
ANO EUROPEU CONTRA A 
POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL



PIN
OITENTA – VINTE 



À pobreza faltam muitas coisas, à avareza falta tudo.

“Sentenças”, Públio Siro (85 a.C. – 43 a.C.) 



PROPOSTA DE
TRABALHO



PONTO
PRÉVIO



Peça de joalharia, pin, criada pelos alunos de joalharia e equipamento da

turma 12ºC3, do curso de Design de Produto das Escola Artística de Soares dos Reis,

para a comemoração do Ano Europeu Contra a Pobreza e a Exclusão Social.



MEMÓRIA
JUSTIFICATIVO-CONCEPTUAL



As simbologias presentes neste pin são:

• a proporção da distribuição da riqueza pela população mundial, que

corresponde a uma relação 80-20, ou seja, vinte porcento da população detém oitenta

porcento da riqueza e vice-versa, pelo que destacámos um quinto do perímetro da peça,

simbolizando essa desigualdade;

• as medidas são (aproximadamente) as medidas de uma moeda de dois

euros, um valor a que muitos não têm acesso, apesar de ser um valor monetário

considerado baixo por muita gente. O número dois lembra duas pessoas, a companhia, a

importância de caminharmos juntos nesta luta;

• as cores escolhidas, o dourado e o preto, que simbolizam a riqueza e a

pobreza, respectivamente, aqui vêem as suas posições invertidas, numa atitude crítica e

de manifestação, uma metáfora para a procura de novos dias, mais equilibrados.



ESBOÇOS E EXPLORAÇÃO
CONCEPTUAL











MEMÓRIA CONSTRUTIVA
E DESCRITIVA



A peça de joalharia será inicialmente planificada num cilindro de latão,

com 25 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura. A este cilindro será vazado um outro,

mais pequeno, concêntrico, com 15 mm de diâmetro, criando um aro.

Este aro será colocado no torno para que as arestas sejam limadas,

gerando paredes cónicas. Assim, o círculo exterior tem 24 mm de diâmetro no topo e 25

mm em baixo; o círculo interior tem 16 mm de diâmetro no topo e 15 mm em baixo.

No pantógrafo será feito o vazamento onde será aplicado o esmalte

negro, a frio. Este vazamento estará a uma distância de 0,5 mm da extremidade dos

círculos superiores e corresponde a um quinto do diâmetro total do círculo.

Por fim será lixado, limado e lustrado e aplicado o esmalte.

Este protótipo, sem esmalte, servirá de molde para a realização do contra-

molde para posterior produção massiva em zamak. O pin terá, na parte de trás,

imediatamente ao lado direito do esmalte, um espeque e uma mola, para que prenda à

roupa.



DESENHOS
TÉCNICOS



DESENHOS
EXPRESSIVOS



grafite



lápis de cor



aguarela



simulação vectorial



MOLDE
FINAL







SIMULAÇÃO 3D
DA PEÇA FINAL



vista frontal



vista lateral



vista posterior e lateral



vista anterior e lateral
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