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Editorial
A Oportunidade
José Romano / joseromano@arquitectura21.com

Entre os dezoito mil arquitectos portu-
gueses, cerca de dois terços -  mais de 
treze mil - têm menos de quarenta anos. 
Vivem, pensam e trabalham de uma forma 
diferente das gerações que os precedem. 
São mais globais e informados; usam as 
ferramentas da sociedade da comunicação 
para as tarefas mais quotidianas. Falam 
várias línguas. Estudaram fora. Comem 
rápido… e são profundamente individu-
alistas. Filhos do cavaquismo dos anos 
oitenta e das teses de que cada um se safa 
a si próprio, ainda não compreenderam 
que caminham alegre mas colectivamente 
para a penúria! 
A explosão do número de escolas a 
formarem arquitectos e a consequente 
inundação dos mercados, a desregula-
ção, a globalização, a crise ou apenas ou 
primados das teses neo-liberais, atiraram-
nos para o desemprego, ou para práticas 
profissionais voláteis e precárias; Sem 
garantias de rendimentos futuros estáveis 
não têm acesso ao crédito à habitação 
ou ao mercado de arrendamento, pelo 
que, muito por culpa disso, têm relações 
afectivas também precárias ou informais. 
Vivem com os pais até mais tarde. Têm 
filhos mais tarde. Trabalham a prazo! 
Vivem a prazo!
A situação de penúria e fragilidade pro-
fissional que vivem, a falta de vínculos, a 
pressão para mostrar resultados, a frustra-
ção de um percurso escolar de sacrifício, 
sem consequência profissional, promo-
vem uma espécie de corrida para a frente 
sem destino, sem rumo e sem esperança, 
de que a saída primeira é um novo ciclo 
de formação – mestrado, doutoramento 
ou até pós-doutoramento. Surgem assim 
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verdadeiros profissionais das qualificações 
-  académicos sem prática profissional - e por 
consequência verdadeiros mercados de for-
mação, que aproveitam a sua disponibilida-
de e a falta de oportunidades profissionais.
O maior desejo da maioria destas pes-
soas, algumas das quais com talentos e 
formações académicas impressivas, é 
uma oportunidade de se mostrarem. Uma 
oportunidade de projectar, de construir, 
de experimentarem a actividade para que 
se prepararam e assim se realizarem como 
pessoas e como arquitectos.
Porém, uma economia moribunda, que re-
trai novos investimentos, encerra todas as 
portas. Não havendo actividade económi-
ca, não há construção, não há projectos.
O Estado, a quem cabia a promoção da 
igualdade de oportunidades e a promoção 
dos talentos nacionais em cujas forma-
ções tanto investiu, não só não promove 
oportunidades, porque se retrai no inves-
timento, como nos raros casos em que o 
faz, sublima a sua vocação clientelar para 
oferecer aos seus caciques as oportunida-
des para fazer. É assim no caso da Parque 
Escolar, no caso da Frente Tejo, como na 
maioria dos programas de investimen-
to público. O escândalo é tal que nem 
mesmo nessas circunstâncias o Estado 
cuidou de garantir que os projectos que 
encomendou de bandeja eram executados 
no respeito pelas normas mais básicas. Em 
vários casos dispensou inclusivamente 
a exigência legal de que as empresas não 
tivessem dívidas à segurança social, não 
cuidou de saber se a mão-de-obra que 
enche esses escritórios - estagiária - era re-
munerada, se tinha seguro de trabalho, etc.
Depois de abdicar de conduzir uma 

