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The look turns in the direction of the 
pen´s tip. Firm, unshakable, like someone 
commanding a concealed vibration that 
grows into an erected drawing. Marta is 
like this in the act of creating. Sensitive 
but intricate, gentle but passionate, an 
illustrator, who is also an architect, Marta 
gives shape to the project “Cities and 
Memory – Architecture and the City”, a 
series of drawings that illustrate the city´s 
landscape. Just as it is.

Marta Vilarinho 
de Freitas

Em memória da cidade
In memory of a city
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O olhar segue a direção da ponta da caneta. 
Firme, inabalável, como quem comanda 
um pulsar latente que se transforma 
em desenho edificado. Marta é assim 
no momento de criação. Sensível mas 
complexa, delicada mas apaixonada, a 
ilustradora, que também é arquiteta, dá 
forma ao projeto “As Cidades e a Memória 
– a Arquitectura e a Cidade”, uma série 
de desenhos que retratam a paisagem da 
cidade. Tal como ela é. 

Se os teus trabalhos, os teus desenhos, tivessem uma 
expressão vocal o que é que eles diriam sobre ti?

Posso dizer que esta é uma das perguntas mais bonitas 
e mais difícies que alguma vez me fizeram... Penso que 
diriam que sou muito observadora, muito atenta aos 
pormenores – sejam eles de menor ou maior escala, sejam 
objetos, cidades ou pessoas –, absorvo essas imagens 
e transporto-as para os meus desenhos, para o meu 
imaginário criativo. Diriam também que sou sensível, 
sensitiva, delicada e complexa. Esta questão é muito 
interessante, pois os meus desenhos refletem muito da 
minha personalidade, há uma presença minha muito forte 
nos desenhos que desenvolvo: é como se eles fossem 
uma extensão da minha mente, da minha mão. Dedico a 
maior parte do meu tempo a este trabalho, portanto há 
uma grande dose de amor, empenho e dedicação em cada 
detalhe, em cada pormenor. 

 

If your work, your drawings, had a vocal utterance, 
what would they say about you?

I can say that this is one of the most beautiful and 
difficult questions someone has ever asked me... I 
think they would say I am very perceptive, very 
attentive to details – be they of a minor or larger 
scale, be it objects, cities or people – I attract these 
images and transport them to my drawings, to my 
creative imagination. They would also say that I 
am sensitive, delicate and complex. The question is 
very interesting, as my drawings reflect a lot of my 
personality, there is a very strong presence in the 
drawings that I do: it is as if they are an extension of 
my mind, my hand. I dedicate most of my time to this 
task, so there is a great deal of love, commitment and 
dedication in each element, in every detail. 

Ao iniciares os desenhos da paisagem da cidade 
o que é que descobriste sobre ela que não te tinhas 
apercebido antes?

A Cidade é um tema que me fascina e que está sempre em 
aberto, está em constante mudança, em transformação. 
Perceber estas mudanças é descobrir todos os dias 
mais detalhes, mais informação - as cores, a luz, os 
padrões, as texturas, as formas, os cheios e os vazios. 
Descobri que dentro de uma cidade cabem muitas 
cidades, muitos mundos, há um empilhamento de 
informação, de construção. No caso concreto do Porto, 
onde constantemente vou buscar inspiração, descobri 
também muito da sua história, da sua arquitetura e 
tradição, e tento sempre realçar os seus elementos mais 
significativos, mais emblemáticos. No último trabalho, 
por exemplo, destaquei os azulejos, que são um elemento 
identitário muito marcante na imagem da cidade.
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Que memórias da cidade é que pretendes retratar?

Nos meus desenhos há uma ligação muito forte 
com a arquitetura, com o espaço edificado, com a 
cidade. São tecidos urbanos densos, intrincados, 
que retrato de acordo com o meu imaginário – que 
não é necessariamente fiel à realidade – onde há uma 
desconstrução da malha urbana e há sempre algum 
elemento criativo, surreal, imaginário ou fora de 
escala. Há uma profusão de elementos arquitetónicos 
e escultóricos que remetem para o lado sensorial, do 
contraste entre a realidade e a fantasia, da memória 
do passado e do presente. Neste sentido, o livro “As 
Cidades Invisíveis” de Italo Calvino, que conheci 
durante a faculdade, tem vindo a exercer grande 
influência no desenvolvimento do meu trabalho e no meu 
entendimento da palavra Cidade. A memória, nos meus 
desenhos, pode ser um instante vivido, um momento do 
passado ou um imaginário futuro.

 
What memories of the city do you expect to portray? 

My drawings have a very strong association with 
architecture, with constructed features, with the 
city. They are thick, intricate urban systems that 
portray my imaginary – which is not necessarily 
true to reality – where there is a deconstruction of the 
urban network and there is always some creative, 
surreal, imaginary or off-scale element. There is a 
profusion of architectural and sculptural elements 
that refer to the sensory part, the contrast between 
reality and fantasy, the memory of the past and the 
present. In this sense, the book “The Invisible Cities” 
of Italo Calvino, which I met at university, had a 
great influence in my work´s progress and in my 
understanding of the word ‘City’. The memory, in my 
drawings, can be a moment that I lived, a moment of 
the past or an imaginary future.

