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Abstract  Cities are spaces of memory with several places with 
their own history and culture. Some of these places are marked by 
unique characters that inhabited, lived and created their works or 
used them as imagination for that purpose. These places can be 
seen as intangible cultural heritage that attracts visitors to the 
places but also to trigger their imagination to create a proper 
engagement with the city. To link these realities and create a 
personal user interaction with this cultural heritage is important to 
capture the story and aesthetics, and find alternatives to immerse 
the visitor in these spaces of memory. To that end, this article 
presents a project which combines Augmented Reality technologies 
and concepts of Transmedia Storytelling applied to places of 
memory of the poet Fernando Pessoa as markers in a framework 
of digital media-art. 

Keywords  Cultural heritage; Augmented reality; Transmedia 
storytelling;Digital media-art; Socio-museology; Arthography 

I. INTRODUCTION  

Cities are spaces of memory with several places with some 
form of relation with its history or cultural events. Some of 
these places are related to unique characters that marked the 
city with his presence, according to where they inhabited, lived 
and work, or used the places as inspiration for their work. 
These places are today a life memory to people that visit these 
places to understand and feel the work and these characters, 
creating in this way a form of engagement between the people 
and the city. This is the case of the poet, writer and thinker 
Fernando Pessoa in Lisbon (Portugal). The city marked some 
of these places with explanatory plates and created a form of 
museum (Fernando Pessoa House) to keep his memory in the 
city. These places become an intangible cultural heritage or a 
cultural identity of the city, related to Fernando Pessoa. 

This concept of cultural identity is also used in Socio-
Museology [1] applied to museums and heritage, where it 
combines archaeology, sociology and museology focusing on 
the need to strengthen this cultural identity and memory of 
places. In the case of a city relation with a poet/writer, this 
cultural identity and memory of the places, in the form of 
narratives, is based on the location of the places and the history 
behind each place. But this form of signage is not enough. It is 
needed a form of personalized interaction and immersion in 
addition to the visit by the spacewalker, to capture the essence 
of places, trigger the imagination and to allow to record the 
visit to the future, in digital forms. This process depends not 
only on passive information (signage with information on 

plates), but also active information, focused on the aesthetic 

work, to create user engagement. Our research attempts to 
answer a question about the usage of user digital narrative and 
interaction with cultural and natural heritage, using the concept 
of Transmedia Story ]). As 
research methodology we use digital media-art and 
arthography, because is a methodology for digital artists which 
are most of the time engaged (re)-thinking process about the 
concepts behind the artefact being created and allows a 
practice where the artist-author can experiment to improve 
results in terms aesthetic quality [4]. 

In this paper we apply this research using Transmedia 
Storytelling concept, Augmented Reality technology and 
forms of digital media-art, as techniques for this purpose, 
applied to the places of Fernando Pessoa in Lisbon, Portugal. 
This paper is part of a series of publications, which began with 

-Place (Augmented Reality and 
Transmedia in Museums and Cult
Artech2015 [5] and practical application to a Garden and 
Natural Heritage in Digital Heritage 2015 [6]. 

II. TRANSMEDIA STORYTELLING 

The world today is dominated by the use of Internet 
communications and devices access to multimedia content, 
which allow ubiquity, interaction, immersion and randomness 
(in the sense of customization) as never before possible [3]. 
However, it is necessary to frame and relate these contents 
based on the same narrative arc, but allowing additional 
collaborative and user-creator narrative using Transmedia 
Storytelling. Henry Jenkins [2] defines "Transmedia 
Storytelling" as the art of creating a universe and a process of 
dispersion of the story in multiple channels, guided by a goal 
of creating a unique entertainment experience, but coordinated 
so that each part can contribute to the story. Henry Jenkins also 

to adapt and create their own content, such as stories within the 
main narrative arc story [2].  

The possibility of users being able to choose a channel or 
character of the story is critical to allow for dynamic 
interactivity and personalization. Its applicability gains a new 
dimension when combined with technologies like augmented 
reality (AR), to create personalization, interactivity and 
virtualization as a mean of exploitation of digital narratives, as 
part of the enjoyment of an artefact. 



 
 

III. AUGMENTED REALITY (AR) 

AR allows juxtaposing multimedia content (e.g. 3D 
models, animation, video, audio, and websites) on a real image 
captured by a video camera in real-time ([7] and [8]). This 
operation depends on an object that can be recognized to 
trigger an action, usually for presentation of multimedia 
content. AR is positioned between the real world and virtual 
world [9].  The difference between augmented reality and 
virtual reality is that in AR the computer adds information 
about the image while maintaining the real view of the 
surroundings captured, while in virtual reality the user is 
immersed in a world that simulates the real. Currently, mobile 
computing devices have decreased in size, increased 
computational and graphical power, and decreased in price, 
allowing its wide use for AR in terms of access and 
interactivity [10]. These devices can be complemented by the 
usage of GPS (Global Positioning System) to align real image, 
its geographical position and juxtaposed 3D object in outdoor, 
or infrared or WPS (Wi-Fi Based Positioning System) in 
indoor ([10], [11] and [12]).   

AR can be seen as a form of mediation using interaction 
and customization that supports forms of narratives where the 
user himself can be the narrative creator. 