política de arquitectura e de qualifica-
ção do território, depois de se vergar aos 
interesses da finança e dos imobiliários 
especulativos, promovendo a periferização 
da vida das cidades, o Estado abdicou agora 
de garantir que a aplicação dos dinheiros 
públicos, cada vez mais escassos, se faça 
com seriedade.
A Ordem dos Arquitectos, manietada en-
tre interesses, dívidas e crises de vocação, 
esboça uma tentativa de reacção promo-
vendo a emergência de uma “Política 
Nacional de Arquitectura”, que muita 
falta faria, se não fôssemos colectivamen-
te reféns da falta de visão, da ignorância e 
do “Chico-espertismo”. A geração sub-40 
se quiser ter oportunidades, tem que fazer 
por elas!
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A prática do espaço
Identificar os autores que se distinguem num determinado momento é recor-
rente nas revistas de arquitectura; a escolha de heróis é um processo de auto 
referenciação e identidade sobejamente conhecido para se estranhar. Porém  
o que aqui propomos não é isso, eleger um ou vários arquitectos-heróis, com 
as suas belas e poderosas obras paradigmáticas de uma forma contemporânea 
de pensar a disciplina. Nesta edição publicamos o que fazem – pelas suas pró-
prias palavras – um conjunto relativamente vasto de pessoas e, na brevidade 
das apresentações mais para assinalar do que na verdade dar a conhecer, como 
que para traçar um mapa do universo de uso do conhecimento disciplinar hoje 
em dia.
É isso que nos propõe Inês Moreira, editora convidada neste número da  
Arquitectura 21, de quem partiu a sugestão deste tema quando nos encontrámos 
no inicio de 2009 para debater o que poderia ser uma revista de arquitectura, re-
colhendo criticas ao já delineado e sugestões para a tornar melhor. Tentámos 
acolher o que nos disseram e desenvolver muitos dos temas então sugeridos, 
como aconteceu com a “Escola” a propósito das intervenções do Parque Esco-
lar ou dos números sobre cidades nas vésperas das eleições autárquicas.
Para o presente número convidámos Inês Moreira a desenvolver a sua ideia 
inicial e a delinear a revista. Propôs-nos desenhar um mapa de práticas profis-
sionais, de uma geração que também é a da equipa desta revista (por isso lhe 
chamámos resumidamente e em privado “30/40), através do convite ao mais 
vasto possível número de indivíduos que têm em comum os estudos de base 
em arquitectura – na dúvida se todos concluíram o curso –  e o facto de trabalha-
rem o espaço como matéria de reflexão. São esses contributos que organizou 
de acordo com a leitura que partilha connosco. À Inês Moreira e a todos que 
participam neste número da A21 deixamos o nosso agradecimento.

Uma nova forma de encarar o ser arquitecto
Sempre houve arquitectos a fazer outros trabalhos por gosto, com sucesso pro-
fissional e satisfação pessoal; mas a leitura que até a alguns anos atrás era feita 
do não exercício da profissão de “arquitecto projectista construtor” por aque-
les que obtiveram o diploma de arquitectura, pelos próprios e os seus pares, 
situava-se entre o falhanço e o não cumprir de um dever ético. Simplificando, 
para obstar a estes “sentimentos” chegava-se a dizer que haviam deixado de 
ser arquitectos. Mas analisando os seus trabalhos, as suas acções, facilmente 
se constata como a sua formação – de arquitecto – está presente em tudo o que 
fizeram e fazem.
A massificação (?) do ensino superior e consequentemente a proliferação de 
escolas de arquitectura, o crescimento exponencial do número de licenciados, 
fará com que haja hoje mais cidadãos habilitados para o exercício da profissão 
embora a sua procura não tenha aumentado na mesma proporção; assim como 
haverá mais licenciados que com a aplicação prática dos seus conhecimentos 
e com a experiência de vida se aperceberão que a prática do projecto e da edi-
ficação não está no âmbito da sua vocação. Se nos anos 60 e 70 quando se 
formavam vinte a trinta arquitectos por ano, alguns entre eles descobriam no 
dia-a-dia que não era esse o futuro profissional para que estavam talhados, hoje 
haverá muito mais – é uma questão estatística, utilizando uma expressão de um 
professor de sociologia.
O que no meu entender se alterou, nos últimos anos foi a percepção de que  
a formação em arquitectura obrigava a uma forma de exercício profissional espe-
cifico, o ser arquitecto – facto que decorre do carácter metodológico do ensino 
da disciplina, experimental e empírico. Não é a forma de aprender arquitectura 
que mudou [nem sequer entendo que deva em termos gerais se alterar] mas sim 
o facto de serem já muitos os que têm esse conhecimento e a consciência que o 
projecto de arquitectura não é a “única via” para o usufruir e partilhá-lo. Assim, 
hoje ser arquitecto é deter um saber mas que pode ser exercido das mais diver-
sas formas.
Ser arquitecto, como exercício de um saber disciplinar e não da profissão, foge 
às regras preconcebidas que estruturam uma em consequência da outra; põe em 
causa a organização corporativa que define uma visão única do exercício profis-
sional. Mas nem se pretende pôr em causa algum tipo de ideal que privilegie o 
trabalho como medida da completude do homem, mas apenas dizer que o saber 
não é compaginável com um uso único e que a sua diversidade o enriquece. Na 
verdade nada disto é novidade mas apesar disso este mapa é cada vez mais difí-
cil de elaborar, tal a diversidade e riqueza dos caminhos que se podem percorrer.