A paixão pelo detalhe vem da formação em 
arquitetura? De que forma?

A paixão pelo detalhe vem da paixão pelo desenho e, 
antes disso, da paixão pela arquitetura. No meu universo 
criativo estes três fatores são indissociáveis, são as bases 
necessárias para poder concretizar um desenho ou um 
projeto consistente; e o método que utilizo – caneta 
sobre papel – com um traço muito fino, permite-me 
captar e representar os mais pequenos detalhes. O meu 
imaginário temático está relacionado com elementos 
arquitetónicos – casas, edifícios, monumentos, 
pontes, ruas, vielas, torres, escadas... – com elementos 
construtivos ou referências urbanas justamente devido ao 
meu percurso em arquitetura, onde há um enfoque muito 
intenso no estudo de edifícios, de arquitetos e de cidades, 
e, consequentemente, no estudo do pormenor. A célebre 
frase “God is in the details”, de Mies Van Der Rohe, faz 
todo o sentido para mim. 

 

Como são os habitantes das cidades ficcionadas
 que desenhas?

De uma forma implícita, as “minhas” cidades são 
humanizadas, através da caracterização minuciosa de 
pormenores que deixam adivinhar vidas e histórias de 
quem nelas habita. Apesar de não haver figura humana 
nos meus desenhos, eles sugerem sempre vida e 
movimento: há roupas a secar nos varandins, há vasos de 
manjericos nas janelas, há fogo-de-artifício, há balões no 
ar, há um piano a ser transportado para o interior de uma 
habitação... São estes pequenos momentos que fazem 
com que se desvendem histórias, costumes, vivências e 
tradições dos habitantes dessas cidades. 

 

Como irá evoluir o projeto “As Cidades e a Memória - 
a Arquitectura e a Cidade”?

Este projeto tem sensivelmente três anos, tendo sido 
já publicado em muitos sites e plataformas artísticas 
de grande referência. Irei continuar o meu projeto de 
desenho de arquitetura “As Cidades e a Memória - a 
Arquitectura e a Cidade” através de novos desenhos, 
novos suportes e novas interpretações de cidades, reais 
ou imaginárias, expandindo assim o meu portfólio 

The passion for detail comes from your architecture 
education. In what way?

The passion for detail comes from the passion 
for drawing and, earlier, from the passion for 
architecture. In my creative universe these three 
factors are inseparable, they are the necessary 
bases to be able to succeed  in a consistent drawing 
or project; and the technique I use – pen on paper 
– with a very thin stroke, allows me to seize and 
represent the smallest details. My imaginary theme 
relates to architectural elements – houses, buildings, 
monuments, bridges, streets, passageways, towers, 
staircases... – with construction elements or urban 
references precisely due to my architecture degree, 
where there is a strong focus on the study of 
structures, architects and cities, and subsequently 
the study of detail. Mies Van Der Rohe’s famous 
expression “God is in the details” makes perfect sense 
to me.

How is the population of the fictional cities you draw?

In an implicit way, “my” cities are humanized, 
through the meticulous characterization of details 
that let people predict the lives and stories of those 
who live there. Although there are no human figures 
in my drawings, they always suggest life and 
movement: there are clothes drying on the balconies, 
there are basil pots on the windows, there is firework, 
there are balloons in the air, there is a piano being 
transported to the inside of a house... These small 
moments unveil stories, customs, experiences and 
traditions of these cities’ population.

How will the project “Cities and Memory – 
Architecture and the City” develop?

This project has just about three years, having by 
now been published in many relevant websites and 
artistic platforms. I will continue my architectural 
drawing project “Cities and Memory – Architecture 
and the City” through new drawings, new formats 
and new interpretations of cities, real or imaginary, 
thus expanding my artistic portfolio. Exhibiting 
in Portugal again and taking this project abroad, 
internationalization, is one of my goals. I would also 
like to develop some city-scale objects that would be 
visible to everyone, using other formats and diferent 
materials that I have been using until now.

When you began the city landscape drawings, what 
did you find out about it that you had not seen before?

A City is a matter that I am fascinated about and is 
always an open source, it is constantly changing, 
in renovation. To comprehend these changes is to 
discover each day further details, more information – 
colours, light, patterns, textures, shapes, the contents 
and voids. I discovered that within a city fit many 
cities, many worlds, there is a loading of information, 
of creation. In the actual example of Porto, where 
I always look for inspiration, I also learnt much 
about its history, its architecture and tradition, and 
I try at all times to highlight its most significant and 
emblematic elements. In this last work, for example, 
I highlighted the tiles, which are a very striking 
identity element in the city´s image. 

artístico. Expôr novamente em Portugal e levar este 
trabalho também ao estrangeiro, internacionalizando-o, 
é um dos meus objetivos. Gostaria ainda de desenvolver 
algumas peças à escala da cidade, que fossem visíveis a 
todos, noutros suportes e materiais diferentes dos que 
tenho vindo a utilizar habitualmente. 
 


