PROJECTO SEMA
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Na prossecução de qualquer projecto, há que saber onde se vai localizar, considerar
as conexões possíveis, sondar o terreno, verificar o clima, estudar a implantação mais
conveniente.
Depois, importa ver qual a dinâmica interna, como conjugar os espaços entre si, sem
nos esquecermos do diálogo que irão manter com o exterior.
E as formas começam a surgir cada vez mais claras, os percursos mais nítidos ...
A pouco e pouco conquista-se um vocabulário.
Um dia o projecto concretiza-se, só então sabemos a Ungaagem própria do que havíamos
iniciado a construção.
Na sequência do que acabamos de dizer e porque julgamos conveniente a análise do
projecto-SEMA, elaboratr-')S a presente MEMÚRIA DESCRITIVA em cujas alíneas
enunciamos as bases do seu diz •••curso.
1- LOCALIZAÇÃO

-

o lote do terreno destinado ao projecto em questão, situa-se
em oitenta páginas de formato A4 (21 x 29,7 cm), papel
MAC71Gr.
Sendo a sua área física cerca de 6m2, a área real ultrapassa
largamente este valor, se considerarmos a inclusão do espaço
mental de cada leitor colaborador.

2- LIMITES

confinado a artes e letras, denota em todo o perímetro envolvente a pretensão de explorar novas paragens e situações.

3- ACESSOS

o terreno é percorrido por múltiplas artérias derivadas da
grande via - presença.

4 - OROGRAFIA

a paisagem é acidentada notando-se relevos flutuantes com
cumes desenhados pela fala mais ousada que emerge do
ventre da planície.

5- CLIMA

ventos de vários quadrantes aliados a uma grande amplitude
polémica levam a considerar esta zona como uma barreira natural à estabilidade.

6- VEGETAÇÃO

a vegetação dominante é do tipo florestal, ou seja uma floresta de sinais criando raízes fundas onde o terreno se revela
propício.
Também se encontram árvores frondosas que abrigam e tecem os frutos da vontade, amadurecendo as colheitas no
fim da gestação.

7- PAISAGEM/CÔR-

desenvolvemos a côr no movimento cinético dos olhos sobre
a página, no jogo cintilante da luz por dentro das mensagens,
nas paisagens que a mente cria tendo como vértice constante
o sinal.

8 - ARTICULAÇÃO
INTERNA

as formas articulam-se na sequência dos temas.
Das páginas emergem proximidades tão longínquas quanto
o permitirmos.

9- MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

o traço ... a letra ... o sinal...
.
soltos ou intercalados, combinados em várias proporções com
as dimensões convenientes, revelando a opinião, o prazer; .
a dúvida, o grito, o elogio, a dor.

10- ESTRUTURA

estruturalmente, uma malha assente num tema de fundo,
apoiada por um tema secundário, reforçada por várias secções de profundidade variável, aguentará a. carga total de
significação·que se pretende imprimir ao projecto.

11 - DIÁLOGO COM
O EXTERIOR

procuramos uma solução que, embora mantendo um diálogo constante com o ambiente envolvente (sua própria
razão de existência), dele se evidenciasse, pelo ritmo, densidade, abertura, diversidade e loucura.

SEMA-PROJECTO será finalmente o edifício cujas paredes, portas e janelas ousámos
fabricar
tendo na base cada um de nós e no topo a vontade de quem
diz ••• ser
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