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Encomendação das Almas inspira 
medalhística contemporânea 
 
A Galeria Municipal de Proença-a-Nova tem patente a exposição "Herança, património, 
tradição - Projeto Encomendação de Almas", uma mostra de medalhística contemporânea 
da responsabilidade de 14 alunos da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 
que se inspiraram numa das tradições quaresmais do concelho de Proença-a-Nova. Em 
2015, os alunos assistiram ao ritual da Encomendação das Almas no âmbito da residência 
artística que se desenvolveu "num regime de observação e ação direta no terreno, com a 
dupla tarefa de ver e fazer, estando o grupo de residentes comprometido com uma 
narrativa de viagem, durante a qual lhes foi pedido que acompanhassem as cerimónias e 
procedessem, através do pensamento e da ação escultórica envolvida no processo 
medalhístico, à composição de um modelo de medalha destinado a apresentação na 7.ª 
edição do International Medallic Project: Heritage, uma parceria entre a Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa e a Universidade Nicolaus Copernicus (Torum, 
Polónia)", salienta Andreia Pereira, professora da disciplina de Medalhística que 
acompanhou os alunos na Residência. Inspirados nos cânticos e performance dos grupos, 
foram criadas as medalhas que agora integram a exposição, tendo por base o objetivo de 
explorar as possibilidades plásticas que o património e tradições de Proença-a-Nova 
potenciam no desenvolvimento do projeto medalhístico contemporâneo. Foram usados 
distintos materiais como as ceras, as resinas, os plásticos, os metais ou tecidos bem como 
as madeiras e os xistos da região, "formalizando as mais distintas inquietações em 24 
propostas plásticas". O protocolo estabelecido entre a Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa e o Município de Proença-a-Nova, no âmbito do qual se têm 
realizado estas residências artísticas, prevê que alunos da disciplina de medalhística 
regressem a Proença-a-Nova nos dias 9 e 10 de abril para desenvolverem a temática do 
Ano Internacional das Leguminosas, havendo uma oficina de medalhística aberta ao 
público no dia 9 de abril à tarde; de 18 a 21 de maio decorrerá a Residência Artística - 
Aldeia Criativa "Ensemblage de metais". 
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