ligado a imagens 

que é utilizado em publicidades, tanto nas formas atuais que se 

instauraram nas interações interpessoais entre indivíduos – redes 

sociais. A instalação física representa todos os estilos de indivíduos num 

ser esculpido a gesso, composto por partes do feminino e masculino; 

os media e a sua influência estão implícitos pela metáfora “Information 

is not knowledge” em que as letras são marcas “da moda”, identidades 

visuais virtuais, redes sociais, etc… e por sua vez remete para a 

consciencialização de que o conteúdo que nos é apresentado nem 

sempre é conhecimento.

SOBRE A AUTORA

Inês Fernandes, 1996 Águeda, Aveiro Fotografia, 

Ilustração e Design

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Ana Melo e 
Cristina Gomes.
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Portefólio:  https://esev12928.wixsite.com/website 



Inês Queirós

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Inconsciente World, 
2021

DESENHO, INSTALAÇÃO

Inconscient World é uma instalação interativa, baseado na essência 

do inconsciente. Apresentam-se desenhos com a intenção de uma 

ausência de princípio estético e conteúdo declarado, onde a 

aleatoriedade inconsciente predomina.

SOBRE A AUTORA

Inês Queirós, Viseu, 2000. Tem procurado uma relação com 

o desenho, dando prioridade à linha, traço e também a uma 

necessidade de realismo, contudo, tenta sair da sua zona de 

conforto, criando trabalhos com uma outra estética, aqui, 

agora, uma estética mais livre, aleatória e inconsciente.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por José Loureiro e 
Pedro Rito.
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E-mail:  inesisqueiros@gmail.com
Portefólio:  https://inesisqueiros.wixsite.com/my-site



Jéssica Oliveira

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Duplo Impacto, 
2021

FOTOGRAFIA, INSTALAÇÃO

“Duplo Impacto” é uma instalação artística, com base na fotografia e 

no som, que recria o ambiente de uma paisagem marítima, 

associando-o a uma experiência de bem-estar e serenidade, mas 

também, pretendendo sensibilizar as pessoas e chamando à atenção, 

para os problemas ambientais.

SOBRE A AUTORA

Jéssica Oliveira, 20 anos, natural de Aveiro. Apaixonada pela 

fotografia, é através dela que capta tudo o que a rodeia, 

nomeadamente pela exploração da natureza e de todas as 

suas paisagens. Está sempre pronta a aprender e a 

melhorar as suas competências.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por José Loureiro e 
Teresa Gouveia.
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Contacto:  918152176
Portefólio:  https://www.jessica-marques.com/



João Lobão 

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

(Des)Confinados, 
2021 

FOTOGRAFIA

O projeto (Des)Confinados procura retratar o cenário pandémico que 

atravessamos. Cenário que trouxe diversas mudanças inesperadas a 

todos os níveis e a necessidade de refletir sobre os comportamentos 

do dia a dia. Com este projeto propõe-se em forma de retrospetiva 

um paralelismo pré, durante e pós-covid através de Atlas fotográfico 

representativo destes três momentos. Neste, projeto, aborda através 

da fotografia colaborativa e de autor, uma realidade presente,

 propondo a possibilidade de leituras diversas.

SOBRE O AUTOR

João Alberto natural de Viseu, 2000 procura explorar várias 

áreas elegendo a fotografia como forma para transmitir a 

mensagem deste projeto e permitir a colaboração de um 

grupo considerável de participantes.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por José Loureiro e
Filipa Pereira.
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Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

NO, IT’S NOT BANKSY, 
2021  

AMBIENTE VIRTUAL, STREET ART 

NO ITS NOT BANKSY é o reflexo das áreas e dos temas que o artista 

deseja trabalhar ao longo da sua carreira artística e tem como 

objetivo o desenvolvimento de um ambiente virtual interativo e 

introspetivo baseado em vários trabalhos, ideias e conceitos de 

Banksy, assim enfatizando as mensagens do artista e não o artista 

em si.  

SOBRE O AUTOR

João Miguel Santos, trabalha sob o pseudónimo de                ,     

nasceu em Viseu, Portugal, no dia 6 de agosto de 1999.  

“Nothing in the world is more common than unsuccessful 

people with talent, leave the house before you find 

something worth staying in for. ”    ― Banksy 

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Catarina Carneiro de Sousa e 
Nelson Gonçalves. 
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No social media. 

Search the streets. 