IV. FERNANDO PESSOA: POET AND WRITER   

Fernando António Nogueira Pessoa, born on June 13, 1888 
and died November 20, 1935. Was buried in the Prazeres 
Cemetery but in 1985 his remains were transferred to the 
Monastery of Jerónimos. He lived between 1896 and 1905 in 
Durban (South Africa), but spent the rest of his life in Lisbon 
where he lived between rented rooms and the family house 
with his mother and half-brothers. In Lisbon, mainly in 
downtown, there are several places marked by his presence. 
Places where he lived, places he attended (.e.g. 

e shop/restaurants) with 
contemporary artists, as well as places where he worked as 
editor, advertising and commercial correspondent. 

Despite having few publications in life in volume format, 
as is the case of the "35 Sonnets" in 1918, "Antinous" in 1918, 
"English Poems I-II-III" in 1922 and "Message" in 1934, 
however, his life and work is a landmark of Portuguese 
literature, and recognized as one of the greatest Portuguese 
poets.  Fernando Pessoa is now an icon of Lisbon, with several 
films, publications and articles of merchandising with his 
typical hat, glasses and moustache, in several real images or 
illustrated. 

V. RELATED WORK 

We have been working with Aurasma and WordPress Blog 
to create a combination of Blog complemented by augmented 
reality APP, in Gardens as natural heritage (Caloust 
Gulbenkian Foundation Garden) [6] and to create the memory 
of city places using Street Art as markers to these places in 
Lisbon City as intangible heritage 
https://istreetartlisbon.wordpress.com. In any of the projects, 
we use animation in Blender and applied contents of poems 
and quotes from well-known writers to link to images to 
trigger the animation. Augmented Reality and Transmedia 

Storytelling have been used also with innovation in heritage 
related to cities in several projects, like the London Street 
Museum (UK)1, Rewind Cities (Lisbon)2, Architip (Greece)3 
and Sintra (Portugal) Talking Heritage4 or in the case of 
InStory where used Storytelling and Gaming Activities in 
Physical Spaces [13]. Without Augmented Reality features and 
Transmedia Storytelling but using Mobile APP we can find 
several city guides with routes, places to see and also with 
options to create user own routes or capture user own images. 
This is the case of PocketGuide, Triposo or even the case of 
Storyo APP that allows the user to use his captured images to 
create a story. We can find also several web sites as city 
guides, and because of the usage of Internet in mobile devices, 
this information can be used with mobility by the user.    

These trends inspired the design of intervention in the 
Fernando Pessoa Lisbon project, where we have an ongoing 
creative process of research. The first phase now completed is 
based on AR application Aurasma and WordPress Blog based 
on a concept of media-art artefact called "I-Place" [5]. 

VI. IFERNANDOPESSOA PROJECT 

the -art artefact based on our I-Place 
concept [5] as presented in Figure 1, based on the following: 

 
Fernando Pessoa and keeps his memory in the city, and 
communicates these memories with people using the 

-art artefact as a dialogue portal. 
This portal has plates that mark the places, but also some 
architectural components in the places like a place façade; 

 Development of Google Map to be integrated in the Blog 
with places of Fernando Pessoa and categories according 
to places where he lived, worked and coffee shops he 
attended, with additional information about the address 
and indication if there are some prepared interaction; 

 Identification of citations (short phrases) or poems 
according to each place using the Fernando Pessoa digital 
archive http://arquivopessoa.net/. For instance, the places 
where he lived were linked to citations or poems; 

 We created a graphic illustration for 28 places with the 
artefact image, with some possible identifiable point to be 
used as trigger, and a citation or poem coming from the 
artefact with a dialogue balloon; 

 Blog creation with Word Press to publish contents about 

places and the map location and a specific dialogue page 
with 28 posts by each place we chose to illustrate; 

 We captured for each of the 28 illustrated places a trigger 
image to create auras animations in Aurasma AR APP 
studio, using as overlay the place illustration. 

As a result, we created an integration view of Fernando 
Pessoa places with a Blog iFernandoPessoa5 and Augmented 

                                                           
1 http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/you-are-here-app/home.html. 
2 https://www.facebook.com/rewindcitieslisbon/. 
3 http://www.architip.com/. 
4 http://www.talkingheritage.com/. 
5 http://ifernandopessoa.wordpress.com.



 
 

reality mobile APP Aurama, based on the same contents, as a 
dialogue concept between the city of Fernando Pessoa and the 
people, as presented in Figure 1. 

 

 
Fig. 1.  iFernandoPessoa Artefact 

 

We created a basic illustration of Fernando Pessoa and one 
for each of 4 main heteronyms to be used in several 
illustrations. The places illustrations were created according to 
its categories (where he lived, where he worked and places he 
attended) and also specific illustration for Fernando Pessoa 
objects and characters in exhibition in Fernando Pessoa House. 

 All the illustration used a citation or poem of the poet 
related to the category, with a link to original text in Fernando 
Pessoa digital archive. In the House of Fernando Pessoa, in 
Figure 2, the illustration includes the citation or poem and the 
artefact in the house, like a bed, a coat, a panting or some 
characters of Fernando Pessoa exhibited in the house. 

 
 
 

Fig. 2.  Illustration framework for objects in Fernando Pessoa House 

In the street, for the places like coffee shop and restaurants 
he attended, in Figure 3, the illustration includes images in the 
time of Fernando Pessoa and today. It includes also a related 
citation or a poem according to poet work. 

