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Objetivo 
  
Desenvolver uma proposta de interface com o público infanto-juvenil para a divulgação 
da Fábrica de Talentos. 
  
 
Problema 
  
Embora o Edifício Douro seja um sítio histórico, simbolicamente e arquitetonicamente, 
está a quase 30 anos desativado.  
 
Sobre a recordação do edifício: os mais idosos são saudosos; alguns adultos até 
recordam; os jovens já ouviram falar e sabem onde se localiza; e as crianças pouco 
sabem. 
 
 
Justificativa 
  
A Fábrica de Talentos abrigará o Palácio das Artes, um pólo de criatividade e inovação 
que irá acolher jovens criadores. Por estar em fase inicial está aberta a novas ideias e 
intervenções em todos os âmbitos. 
 
É uma oportunidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante o primeiro 
semestre do Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público. 
 
A escolha do público infanto-juvenil se deve ao fato deste ser o futuro público alvo da 
Fábrica de Talentos e, ao mesmo tempo serve para reforçar a importância da Fábrica 
para os adultos. 
 
 
Metodologia 
  
Foi realizada uma breve coleta de dados sobre:  
  

• História do Edifício e sua relação com a cidade do Porto;  
• Levantamento fotográfico externo ao edifício e do entorno ao largo – Para 

identificar o estado da estrutura e seu estilo arquitetônico;  
• Tomou-se conhecimento do projeto da Fábrica de Talentos e de seus objetivos; 
• Levantaram-se as plantas e vistas do edifício e do largo; 
• Foi feita a caracterização do edifício e do largo.  
• Foi realizada entrevista ou inquirição com moradores/freqüentadores do local. 

  
 
 
Coleta de Dados  
 
 
Histórico 
  
O Edifício do Douro é o que resta do mais antigo mosteiro do Porto, Mosteiro de São 
Domingos, fundado no século XIII e localizado no quarteirão Ferreira Borges.  
  
Por muito tempo foi um local onde as pessoas mais ilustres se reuniam para tomar as 
decisões mais importantes da época, além de ter sido utilizado também para o comércio, 
pois se localizava no recinto mais central da cidade.  
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Depois de ter sido parcialmente destruído por um incêndio, foi construído como 
“substituição” ao que sobrou do prédio no final do século XIX e foi ocupado pelo Banco 
de Portugal. Em seguida foi ocupado por uma agência de seguros que ficou instalada até 
o fim do século XX.  
 
 
Caracterização Documentada 
 
O Edifício Douro fica no quarteirão Ferreira Borges, 
que é delimitado pela Praça do Infante, pelas Ruas 
de Sousa Viterbo e de Ferreira Borges e ainda pelo 
Largo de São Domingos.  
 
Tem uma forma geométrica quase retangular, com 
as dimensões aproximadas de 118 m por 45 m, 
totalizando uma superfície de 5.318 m2. É cercado 
por ruas largas e retilíneas, embora de forte 
inclinação. 
 
O quarteirão possui 14 parcelas e é marcado pela 
presença do Mercado Ferreira Borges (01), que 
ocupa quase metade da área de implantação do 
quarteirão e ao norte pelo edifício Douro (09). 
 
A linguagem estética predominante neste 
quarteirão é de uma herança da cidade 
“oitocentista”.  
 
O prédio em si tem uma arquitectura erudita e 
segue o estilo neoclássico.  
 

                                                                                        Quarteirão – Vista Superior 
 

 
Largo São Domingos – Perfil Norte 

 

 
Rua de Sousa Viterbo – Perfil Nascente 
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Rua de Ferreira Borges – Perfil Poente 

 
 
 
Caracterização de Observação  
 
Apesar da imponência arquitetônica e histórica do Edifício Douro e se situar num sítio 
pertencente ao Patrimonio da Humanidade desde 1996, próximo a Ribeira, ao Palácio da 
Bolsa e da Santa Casa de Misericórdia, este se encontra completamente abandonado. 
Turistas que ali passam frequentemente mal o notam, pois o prédio está depredado, 
com janelas e vidros quebrados, paredes pixadas e plantas crescendo na fachada. 
 
Os frequentadores do quarteirão são basicamente os estudantes (faculdade ESAP), 
comerciantes (papelarias, padarias, quiosques, farmácia e etc), moradores e turistas. 
 
O quarteirão é bem movimentado, servido por autocarros e carrinhas. O estacionamento 
ao entorno do largo é bem procurado. 
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         Caracterização de A a Z:  
 
Observações, características do passado e prospecções para o futuro. 
 
A: abandonada, antiga, arquitetura, ampla, alma, ajuda; 
B: belo, bispo, banco de portugal; 
C: casarão, construção, central, criação, cidade, convento, coberto, cultura, chave; 
D: danificado, dominicanos, desenvolvimento, dinâmico, diferença, desprezo; 
E: estilo, empoeirado, estrutura, edifício, espaço, experimentação, estacionamento, 
expectativa; 
F: fechado, fundação, funções, formação, fogo; 
G: grande, grafite, grades; 
H: herança, história, heterogênia, humanidade; 
I: imponente, inóspita, inovação, incêncio, intervenção, idéias, indústria, identidade, 
integrar, impacto; 
J: juventude, janelas; 
L: localização, larga, largo de São Domingos; 
M: mosteiro, mercado, meio, multifacetada; 
N: nua, nada, não-lugar, narrativa; 
O: ostracismo, oca, oportunidade; 
P: pixado, porto, porta, ponte, projeto, palácio, patrimônio, parceria, pedaços, 
profissional; 
Q: quebrado, qualificação; 
R: rosa, resistente, raízes, região, referências, revitalização, reabertura; 
S: sólido, sítio, serviço, secular, sonho, setores, social, sobrevivência, silêncio, suja; 
T: turismo, tecnologia, talento, tempo, teias de aranha; 
U: urgência, utilidade, universidade, urbana, úmida; 
V: vida, verde, visual, vontade, vazia, velha, vestígios; 
X: xixi; 
Z: zona, zoneado. 
 