Juliana Teixeira

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Falsa Realidade, 
2021

FOTOGRAFIA

Com este trabalho, pretendo confrontar o público com uma falsa 

ideia, que nos tenta empurrar para uma estereotipagem estética 

corporal, faço-o, contrapondo uma imagem que mostra uma suposta 

imperfeição do corpo com uma imagem que é manipulada. A ideia é 

a de confronto, para propor uma perceção de dois lados e despertar 

consciências, de que o que vemos nas redes sociais e nas revistas, 

pode não ser reflexo de uma realidade concreta e efetiva, mas um 

reflexo alterado e manipulado, tentando propor uma outra realidade.

SOBRE A AUTORA

Juliana Teixeira tem 21 anos. Com um interesse variado em 

diversas técnicas e meios artísticos, exemplo disso: a 

Ilustração, a Modelação 3D, o Design, o Desenho, a 

Fotografia e o Vídeo. Com um espírito curioso e atento, 

sempre disponível e pronta a novos desafios.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por José Loureiro e 
Teresa Gouveia.
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Contacto: +351 910 845 391 
Instagram: https://www.instagram.com/ju_teixeira24/ 
Portefólio: https://www.juteixeira.com  



Kateryna Holovko

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Moments Of Memory, 
2021

FOTOGRAFIA

Este projeto concentra-se na cultura, tradição e consequente 

preservação identitária de uma pessoa, visando a representação de 

pequena parte da cultura ucraniana. Há implicitamente uma 

dimensão autobiográfica que recupera muitos dos costumes dos 

meus ascendentes, apesar da distância geográfica que nos separa. 

Assim sendo, essa representação baseia-se na memória e vivências 

que vamos armazenando com a passagem do tempo. Uma das 

inspirações para o tema deste projeto foi o livro de poemas “Kobzar”, 

escrito pelo poeta ucraniano Taras Shevchenko. Nos seus poemas o 

poeta descreve as lembranças que tem do seu país natal de uma 

forma saudosa e com uma riqueza de detalhes singular, 

destacando-se um exercício de memória impressionante. 

Com recurso ao discurso da Fotografia, complementado com o de 

vídeo em projeções mapeadas, proporciona-se um ambiente de 

instalação que convida o espectador a confrontar-se com 

apontamentos da cultura ucraniana.
SOBRE A AUTORA

Kateryna Holovko, nasceu em 1998. Desde pequena revelou uma 

paixão pelas artes e sempre tentou explorar diversas áreas que a 

arte apresenta, procurando assim o seu estilo pessoal. O foco dos 

seus trabalhos recai para as seguintes áreas: fotografia, vídeo, 

desenho, ilustração e um pouco para a área da modelação 3D. 

Com a realização do projeto “Moments Of Memory” Kateryna 

procurou explorar as linguagens da fotografia digital e do vídeo 

(projeção mapeada).

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por José Pereira e 
Teresa Gouveia.
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E-mail: h.kateryna13613@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/_soul_of_art_13_/?hl=pt 
Portefólio: https://kateryna199898.wixsite.com/h-kateryna 



Laura Dias 

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Mundo Insólito, 
2021 

AMBIENTE VIRTUAL 

“Mundo Insólito” promove uma questão de perspetiva. A forma como 

cada ser humano olha o mundo é diferente, entretanto, como seria se 

pudéssemos olhar o mundo a partir de outros olhos? Com um ambi-

ente virtual criado a partir de obras de Arte Bruta, o projeto visa criar 

uma experiência expansiva, ressignificando ambientes inicialmente 

conhecidos na nossa realidade. Promover essa visão desconexa da 

qual estamos acostumados visa transformar uma caminhada 

comum em uma experiência que requer um olhar mais atento, fora 

da nossa zona de conforto. 

SOBRE A AUTORA

Laura Dias nasceu em 1997 na cidade de Maringá, Brasil. 

É estudante internacional no curso de Artes Plásticas e 

Multimédia no Instituto Politécnico de Viseu. Possui amplo 

interesse nas áreas da produção artística, porém,

 atualmente possui trabalhos com foco nas áreas da f

otografia, vídeo e 3D.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Catarina Sousa e 
Nelson Gonçalves.
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Portefólio: https://laurastefanidias.myportfolio.com 



Laura Fernandes

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

No place like home, 
2021

NARRATIVA 3D

Uma história de 2 minutos e 30 segundos contada através de ima-

gens criadas com o software Blender, esta narrativa conta uma aven-

tura de um caracol que perde a sua carapaça, ficando assim comple-

tamente nu, e como a nudez não é aceite na sociedade caracol este 

procura de imediato uma solução para o seu problema. Este projeto 

tem como objetivo realçar a importância para a aceitação pessoal e 

social de qualquer pessoa independentemente das suas característi-

cas distintas. 