 

 

Fig. 3.  Illustration framework for coffee shop attended by Fernando Pessoa 

Also in the street, but in places where he lived or worked 
where the plates exist, in Figure 4, the illustration includes the 
plate, the citation or poem. 

 

 
 

Fig. 4.  Illustration framework for street places where he lived or worked  

 

The Blog, presented in Figures 5 and 6 was developed to 
be responsive in any device dimension. We publish contents to 
detail the Fernando Pessoa life and work history with 

of pages. The narrative page corresponds to the story created 
for this intervention, where we place the iFernandoPessoa 
artefact as a mediator between the city and visitor. The city is 
as story character that uses this way to communicate is 
memory of Fernando Pessoa to the visitors.  

In the Artefact group of pages, we detailed the literary 
work. In the places page, we integrated the Google Map of the 
places. In dialogue page, we published a post for each place 
with the illustration and allowing user comments. In the about 
page we detailed the project concept and included also a 
description about Aurasma installation and usage.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.   

 

 

 

 

Fig. 6.   

 

In Fernando Pessoa House, we considered some objects 
(bed, coat, paintings) and image 
characters in an exhibition room to be used as iteration, as 
presented in Figures 7 and 8. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 7.   Mobile AP Aurasma in the Fernando Pessoa House - bedroom 

 



 
 

 

 

 

Fig. 8.   Mobile AP Aurasma in the Fernando Pessoa House - exhibition 
room 

 
In the street, we considered some places with plates that 

can be recognized by Aurasma as trigger images (the plate 
itself as an image and not the tag in the plate, as an idea for 
reuse of this kind of marker) and some place façade like the 
Brasileira Coffee Shop/Restaurant, as presented in figure 9. 

Fig. 9.  Mobile AP Aurasma in the street place s 

VII. CONCLUSION 

This paper addresses the usage of Augmented Reality and 

as a point of access to the city memory in his places in the city, 
to create an engagement between the visitor, the city and the 
poet, using a concept named I-Place [5]. To design the 
intervention, we considered the concept of digital media-art 
and arthography [4] which enables us to make a conceptual 
thinking about a place of memories and its relation with 
people.  

The result is a look to the places of Fernando Pessoa in the 
city as intangible cultural heritage, using two different 
channels, a blog and an Augmented Reality APP, with same 
contents, but with an alternative way of interaction per 
channel. To create an engagement with the people, we created 
a narrative (Storytelling) that justifies the concept as a city 
place of memory of the poet that needs to communicate with 
people using some plates as a channel and the I-Place concept 
as medium.  

The plates in the street, other marker (e.g. façades) in some 
buildings and images in Fernando Pessoa House were possible 
to be recognized as trigger images, creating the proper 
identification as marker to activate the animations in Aurasma. 
In terms of the Web site, the Blog concept was a good option 

created a central page called dialogues with several posts as 
contents reused also in the Augmented Reality APP.  

For the users, this I-Place artefact with a Blog and an APP 
allows 

to trigger the user imagination as a dialogue with the places 
using comments and having a better understanding of the poet 
work in the context of the poet environment projected to 

h his memory always present.
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Abstract Ecoações explores the relationship between 
traditions and digital media as patr imonial expression. The 
Installation is a theatr ical space of representation, scenography 
that consists of textile sculpture, ceramics, soundscape and video 
projection. 

Presented at the Biennial of V. N. de Cerveira in 2015, the 
concept of Ecoações is based in the desire to join the Algarve 
traditions in the areas of traditional textiles, regional pottery, 
customs and the character istic sounds of the region to the 
potentialities of Digital Media-Ar t. 

The Installation as scenography space implies in its all the 
theatr icality of the visual nar rative, hear ing and tactile as result of 
the var ious senses of what is tradition. 

In Ecoações, the scenic space invites spectators to immerse 
themselves in the subject. The soundscape, the qr-codes and the 
projected videos br ing a new dimension to the her itage and 
traditions addressed, giving them a contemporary aesthetic, 
providing an interactive experience to the public at the same time 
it provides them with more information on the subject. 

In this paper we present the Ecoações project, the concepts, 
aims and the challenges of combining the scenic space, the 
traditions and the digital media-art. 

Keywords Scenography, Theatricality, Installation,  
Soundscape, Textile, Interaction, Traditions 

I.  INTRODUÇÃO 

A Media-Arte recorre à tecnologia como ferramenta artística 
e como motor criativo para a produção de arte contemporânea  
a media-arte 
computadores e sintetizadores na produção de arte, ou a simples 
interação da arte em circuitos massivos como a televisão e a 

, é a arte produzida com os meios do seu tempo, e 
como tal torna-se na expressão de criação artística 
contemporânea que melhor manifesta as sensibilidades e os 
saberes do homem atual [2] fruto de um metódico processo de 
investigação e criação artística. 

Ecoações é uma instalação apresentada na Bienal de 
Cerveira 2015. Trata-se de um espaço de representação teatral, 

cenográfico, composto por escultura têxtil, cerâmica, 
soundscape e projecção de vídeo (veja-se imagem 1). 

Partindo da temática proposta pela Bienal da Cerveira: 
Olhar o passado  

com a vontade de unirmos as tradições algarvias, nas áreas dos 
têxteis artesanais, da cerâmica regional, dos costumes e dos sons 
característicos da região, às potencialidades da media-arte 
digital. 

