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Artista
Teresa Almeida é artista plástica e professora na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto (FBAUP). Possui uma Licenciatura em Artes Plásticas - 
Pintura pela FBAUP. Realizou duas Pós-Graduações em Estudos Profissionais de 
Arte e Design na Central Saint Martins College of Art and Design, Londres; 
Mestrado em Arte/Vidro na Universidade de Sunderland, Inglaterra; e ainda 
Doutoramento em Estudos de Arte na Universidade de Aveiro, com bolsa da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade de Lisboa. 
Desde 2006 integra a Unidade de Investigação VICARTE, onde participou em 
vários projetos financiados pela FCT. Desde 2011 que integra o i2ads, Instituto de 
Investigação em Arte, Design e Sociedade da FBAUP, onde também participa em 
vários projetos.
Tem participado em vários congressos internacionais e expõe regularmente em 
território nacional e no estrangeiro, nomeadamente em Inglaterra, Hong Kong, 
Bélgica, Luxemburgo, Estados Unidos da América, Holanda, Dinamarca, Ucrânia, 
Brasil, Austrália, Itália, Suécia, Finlândia, Espanha e Argentina. 
Possui publicações em revistas internacionais, participou em vários trabalhos de 
curadoria, designadamente a exposição internacional: “O lado feminino do vidro - 
Glass seen through feminine eyes”, realizada na Marinha Grande em 2013/14. No 
ano de 2013 participou também numa residência artística nos estúdios Derix, na 
Alemanha. 
Atualmente é membro editorial da revista Éter e é membro do comité 
Internacional do ICOM Glass. Recebeu vários prémios, nomeadamente: Prémio 
Femina, por mérito nas Artes Plásticas e Visuais (2013); Menção Honrosa, Bienal 
de Artes Plásticas, Marinha Grande, Portugal (2008-2010); Menção Honrosa, 
Jutta Cuny Franz Memorial Award, Museum Kunst Palast, Dusseldorf, Alemanha 
(2009). Recebeu, ainda, bolsas de estudo para realização de cursos de curta 
duração no estrangeiro, designadamente da Pilchuck Glass School, E.U.A. (2008); 
The Corning Museum of Glass, E.U.A. (2006); Fundação Luso-Americana (2006) e 
Visiting Arts Grand, Reino Unido (2004).
Nos últimos anos os seus trabalhos são desenvolvidos com vidro luminescente 
(um vidro incolor que sob a luz ultravioleta muda de cor) e esmaltes luminescentes, 
um trabalho inovador que resulta da pesquisa de Doutoramento e que se 
prolongou no Pós-Doutoramento, que se intitulava “Estudo e aplicação de 
esmaltes vítreos luminescentes em arte: textura, plasticidade e cromatismo”, 
realizada com bolsa da FCT, na VICARTE – Unidade de Investigação Vidro e 
Cerâmica para as Artes.
O seu interesse pela técnica de pâte-de-verre provém não só do seu aspeto e 
carácter técnico, mas também da sua fisionomia estética. Esta técnica possibilita 
transmitir a ideia de fragilidade, produzida pelas pequenas partículas do vidro, 
permanecendo muito evidente na aparência das peças, e deixando no espectador 
a sensação de que se partem ao mais pequeno toque. Todavia, as peças 
possuem uma estrutura bem mais consistente que a sua fragilidade aparente.
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Obra
Esta obra produzida em vidro luminescente, cuja temática incidiu nos corais, 
procura refletir sobre a problemática do meio ambiente, nomeadamente a do 
aquecimento global, e os seus efeitos na natureza, nomeadamente nos corais.
“O efeito de estufa levado a cabo no nosso planeta, o excesso de exposição de 
luz UV, causadoras de desequilíbrios que afetam a natureza com fenómenos 
extremos de secas e chuvas, frio e calor, sentidos de forma alarmante nas últimas 
décadas, estão a destruir um considerável património natural do qual assinalo de 
modo particular os recifes de corais. Apenas uma pequena diferença de 
temperatura nas águas cristalinas é o suficiente para induzir a perda de algas 
pigmentadas e ao branqueamento no esqueleto calcário. 
Os esqueletos dos corais possuem uma beleza singela e a sua tonalidade 
esbranquiçada não lhes retira a beldade. Quando os vemos expostos num museu 
ficamos cativados com a sua aparência, os seus pequenos rendilhados, a sua 
forma. Contudo, se nunca conhecemos as suas cores verdadeiras nunca 
podemos saber como eles são na realidade. Nos mares e oceanos os corais 
fruem de cores vivas e graciosas, criando ricas harmonias com o meio aquático 
que os rodeiam.
Mas mergulhar no oceano e ver os corais, não está ao alcance da maioria dos 
mortais.
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Assim, com as minhas obras tento colmatar essa ausência e sensibilizar as 
pessoas para esta problemática.
As obras artísticas estabelecem uma relação temática com esta matéria. São 
obras desprovidas de cor, possuem uma tonalidade branca. Contudo, expostas à 
luz ultravioleta, ficam repletas de cores vivas e luminosas, possuindo uma 
policromia em todo o seu corpo.
Procura-se, assim, estabelecer uma analogia com os corais. As cores vão-se 
desvanecendo consoante a luz que entra nas águas e dependendo da 
profundidade a que se encontram. Também nas peças a cor é mais ou menos 
incolor, mais ou menos intensa. Através da luz do dia conseguimos recriar esta 
alusão nas peças com a cor branca transparente. Um transparente que 
desvanece no fundo do oceano, onde o incolor assume forma. Os raios solares 
que se propagam pela superfície das águas funcionam como uma analogia à luz 
UV. Aqui, a luz solar revela as cores intensas dos corais, nas peças de 
pâte-de-verre é na escuridão, com a ajuda da luz negra, que as cores são 
visualizadas, e a peça ganha uma cor que anteriormente não possuía.” (Teresa 
Almeida)
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Técnica
Pâte de verre é uma técnica de 
produção que significa, de forma literal, 
“pasta de vidro” e que consiste em 
misturar vidro moído muito fino (a frita) 
com um aglutinante, por exemplo goma 
arábica, e ainda um médium para 
facilitar a fusão do vidro. De seguida, 
esta pasta é colocada na superfície 
interna de um molde negativo do objeto 
que se pretende obter. Após o 
recozimento entre as temperaturas de 
700-780° C, a peça é retirada do molde 
e finalizada. 
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