SOBRE A AUTORA

De Santa Comba Dão e atualmente a tirar o curso de Artes 

Plásticas e Multimédia na Escola Superior de Educação de 

Viseu, Laura sempre procurou meios de expressão artísti-

ca, e inicialmente ingressando pela arte tradicional, divide 

agora o seu método de criação entre a arte digital e a arte 

plástica. 

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Sofia Figueiredo  e Nelson 
Gonçalves.
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Portefólio: https://lmof123.wixsite.com/laurafernandes



Leticia Fernandes

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Introspectio, 2021

FOTOGRAFIA

Este projeto artístico enfatiza a exploração dos elementos primordi-

ais da natureza (água, terra, fogo e ar), a desinibição e a inocência do 

olhar das crianças plasmado na forma de estar dos adultos com o 

objetivo de obter uma exposição fotográfica que retrate o modo 

como o ser humano, na fase adulta, preserva traços despretensiosos 

da sua meninice. Para o efeito, estabelece-se uma correlação entre as 

fases de desenvolvimento humano e os elementos da natureza.

SOBRE A AUTORA

Leticia Fernandes, tem 20 anos e reside em Braga, Portugal. 

Apaixonada pela fotografia e com a licenciatura em Artes 

Plásticas e Multimédia, teve a oportunidade de aprofundar e 

consolidar essa paixão. Em 2019, fez Erasmus em Itália, onde 

adquiriu uma nova perspetiva das artes, numa cultura 

diferente da sua. Considera-se uma pessoa independente, 

criativa e trabalhadora que prioriza o objetivo de obter 

distinção e consagração em todos os projetos que se envolve.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por José Pereira e 
Filipa Pereira.
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Portefólio: https://www.leticia-fernandes.com/leticiafernandes  



Marco Santos

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Linha Peculiar, 
2021 

PERFORMANCE

A linha define, o futuro destina. Cada momento é um rebento, 

uma mágoa, um sofrimento. A arte é a solução para alcançar 

o crescimento. O reencontro do eu permanece nos movimentos de 

dança e floresce com o caminho. A performance de vídeo arte e de 

dança esconde diversos registos e técnicas, que apresenta um 

projeto peculiar. 

SOBRE O AUTOR

Marco Santos, tem 22 anos. Nasceu em Coimbra e cresceu em 

Trancoso. É técnico de Comunicação e atualmente está a 

concluir a licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia na

 Escola Superior de Educação de Viseu. Apaixonado pela arte, 

gosta de unir diversas linguagens artísticas e criar projetos 

arrojados. É perfecionista e interessa-se pela simplicidade e 

harmonia. O seu sonho é poder partilhar a sua arte.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Ana Melo e 
Nelson Gonçalves.
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19Falsa Realidade, 2021

Instagram: https://www.instagram.com/ju_teixeira24/ 
Portefólio: https://incognarte2021.wixsite.com/incognarte 



Maria Luís Coelho

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Os Velhos, 2021 

INSTALAÇÃO, PINTURA 

Este projeto aborda o tema da solidão na terceira idade e como esta 

os afeta, de acordo com vivências de Maria Luís Coelho. 

Trata-se de uma instalação, que conjuga pinturas a pastel de óleo e 

outros objetos da vivência diária de quem é idoso, que procura evocar 

em quem entra o despertar dos cinco sentidos.

SOBRE A AUTORA

Maria Luís é de Águeda e tem 26 anos. Identifica duas 

grandes paixões, a Arte e o Andebol - é jogadora de 

Andebol Federado, pelo que uma dessas paixões já 

considera concretizada. 

Agora falta levar a paixão pela Arte mais além, pelo que está 

a terminar a licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia 

na Escola Superior de Educação de Viseu.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Sofia Figueiredo e 
Pedro Rito.
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20Os Velhos, 2021 

Instagram pessoal: https://www.instagram.com/marialuiscoelho/ 
Instagram artístico: https://www.instagram.com/criarte_draw/ 



Mariana Judite Pinto 
da Silva 

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

AMAR!, 2021

INSTALAÇÃO INTERATIVA 

O Amor para a autora sempre foi um fascínio, porque em todas as 

fases da sua vida já viu e viveu o amor de maneiras diferentes. Por 

vezes, adorou sentir esse sentimento, como também já desejou não o 

sentir de forma tão intensa. Interessa à autora, através de uma 

Instalação interativa, perceber de que forma as pessoas sentem o 

amor. Os participantes através da audição do poema “Amar”, de 

Florbela Espanca, recorrendo ao desenho virtual, irão selecionar uma 

cor e fazer registos dos significados sentidos após a declamação do 

poema.