Nesta instalação a media-arte digital tem um papel fulcral, é 
através da media-arte que criamos um espaço cénico que 
convida os espectadores a imergir na temática. O soundscape, os 
qrcodes e o vídeo projectado trazem uma nova dimensão ao 
património e tradições abordadas, conferindo-lhes uma estética 
contemporânea, proporcionando uma experiência interactiva ao 
público, ao mesmo tempo que lhes fornece mais informações 
acerca da temática. 

O título Ecoações advém como corolário do jogo entre os 

(quantidade variável) da linguagem matemática. 
Ecoações é um espaço de representação teatral, cenográfica, que 
une as tradições portuguesas ligadas aos têxteis e à olaria com a 
media-arte digital, tendo em vista a preservação patrimonial. 

Das tradições escolhemos os têxteis artesanais algarvios, a 
olaria regional e os sons característicos dos costumes associados 
a estas actividades. Do Teatro, a cenografia, e os figurinos. Das 
artes plásticas, a escultura (figura humana) e os murais em 
baixo-relevo. Da media -arte digital o soundscape, os Qr-codes 
e a projecção de vídeos. 

A media-arte permite unir aos têxteis elementos como a 
narrativa e o som, atribuindo-lhes uma nova expressão e 
potencialidade, mas também novas hipóteses para o ensino e 
preservação do património têxtil. 

O património têxtil português é fruto de um apurado e 
minucioso processo de produção de uma peça artesanal, envolto 

passagem do saber de pais para filhos, da vida em comunidade, 
do contacto com a natureza, entre muitos outros. Faz parte da 
nossa história e, a sua salvaguarda e registo, é de grande 



importância para que estes conhecimentos não sejam 
esquecidos. 

Ecoações, vem assim, convidar o espectador a visitar a 
história e entrar na narrativa que compõe este espaço cénico. 

A sonoplastia (diálogos, ruídos de máquinas e envolvente) 
remete os ouvintes para memórias e lembranças de lugares, e 
locais específicos. Em Ecoações, o soundscape é uma forma de 
conduzir o espectador ao passado, à história e, talvez mesmo, a 
despertar os ouvintes um sentimento de pertença e familiaridade 
a esses mesmos lugares. 

O espaço cénico, criado pela perpendicularidade entre as 
duas formas paralelepipédicas, converte-se numa narrativa 
visual, auditiva e táctil. 

 

Imagem 1: Vista Geral da Maquete 3D da Instalação 

II. TRABALHO RELACIONADO 

Para contextualizar as influências do nosso trabalho, é 
preciso recuarmos até à arte moderna e às rupturas com as 
estruturas do espaço, tempo, movimento e ordem dos modelos 
visuais herdados dos antepassados e percursores da media-arte 
digital. Os vanguardistas não aceitando os princípios artísticos 
que imperavam, reivindicaram a ampliação dos processos 
artísticos tradicionais através da mediação dos dispositivos 
tecnológicos: o inegável contributo de Marcel Duchamp [3] e os 
Dada [4] no processo de hibridização das artes, na instalação, 
nos conceitos de espontaneidade e o acaso; da Arte Conceptual 
[5]; e no Grupo Fluxus [6], considerado pioneiro na arte 
computacional. 

Umas das principais referências para a concepção e 
desenvolvimento desta instalação é o trabalho artístico do 
escultor americano George Segal (1924-2000) [7]. As suas 
esculturas de gesso à escala real (1/1) e o modo como representa 
as situações e os simples gestos quotidianos nas suas 
composições. 

O trabalho escultórico com utilização de tecidos e padrões 
coloridos do autor Yinka Shonibare. [8] O impacto das suas 
esculturas sobre a temática pós-colonialista, construídas através 
de uma mistura de cores e formas têxteis, em poses encenadas e 
corpos muito simplificados. 

E ainda, pela integração da moda, som e vídeo em 
instalações de arte, o trabalho dos designers Hussein Chalayan 
[9], Alexander McQueen [10] e Viktor&Rolf [11]. 

Em 2002, Viktor&Rolf influenciados pelo cinema na 
apresentação da colecção Long live the immaterial  (or 
Bluescreen) collection os manequins surgem na passarele 
vestindo bluescreens  ao ser projectado o filme os manequins 
tornavam-se efeitos especiais vivos no filme. 

Hussein Chalayan, desde o início da sua carreira, em 1993, 
tem vindo a trabalhar com equipas multidisciplinares aliando a 
moda, a arquitectura e a tecnologia.  

III. A INSTALAÇÃO 

A. Descrição da instalação 

O espaço cénico é composto por: 

 -Três figuras humanas esculpidas com tecidos; 

 -
de ferro e forrada com vidro acrílico transparente; 

 -Uma das paredes contém um baixo-relevo constituído por 
peças cerâmicas. 

 

A componente de media digital desta instalação é composta 
por: 

Soundscape (integrado no baixo-relevo de cerâmica); 

Ligações Qr-codes para aceder a informações na internet sobre 
os materiais utilizados; 

Vídeo-Arte projectada nas figuras e espaço circundante; 

 

As figuras, em tamanho real, são esculpidas reutilizando 
tecidos tradicionais da região. São representadas em poses 

instante fotografado, fazendo alusão e/ou citando as obras do 
escultor George Segal. Os tecidos tradicionais são: algodão, lã e 
linho, com as técnicas de tecelagem, bordado e malha artesanal 
(veja-se imagem 2). 

