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Estrutura conceptual do projecto 
 
O projecto artístico que se propõe destina-se a ser implantado num 
espaço aberto contíguo a uma casa agrícola, de momento em 
remodelação para albergar um projecto de turismo de habitação, na 
Terra Fria transmontana. 
No seu tempo áureo a casa agrícola dedicava-se á criação de gado 
bovino, notabilizou-se na região pela excepcionalidade e força dos 
seus touros de cobrição que simultaneamente eram também touros de 
luta. 
As lutas ou chegas de touros constituem um ritual de festa e 
simultaneamente um processo de depuração da raça, o vencedor será 
posteriormente valorizado para procriação e perpetuação da espécie. 
O presente projecto artístico decorre de uma preocupação pessoal, ou 
melhor, de uma apropriação da realidade social que observo e sinto. 
Almada Negreiros disse "Cada um é o resultado de toda a gente", não 
posso e não quero fugir a “toda a gente” que há em mim, por isso a 
terra fria transmontana, enquanto micro-projecção de um todo mais 
global, é, inquestionavelmente, uma importante motivação da minha 
pesquisa plástica. 
Dentro deste microcosmo proponho o tema – Touros. Quer pela sua 
importância enquanto sustento económico de uma terra 
geograficamente hostil, quer pela carga simbólica do próprio animal, 
associado à força e ao poder, que inexoravelmente numa linguagem 
iconográfica, projecta estas características como reflexo da brutalidade 
humana.  
Já na Idade do Ferro, o touro se representava como “totem” para as 
populações locais, a materializar este culto estão espalhados por toda 
a região os «berrões», formas zoomórficas esculpidas no granito 
associadas a cerimoniais de força, de fertilidade, porquanto se pensa 
que os berrões representam o touro usado para cobrir as fêmeas. 
A luta de touros é um costume que segundo os historiadores remonta a 
tempos pré-históricos, ainda hoje se mantém nas terras frias 
transmontanas este costume. A luta, envolve inevitavelmente violência 
entre dois touros, porém, nunca os ferimentos são significativos, os touros 
usados, de raça autóctone mirandesa, pesam perto de uma tonelada o 
que transforma a luta mais num cerimonial de poder que num 
verdadeiro combate.  
 
Contexto expositivo 
 
Parto desta raiz fortemente rural, inveterada em processos de longa 
depuração na adaptação a um espaço que cada vez parece mais 
inverosímil. Neste sentido, o espaço eleito para a realização deste 
projecto é um terreno aberto, um terreno agrícola de uma velha casa 
agrícola, obsoleta enquanto unidade produtora, confrontada com uma 
regeneração imposta e contrária a séculos de apuramento sistemático.  



Agora, que o terreno perdeu o seu uso produtivo oferece-se a novas 
apropriações.  
A instalação de um projecto artístico neste espaço não pretende 
cristalizar uma realidade, muito menos prestar um culto “in memoriam”, 
projecta apenas uma reinterpretação de uma realidade, que é já 
distinta, porque como toda a realidade física tem na sua natureza a 
mutabilidade. 
 
Memória descritiva 
 
O projecto artístico: Touros; será executado em aço corten, com patina 
de ferro oxidado, as diferentes partes da obra serão unidas com solda.  
A obra será constituída por duas formas idênticas, confrontadas, 
simulando o confronto que opõe os dois indivíduos.  
A forma dos touros pretende-se despojada, como despojada é a terra 
onde se instalarão. A evocação do conceito será dada com uma 
forma simples, que recorta a linha superior da silhueta do animal, esta 
linha, em aço corten com 10 centímetros de espessura, desenvolve-se 
até aos 2 metros de altura, com 150cm de largura e 3,5 cm de 
comprimento. A linha parte da base, desenvolve-se numa curva suave 
que se vai distanciando do solo para à altura do dorso flectir numa 
curva mais pronunciada que terminará no solo. Como animal do 
elemento terra é forçoso que esteja fincado no solo térreo.  
A silhueta que o constitui é atravessada perpendicularmente por uma 
forma curvilínea que representa os chifres. Esta forma será pontiaguda 
em ambas extremidades e no mesmo material do resto da obra, 
medido nos pontos mais afastados entre si, 150 cm. 
 
Auto-avaliação de progresso no desenvolvimento da proposta. 
 
Considero que a minha trajectória neste projecto tem como base uma 
motivação profundamente enraizada no meu percurso pessoal. Porém, 
é inegável o contributo que recebo de novas linguagens que apreendi 
no decurso desta e de outras disciplinas ministradas neste curso. 
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