SOBRE A AUTORA

Juliana Teixeira tem 21 anos. Com um interesse variado em 

diversas técnicas e meios artísticos, exemplo disso: a 

Ilustração, a Modelação 3D, o Design, o Desenho, a 

Fotografia e o Vídeo. Com um espírito curioso e atento, 

sempre disponível e pronta a novos desafios.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Ana Melo e 
Pedro Rito.
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21AMAR!, 2021

E-mail: marijupintosilva@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/___daily.photos___/ 
Portefólio: https://marijupintosilva.wixsite.com/website  



Mariana Vicente

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Clementine, 2021 

VERTICAL SLICE DE UM VIDEOJOGO

Clementine é uma adolescente que sofre de ansiedade e depressão. 

Ela luta para se aceitar a si mesma e realizar o sonho de se tornar 

fashion designer. No mundo do jogo, ela usa o seu alfinete de costura 

gigante, que ao longo do tempo vai ganhando habilidades especiais. 

Os inimigos, que são metáforas para os seus pensamentos mais 

sombrios, ficam mais difíceis de derrotar com a progressão, até que 

ela encontre e derrote o boss final e aprenda a aceitar-se melhor

SOBRE A AUTORA

Mariana Vicente nasceu em 1998, em Viseu. É estudante 

finalista do curso de Artes Plásticas e Multimédia e aí 

expandiu as suas áreas de interesse, que passam por 

ilustração, pintura e modelação 3D. Para além disso tem 

uma grande paixão pela Natureza que é fonte de inspiração 

para muitos dos seus trabalhos. 

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Catarina Carneiro de Sousa 
e Nelson Gonçalves.
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22Clementine, 2021 

Instagram: https://www.instagram.com/maribluk/
Portefólio: https://marianavicentework.wixsite.com/portfolio 



Patrícia Silva

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Individualidade 
Consciente, 2021

FOTOGRAFIA E ILUSTRAÇÃO

Individualidade Consciente, tem como base o tema 

“personalidades”, partindo de um conjunto de características 

psicológicas, como a forma de pensar, sentir ou agir, que possam 

ter em comum, o cão, como animal doméstico e o Homem, (o seu 

dono), mostrando cumplicidade e semelhanças entre ambos.

SOBRE A AUTORA

Patricia Silva, nasceu em 1999, em Bruxelas, na Bélgica, mas 

foi Portugal que a viu crescer. Atualmente vive em Viseu, 

onde está a concluir a licenciatura em Artes Plásticas e 

Multimédia, lecionada na Escola Superior de Educação do 

Politécnico de Viseu. Adora animais e considera que o cão 

é, sem dúvida, o melhor amigo do Homem. Os seus tempos 

livres são passados a pintar ou praticar desporto.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Anabela de Sousa e 
Teresa Gouveia
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23Individualidade Consciente, 2021
Instagram: https://www.instagram.com/particulas_de_cor/ 



Rafaela Cerqueira

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Ambientar, 2021 

INSTALAÇÃO ARTÍSTICA, VÍDEO

Ambientar é uma relação entre a sociedade e o meio ambiente. 

Aborda as consequências da atividade humana refletidas nas 

alterações climáticas e nos oceanos que se tornaram depósitos de 

lixo. Procura alertar para a consciência e incentivar a mudança de 

comportamentos. 

SOBRE A AUTORA

Rafaela Cerqueira, tem 22 anos é de Aveiro. Interessa-se 

pela evolução equitativa do planeta, principalmente, por 

questões ambientais. Um dos seus principais interesses 

é a fotografia de natureza. 

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por José Loureiro e 
Filipa Pereira
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Portefólio: https://rafaelacerqueira99.wixsite.com/rafaelacerqueira



Simão Bernardo

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

AEON, 2021 

FOTOGRAFIA

AEON, EON, ÉON e EÃO, termos da mitologia agnóstica, conceito 

abrange a dualidade da espiritualidade “pneuma” do corpo 

“Anthropos”, o kenoma “mundo físico” do phroma “mundo invisível”, 

demostrando para além dos conceitos enraizados com teor religioso, 

que se reflita o nosso papel enquanto sobrevivente, portador de 

conhecimento e de ADN, afinal o que é o pós-morte? Não seremos 

nós o pós-morte? Aquilo que metaforicamente tende-se dizer de 

outra vida?