O baixo-relevo é composto pela combinação de 38 peças de 
cerâmica regional. É neste baixo-relevo que é integrado o 
artefacto digital de soundscape. (veja-se imagem 3) No interior 
de algumas dessas peças existe um pequeno dispositivo 
(earphone) que permite ao espectador, quando se aproxima da 
peça, ouvir os sons (são ruídos próprios das actividades 
artesanais, falares e fragmentos de entrevistas feitas aos artesãos 
activos na região sobre as técnicas e tradições). O espectador é 
assim convidado a explorar o mural de forma a descobrir os 
vários sons e a localização das suas fontes sonoras (veja-se 
imagem 4). 



O som é transmitido através de iPod e difundido através de 
pequenos (earphones) auscultadores de ouvido. Cada peça 
cerâmica tem dois furos, um que serve para fixação e um para a 
passagem do som. A forma côncava da peça de cerâmica assume 
a função de auscultador para o espectador, facilitando a audição 
de cada som separadamente. 

As estruturas paralelepipédicas, perpendiculares entre si, são 
o suporte das figuras em tecido e do baixo-relevo cerâmico, 
criando um espaço de representação. Este dispositivo comporta 
também a iluminação da peça e o suporte para a projecção do 
vídeo (veja-se imagem 5). 

O vídeo, com uma narrativa orgânica sobre a aquisição das 
matérias-primas, é projectado sobre as figuras têxteis, 
expandindo-se sobre toda a área envolvente, até encontrar uma 
superfície opaca. Através da imaterialidade da projecção todo o 
espaço envolvente, incluído os transeuntes e os espectadores que 
exploram a instalação, transformam-se em ecrãs integrantes da 
instalação. 

Os qr-codes estão colocados no poster informativo. A leitura 
destes códigos, feita através de um tablet ou de um smartphone 
permite o acesso digital à informação detalhada sobre as 
aplicações dos tecidos tradicionais nas figuras. As informações 
estão organizadas num blog a que o utilizador poderá aceder 
sempre que quiser. 

 

 

 

Imagem 2 - Ecoações, Frente, Bienal de Cerveira 2015. 

 

 

Imagem 3 - Ecoações, Trás, Bienal de Cerveira 2015. 

 

 

 

Imagem - 4 Ecoações, Lateral, Bienal de Cerveira 2015. 

 

 
 

Imagem 5 - Frame do vídeo projectado 

 

 

 

B. A relação com o espectador 

Ecoações é um espaço de representação, no qual o 
espectador pode andar na estrutura acrílica envolvente para tocar 
e interagir com os elementos que compõem a instalação: sentir 



os tecidos das figuras têxteis, observar os pormenores, tocar e 
procurar as fontes sonoras nas peças de cerâmica do baixo-
relevo, encostando o seu ouvido. Ecoações convida os 
espectadores a participar na própria instalação e a reflectir sobre 
ela. 

Ao aproximar-se do espaço da instalação, o espectador 
começa a avistar a estrutura acrílica envolvente com as figuras 
têxteis. O vídeo projectado sobre as figuras têxteis, tem uma 
narrativa orgânica que reflecte o processo de aquisição das 
matérias-primas. O som serve de enquadramento sonoro da 
instalação. 

No baixo-relevo, o espectador/ouvinte tem de procurar quais 
são as peças de cerâmica que são fontes de som e aproximar o 
seu ouvido da peça para conseguir ouvir e, por conseguinte, 
identificar o som. Os sons são falas, e ruídos característicos da 
região algarvia e das actividades ligadas à olaria e aos têxteis, 
que pretendem remeter os espectadores/ouvintes para memórias 
e lembranças de lugares (imagem 8). 

Para possibilitar que a instalação forneça informações mais 
específicas aos espectadores e, simultaneamente, permitir que 
estes possam aceder a essas informações mais tarde, e em 
qualquer outro local, foi criado um blog com informações acerca 
das características e da história dos materiais têxteis reutilizados 
nas figuras de Ecoações, assim como links para sítios web onde 
o espectador pode encontrar mais conteúdos. O acesso a este 
blog é feito através dos Qr-codes existentes no poster 
informativo. A cada uma das três figuras corresponde um qr-
code e uma página diferente acerca dos materiais reutilizados. O 
blog pode também ser acedido através do endereço web mas o 
utilizador só tem acesso a este endereço após aceder por um dos 
Qr-codes existentes no poster informativo. 

 

 

Imagem 8 - Espectador a ouvir artefacto sonoro 

 

IV. CONCLUSÃO 

Os artefactos digitais trazem novos domínios ao património e 
aos têxteis. Criam uma nova expressão e abrem as portas a 
novos desafios e hipóteses, tanto formalmente, como à reacção 

do público aos temas tratados, e ainda, no que diz respeito ao 
ensino e preservação dos saberes tradicionais. 
O espectador encontra-se em constante mudança. Numa era a 
que filósofos, como Gilles Lipovetsky, denominam de 
hipermodernidade, onde a informação é omnipresente e o 
conhecimento rápido e vago, o espectador é cada vez mais 
exigente e participativo. Cada vez há mais o que ver e menos 
tempo para perceber, daí a necessidade de adicionar aos temas 
e objectos significantes uma nova expressão e uma narrativa 
eficaz. Uma estética contemporânea, que atraia novos públicos 
e que os interpele nos assuntos algo esquecidos, ou que 
simplesmente já não há tempo para eles.  
O património não é necessariamente algo dos antigos, Ecoações 

mas sim, abre a porta para outras formas de interpretar. 
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Resumo O SPAG - Sound Proximity Audio Guide, consiste 
numa solução de áudio-vídeo guia baseada em ultrassons. Esta foi 
concebida de forma a minimizar  a interação por  par te do 
utilizador . Apesar  de a solução poder  ser  utilizada em diferentes 
cenár ios, a sua aplicabilidade é demonstrada no contexto dos 
espaços culturais (ex: museus). 