 
Inquirição  
 
Durante a inquirição foi perguntado a 22 indivíduos, entre estes trabalhadores das 
proximidades e pessoas que passavam em frente ao edifício, se elas tinham 
conhecimento do que iria ocorrer ou o que estava acontencendo naquele sítio?  
 
Os inquiridos foram 13 homens e 09 mulheres, dentre 04 idosos, 10 adultos, 05 jovens 
e 03 crianças.  
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- 53,9% dos homens tinham “algum conhecimento”  de que o Edifício Douro receberá 
“algum” projeto; 
- 7,7% dos homens sabem sobre o Edifício Douro e sua relação com a Fundação da 
Juventude; 
- 38,5% dos homens desconhecem o que se passa com o Edifício Douro. 
 
- 33,3% das mulheres tinham “ algum conhecimento”  de que o Edifício Douro receberá 
algum projeto; 
- 66,6% das mulheres desconhecem o que se passa com o Edifício Douro. 
 
 
 
Geração de Ideias 
 
Foram geradas duas alternativas: 
 
1. Usar a pele protectora da restauração do edifício como um painel mostrando 
graficamente o funcionamento de uma fábrica por meio de talentos das pessoas. 
 
2. Utilizar o puzzle como forma de divulgação do edifício. As peças do puzzle seriam 
distribuidas aos poucos, vinculado por exemplo a um jornal, onde no final de uma 
temporada, o colecionador teria o jogo completo com a imagem do edificio e 
informações sobre ele. 
 
 
 
Alternativa Escolhida 
 
A ideia nº 2, foi escolhida pois poderá atingir um público mais vasto, não só local, além 
de despertar curiosidade por sua forma lúdica. 
 
 
Desenvolvimento 
 
O puzzle ou quebra-cabeça é um brinquedo pedagógico que estimula o aprendizado 
através do desenvolvimento da percepção visual, concentração e atenção, além do 
raciocínio. Contém imagens através de ilustrações ou fotografias. O número de peças 
pode variar muito. 
 
 
Conceito  
 
Transmitir a ideia de vida e de que o Palácio das Artes já se encontra funcionando, com 
atividades, para acabar com o pré-conceito de que o edifício é uma construção 
abandonada e um lugar inóspito. 
 
Será utilizada a imagem da fachada do Edifício Douro, por meio de linhas principais que 
o marcam arquitetonicamente; e a silhueta de pessoas exercendo atividades artísticas.  
 
As cores predominantes do Edifício, como o rosa e o cinza serão mantidas e as silhuetas 
das pessoas em ação receberão cores em tons pastéis de forma que as pessoas 
percebam a vida ativa no ambiente. 
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A montagem do puzzle deverá acontecer de fora para dentro, como um caracol. Para 
que a montagem tenha uma sequência a fim de prender a atenção do colecionador, 
mantendo seu interesse em continuar a montagem para que este não se disperse. 
 
 
Informações  
 
Atrás de cada peça haverá uma frase enigmática sobre o Edifício, como por exemplo: Foi 
construído no século XIII. 
 
A penúltima peça trará uma frase sobre a Fundação da Juventude e sua relação com o 
Edifício; e a última terá uma frase anunciando o dia da inauguração e convidando o 
colecionador a conhecer o Palácio das Artes. 
 
 
Descrição  
 
Quantidade de peças: 16 unidades 
Formato das peças:  média de 10,6 cm x 5 cm. Todas possuem corte de encaixe. 
Formato do puzzle montado: 29,7 cm x 20 cm 
Material: Cartão duplex reciclável 230g/m2 , montado sobre papelão 100% reciclado.  
Impressão 4/4. Invólucro plástico. 
 
 
Distribuição 
 
Cada peça do puzzle irá funcionar como um teaser, que é uma técnica utilizada no 
marketing para chamar a atenção sobre um produto, por intermédio de uma informação 
enigmática, levando o público a interrogar-se sobre o significado da peça despertando-
lhe curiosidade.  
 
Durante quatro semanas, aos domingos, 04 peças serão distribuídas gratuitamente 
concomitante na compra do jornal local. No final da quinta semana, será distribuído um 
cartão com a imagem completa do quebra-cabeça e com um texto institucional no verso. 
Assim, quem por acaso não tenha conseguido montar todo o puzzle e/ou, todos aqueles 
que tiveram a curiosidade desperta por causa da ação, terão acesso ao resultado final e 
conhecerão o objetivo da Fábrica de Talentos.  
 
Na primeira distribuição haverá mais informações a respeito do puzzle e da quantidade 
de peças a ser distribuída para montar o jogo. 
 
Quanto maior o tempo de distribuição das peças, menor é a quantidade de pessoas que 
irá conseguir completar o puzzle. Quanto menor o tempo para concluir, maior é a 
probabilidade de se atingir mais pessoas e de se manter o interesse.  
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Resultado 
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Conclusão 
 
Pretendemos com este trabalho criar uma forma de divulgação diferente e com foco no 
público infanto-juvenil. Junto com outras ações, o Puzzle permite reconstruir a imagem 
do Edifício criando a sensação de espaço ativo e de fomento a arte em geral, tirando 
assim a idéia de abandono do local. O trabalho serve também para reforçar a identidade 
da Fábrica de Talentos como indústria criativa. 
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