O eterno, o inalcançável, que barreiras quebramos e não quebramos, 

poderemos nos considerar deuses, ou a atribuição do mal físico 

material, ao puro espiritual não o permite? O que une os dois, e de 

que forma representam a evolução humana?

Através de um cubo, e a utilização de quatro das suas faces laterais, 

iram ser projetadas as suas projeções numa só dando a entender que 

se encontram quatro pessoas, sendo que são apenas uma pessoa, 

que através de uma coreografia e narrativa dão a refletir o contexto 

anteriormente abordado.

SOBRE O AUTOR

Simão Bernardo, nasceu em 1998, atualmente estuda em 

artes plásticas e multimédia, sempre esteve ligado as artes, 

tanto a nível de ensino, como a nível de teatro e animações 

em eventos, e procura dentro do seu saber dar a 

questionar ao mundo a sua realidade através da arte, 

porém não se quer autointitular artista. 

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por José Loureiro e 
Teresa Gouveia
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25AEON, 2021 

Instagram: https://www.instagram.com/artsysaturn/



Tatiana Lopes

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Invictus, 2021   

FOTOGRAFIA

É certo que o sonho sempre esteve presente em todos nós, 

carregados de bons e maus contextos e sentidos, por vezes 

incompreensíveis. Este projeto centra-se numa recriação do 

inconsciente. Apresentam-se imagens, uma distorção da realidade, 

com o objetivo de criar um desconforto. Com a finalidade de 

trabalhar o inconsciente e a forma como este nos influencia e 

molda com o decorrer do tempo, levando-nos, por vezes, à 

mudança de postura perante a realidade. 

SOBRE A AUTORA

Tatiana Lopes, 20 anos, natural do Porto. Tem demonstrado 

um interesse variado em diversas técnicas e meios artísticos, 

onde tenciona desenvolver trabalho, exemplo disso: a 

fotografia, a televisão e o vídeo. Com um interesse particular 

para o detalhe e a expressividade.  Tem encontrado referências 

na Fotografia, em autores que trabalham a emoção, a 

inquietude e em obras visuais expressivas e impactantes.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por José Loureiro e 
Teresa Gouveia
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26Invictus, 2021   

E-mail:  tatiana_rafaela2000a@hotmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/_taty_lopez_/
Portefólio: https://tatyanalopez.portfoliobox.net  



Tiago Rebelo

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

New Light Alternative, 
2021 

CURTA DE ANIMAÇÃO 

“New Light Alternative” demonstra a ideia de segunda chances e 

empatia entre pessoas. Realizado com o software Blender para a 

modelação e animação 3D e o Clip Studio Pro EX para as 

animações 2D.

SOBRE O AUTOR

Tiago Rebelo nasceu em 1999 no dia 24 de julho, em 

Portugal na cidade de Aveiro, possui interesse nas áreas 

artísticas com paixão em animação 2D e 3D, ilustração e 

design de personagens.

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por Nelson Gonçalves e 
Sofia Figueiredo
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27New Light Alternative, 2021 

Instagram: https://www.instagram.com/neon_unit/
Portefólio: https://tiagorebelo99.wixsite.com/my-site



Vinicius Freire 

Projeto final do curso de Artes 
Plásticas e Multimédia,

Museu Virtual Ayn 
Rand, 2021 

ARTE DIGITAL, MODELAÇÃO 3D E 
AMBIENTE VIRTUAL

O Museu virtual Ayn Rand é uma experiência de realidade virtual 

imersiva, através do processo criativo da escritora e filosofa Ayn Rand. 

A narrativa da exibição começa no período seguinte à conclusão da 

sua formação universitária. Ela aposta numa carreira de dramaturga 

e romancista, pelo que frequenta uma escola de cinema soviética. 

Numa tentativa de conseguir uma liberdade criativa e de expressão, 

viaja para os Estados Unidos, onde começa por fazer a adaptação do 

seu romance The Fountainhead, para os estúdios Warner Bros. 

Durante esse período, simultaneamente vai trabalhando na sua 

magnum opus literário/filosófica, Atlas Shugged.

SOBRE O AUTOR

Vinicius Freire, Brasil, 1992. Vive e trabalha em Portugal. 

Com um percurso sempre voltado para o mundo da 

multimédia e da arte, desde cedo tem-se dedicado a 

aprofundar conhecimentos técnicos, metodológicos e 

artísticos na criação digital. Assume-se com a expressão: 

“Eu amo pensar, criar e viver.”  

Escola Superior de Educação de 
Viseu,
Orientado por José Loureiro e 
Nelson Gonçalves
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