No âmbito da solução foram desenvolvidos emissores de 
frequências de som. Foi também desenvolvida uma aplicação, para 
dispositivos móveis Android, que permite receber  e identificar  
frequências de som utilizando apenas o microfone destes 
equipamentos. De igual modo, foi concebida uma aplicação Web 
que per mite ger ir  e cr iar  os conteúdos associados a frequências e 
também configurar o ambiente que permite alojar  essa mesma 
aplicação. Desta forma, os conteúdos atualizados podem ser  
descar regados pelos dispositivos móveis em qualquer  ponto em 
que exista uma ligação à Internet disponível. 

A solução final foi inser ida no contexto dos áudio-vídeo guias 
para espaços culturais, revelando vantagens em relação a outros 
equipamentos existentes. 

Palavras-chave áudio-vídeo guias; interação 

I.  INTRODUÇÃO 

Os smartphones podem ser considerados uma evolução dos 
tradicionais telemóveis concebidos com a principal finalidade de 
possibilitar a comunicação oral. Verifica-se, contudo, que um 
dos componentes dedicados a esta comunicação, o microfone, 
raramente é utilizado fora deste contexto. As vantagens de se 
utilizar este componente para identificação são, porém, enormes, 
já q ta sem a intervenção do 
utilizador. Em termos de interação, este tipo de funcionalidade 
revela-se como uma solução ideal, já que um dos grandes 
objetivos da evolução das interfaces é precisamente torná-las o 
mais naturais possível. O facto de sabermos que elas (interfaces) 
estão lá, é precisamente uma indicação de que ainda há muito 
por fazer neste aspeto. Neste sentido, o facto de o SPAG poder 
ser utilizado sem praticamente (após configuração) qualquer 
tipo de intervenção por parte do utilizador é uma vantagem 
inegável. 

Existem várias soluções disponíveis para espaços de cultura, 
que queiram instalar um sistema de áudio-guias, vídeo-guias ou 

mesmo uma solução conjunta. Contudo estas tendem a ter um 
custo elevado e envolvem a sua gestão durante as visitas, com a 
entrega e recolha de equipamentos impossibilitando, em alguns 
casos, a aquisição de sistemas que permitam aos visitantes uma 
melhor experiência na visita a estes locais. As instituições que 
adquirem tais soluções deparam-se também por vezes com a 
dificuldade dos visitantes em utilizar o equipamento. De igual 
modo, pessoas com necessidades especiais visuais ou auditivas 
não conseguem usufruir de todas as funcionalidades do 
equipamento ou nem mesmo utilizá-lo. Outros ainda poderão 
sentir-se incomodados pelo motivo do equipamento ser 
partilhado por vários visitantes, levantando questões de saúde. 

O SPAG tem como objetivo ser uma solução económica e de 
fácil utilização. Representando uma solução que tende a ser 
utilizada no próprio equipamento do visitante, com todas as 
vantagens inerentes a esta característica, não descarta a hipótese 
de também existir alguns equipamentos nos espaços culturais 
que possam ser solicitados pelos visitantes. 

Neste texto descrevemos o SPAG como solução de áudio-
vídeo guia e toda a tecnologia que o rodeia, contextualizando-o 
no cenário da cultura. 

II. SPAG 

O SPAG consiste num dispositivo que tira partido das 
frequências de som acima do limite audível pelo ouvido 
humano. Sabe-se que a generalidade das pessoas não consegue 
detetar frequências acima do 18kHz. Por outro lado, testes 
realizados pela equipa de desenvolvimento do SPAG mostram 
que os microfones utilizados nos smartphones comuns 
conseguem processar frequências até 22kHz com bastante 
precisão. O SPAG explora esta pequena janela de frequências 
disponíveis e utiliza a mesma para comunicar com o 
equipamento móvel. De forma a evitar conflitos na deteção, após 
alguns testes, optou-se por definir um intervalo de 100Hz entre 
frequências a atribuir aos emissores. Este intervalo revelou-se 
mais do que suficiente para uma deteção fidedigna 
possibilitando, para a janela de frequências utilizada, 
disponibilizar cerca de 40 identificadores.  

A fig. 1, apresenta a Arquitetura do SPAG. 



 

Fig. 1. Arquitetura do SPAG. 

Como se pode verificar pela fig. 1 a arquitetura do SPAG 
inclui três componentes principais, que se descrevem de seguida.  

A. Emissor 

Componente de hardware com a capacidade de emitir 
frequências de som, denominadas de ultrassons. 

Para desenvolver o emissor SPAG recorreu-se a algum 
hardware existente no mercado, que inclui um microprocessador 
Arduino e um Piezo. 

A nossa proposta para o aspeto final de um emissor com um 
alcance de cerca de 4 metros alimentado por um carregador ou 
uma pequena bateria com autonomia de 36 horas, é apresentada 
na fig. 2. 

 

Fig. 2. Emissor SPAG  protótipo. 

B. Gestor de Conteúdos 

Aplicação web, que permite ao administrador de um espaço 
inserir conteúdos multimédia: texto, imagem, vídeo e áudio e 
associar os mesmos a uma frequência. Por sua vez esses 

conteúdos ficam disponíveis online para serem descarregados 
pelo recetor. 

C. Recetor 

Aplicação mobile, numa fase inicial apenas disponível para 
dispositivos Android. Esta tem a capacidade de detetar as ondas 
áudio provenientes do microfone incluído no smartphone. 
Sempre que a aplicação conseguir relacionar uma frequência a 
algo que tenha sido descarregado do Gestor de Conteúdos é 
iniciada a reprodução multimédia, inicialmente configurada pelo 
administrador. 

 

Fig. 3. App SPAG. 

A fig. 3 apresenta os três ecrãs principais da aplicação 
SPAG: à esquerda a aplicação encontra-se a analisar as 
frequências de som que chegam ao smartphone; ao meio mostra-
se que um item foi detetado, dando informações áudio ou visuais 
para o utilizador visualizar aceder ao conteúdo ou descartar o 
mesmo utilizando gestos no visor (de salientar que este modo 
pode ser automatizado de forma a reproduzir logo o conteúdo 
assim que deteta a frequência); à direita temos a apresentação de 
um dos diversos templates que permite visualizar uma imagem, 
ler o texto e ouvir o conteúdo áudio ao mesmo tempo. 

A forma como a aplicação foi desenvolvida teve sempre 
como prioridade a facilidade, a simplicidade e a inclusão de 
funcionalidades que ajudem todo o tipo de utilizadores. 

III. CONCLUSÃO 

O objetivo deste projeto era realizar uma solução inovadora, 
minimalista e com um custo reduzido, que permitisse identificar 
objetos ou locais utilizando ultrassons, que por sua vez seria 
utilizada em espaços culturais. Indo ao encontro deste objetivo, 
foram desenvolvidos vários componentes que formaram a 
solução final (emissor, recetor e gestor de conteúdos).  

Relativamente ao SPAG, o facto de conseguirmos utilizar 
ultrassons para identificação levanta-nos uma infinidade de 
novas ideias para possíveis implementações futuras. Conclui-se 
assim que o SPAG pode ser muito mais que um áudio-vídeo guia 
para espaços culturais, podendo ser adaptado facilmente a outros 
casos de estudo.  

É também previsível que os diversos templates, bem como o 
futuro melhoramento da aplicação, venha a ser feito juntamente 
com especialistas de diferentes áreas, para permitir uma 
experiência que promova a democratização de conteúdos.  
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Resumo  O DocGenealogy é um projeto de extração de 
dados que per mite a visualização e exploração da relação entre 
or ientadores/co-or ientadores/mentores  e os seus doutorados 
através de um grafo interactivo. O DocGenealogy utiliza a 
infor mação disponível na Wikipedia sobre as pessoas que têm 
exercido o papel de or ientadores de doutorandos para com isso 
extrair  e rastrear  as relações existentes entre elas. O processo de 
extração tem início num cientista de renome, no caso Alan 
Tur ing, e trata-se de um processo recursivo que percorre as 
páginas de or ientadores e doutorandos, construindo assim o 
grafo representativo das relações. 

Abstract - DocGenealogy is a data extraction project that 
allows viewing and explor ing the relationships between doctoral 
supervisors/co-advisors/mentors and their  doctoral students 
through an interactive graph. DocGenealogy uses information 
available at Wikipedia about the people who have played the role 
of doctoral advisors to then extract and track the relationships 
between them and their  students. The extraction process star ts on 
a renowned scientist, in this case Alan Tur ing, and this is a 
recursive process that runs through the pages of mentors and 
doctoral students, this way building the representative graph of 
the relationships. 

Keywords Visualização de Informação; Data Mining; 
Wikipedia; Grafos 

I. INTRODUÇÃO 

O estudo de atividades complexas, tais como a produção 
científica e o desenvolvimento de software requerem muitas 
vezes a modelagem de conexões entre entidades heterogéneas, 
incluindo artefatos (Heer & Perer, 2014), pessoas e instituições. 
DocGenealogy (http://wst.life/docgenealogy/) é uma aplicação 
web que permite facilmente descobrir a relação existente entre 
orientadores de doutoramento e seus orientados ao longo do 
tempo. Ela oferece um gráfico interativo para ajudar nesta 
tarefa, além de outros gráficos para suporte a uma melhor 
análise e entendimento da informação pelos utilizadores finais. 

II. BASE CIENTÍFICA 

De uma forma geral, os grafos são um dos mais importantes 
modelos de dados em ciências da computação, porque muitos 
problemas e domínios podem ser modelados como estruturas 
desse tipo.  

 

 

Os cientistas criaram uma diversidade de técnicas de 
visualização para redes. Duas representações comuns usadas na 
análise de redes sociais são a os diagramas nó-elo (Jianu, Rusu, 
Hu, & Taggart, 2014) e vistas de matrizes de adjacência (Kang, 
Lee, Koutra & Faloutsos, 2014). Híbridos das duas foram 
também propostos (Rufiange, McGuffin & Fuhrman, 2012; 
Henry, Fekete & McGuffin, 2007).  

Uma abordagem alternativa é desenhar a rede de acordo 
com os atributos dos nós, como num gráfico de dispersão ou os 
designados substratos semânticos. Shneiderman e Aris (2006) 
propuseram um layout de visualização em rede com base em 
substrato semântico definido pelo utilizador com o diagrama de 
ligações dos nós como uma visualização subjacente.  

Outros pesquisaram outros meios de lidar com grafos 
grandes com dezenas de milhares nós. Algumas estratégias 
comuns incluem a filtragem e agregação. Dunne e 
Schneiderman (2013), para ajudarem a resolver este problema, 
introduziram uma técnica chamada simplificação do motivo, 
em que os padrões comuns dos nós e elos são substituídos com 
glifos compactos e significativos. Zinsmaier, Brandes, 
Deussen, & Strobelt (2012) propuseram uma técnica que 
permite desenhos lineares de grafos, sendo este processado 
interativamente com um nível de detalhe ajustável. A 
abordagem consiste numa nova combinação de acumulação de 
arestas com a agregação baseada na densidade de nodo e é 
projetada para explorar a velocidade do hardware gráfico 
comum. 

III. MATERIAL E MÉTODO 

A. Modelo e Origem de Dados  

Um infobox de um artigo na Wikipédia (Tran & Cao, 2013) 
contém geralmente os factos-chave e é organizado como pares 
de atributo-valor. Os infoboxes permitem não só aos leitores 
reunirem rapidamente as informações mais importantes sobre 
alguns aspetos dos artigos em que eles aparecem, mas também 
fornecem uma fonte para muitas bases de conhecimento 
derivadas da Wikipedia. No entanto, nem todos os valores dos 
atributos de uma infobox são atualizados com frequência e com 
precisão. Embora não obrigatório, é bastante comum o uso de 
infoboxes e cerca de 33% dos artigos da Wikipédia contêm 
uma infobox (Figura 1 ilustra um infobox dentro de uma página 
da Wikipédia).  



FIGURA 1.  INFOBOX (DENTRO DO RETÂNGULO VERMELHO) PRESENTE NUMA 

PÁGINA DA WIKIPÉDIA.  

 

B. Extração dos Dados 

O resultado e as informações a que temos acesso, como em 
qualquer outro tipo de página web dinâmica, é em HTML puro 
(ver FIGURA 2), que obedece a uma estrutura própria. A 
ferramenta de extração de dados que implementamos, lê o 
HTML de uma página, extrai as informações relevantes 
necessárias e, fazendo uso dos links de orientadores de 
doutoramento e orientado, usa os URLs associados para, 
recursivamente, obter mais informações. 

FIGURA 2. VISTA EM HTML VIEW DA INFOBOX CIENTISTA 

 

C. Interface e Visualização 

Os algoritmos de força-direta (Kobourov, 2012) estão entre 
os métodos mais flexíveis para o cálculo de layouts de grafos 
simples. Também conhecido como molas-encastradas (spring 
embedders), tais algoritmos calculam o layout de um grafo 
utilizando apenas informações contidas dentro da estrutura do 
grafo propriamente dito, em vez de depender do conhecimento 
do seu domínio específico. Os grafos desenhados com estes 
algoritmos tendem a ser esteticamente agradáveis, exibem 
simetrias e tendem a produzir layouts sem cruzamentos entre 
arestas livres para os grafos planares.  

D. Tecnologia 

Para a extracção dos dados e o processo de rastreamento 
web foi implementada uma aplicação Java específica que 
executa as solicitações diretas via http. O conteúdo HTML de 
cada página do cientista é então explorado utilizando consultas 
XPath XML (W3C, 2015), que extraem os dados relevantes e 
organiza-os segundo estruturas de dados JSON. Nesse formato, 
os dados ficam prontos para o consumo direto pela framework 
de visualização. 

Quanto à visualização e interação gráfica, foi utilizado o 
D3.js (Bostock, 2016a), em especial as suas funcionalidades de 
desenho de histogramas e grafos (Bostock, 2016b). O D3.js é 
uma biblioteca JavaScript para manipular documentos com 
base em dados. O D3 utiliza o HTML, SVG e CSS.  

Finalmente, foi criado um website 
(http://wst.life/docgenealogy) para mostrar a visualização e a 
interação disponíveis sobre os dados, utilizando padrões em 
HTML/CSS/JS. Esta primeira versão do protótipo foi utilizada 
para fazer alguns testes de avaliação inicial. 

IV. TRABALHO FUTURO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo introduziu o aplicativo web DocGenealogy. Ele 
é ainda é um trabalho em curso. Já realizamos alguns testes 
informais e preliminares para avaliar seu desempenho e sua 
qualidade visual total, tanto a nível de estética, além da 
usabilidade de sua interface e eficácia no mapeamento de 
dados. Apesar de termos tido um resultado global muito 
positivo, como o nosso objetivo principal é conhecer a sua 
eficácia para apoiar a análise visual e raciocínio sobre a relação 
entre orientadores de doutoramento e orientados, estamos 
desenvolvendo atualmente um estudo de caso, que permita a 
sua avaliação e teste de forma mais ampla e detalhada em 
termos de sua eficácia para apoiar a apreensão da informação. 
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