João Afonso
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Como editar um mapa? Como percorrer, selec-
cionar, cruzar e inscrever aquilo que nos é fa-
miliar e o desconhecido? Concebido como um 
Mapa de Práticas Espaciais, este número da Re-
vista A21 constitui-se como um multi-percurso 
pela multiplicidade de práticas, de pesquisas e 
de lugares que um conjunto geograficamente 
disperso e conceptualmente diverso de arqui-
tectos portugueses, ou ex-estudantes de ar-
quitectura, se encontra a desenvolver em 2010. 
Mapear e editar são aqui movimentos conver-
gentes, um expõe o outro clarifica, e estão em 
tensão com o que pretendemos registar. Em  
Did Someone Say Participate? An Atlas of 
Spatial Practice , um amplo livro de ensaios 
editado em 2006 por Shumon Basar e Markus 
Miessen, estende-se a noção de prática es-
pacial para além da arquitectura, explorando 
a dimensão espacial das práticas políticas e 
sociais contemporâneas e os modos como es-
tas constituem e produzem espaço. Esse atlas 
aborda a arquitectura pelas suas exteriorida-
des e inverte, de algum modo, o pensamento 
sobre representação e o não-representacional 
em arquitectura. E daqui partimos.

Mapa  
de Jovens  
Práticas  

Espaciais

O Mapa de Jovens Práticas Espaciais não 
é um mapa de estradas e caminhos da jo-
vem arquitectura, não oferece um sistema 
definitivo de orientação, não propõe uma 
organização do território da Arquitectu-
ra, e, sobretudo, não bidimensionaliza a 
multiplicidade de actividades e posturas. 
Pelo contrário, este mapa propõe incor-
porar actividades dispersas e diversas, 
muitas com pouca visibilidade pública e 
nem todas identificáveis com a “prática 
profissional ou projectual do arquitecto”. 
Os nossos convidados tornam problemá-
ticos os contornos do campo da arquitec-
tura, intricando-os com diversos campos 
entendidos como “extradisciplinares”, 
isto é, exterioridades da arquitectura, 
como a política urbana e a filosofia, ou a 
performance e a organização de eventos. 
Assim, este mapa localiza, interliga e re-
distribui práticas, apelando à imaginação 

e à inventividade de quem o lê.
A que nos referimos com prática espa-
cial? A nossa abordagem não se centra 
em noções ontológicas, nas origens ou 
fundações, mas antes num plano ima-
nente das suas acções e produção. Por isso 
nos debruçamos sobre a ideia de práti-
ca, olhando para o terreno, para quem 
produza e para aquilo que se produz. 
Neste ensaio intersectamos duas noções 
que queremos clarificar: prática e prática 
espacial. A primeira é a noção de prática, 
aqui entendida como uma actividade não 
necessariamente normativa, ou transmiti-
da tacitamente pela tradição da Arquitec-
tura. Se, correntemente, em arquitectura 
“a prática” significa a produção pragmá-
tica no espaço do atelier, do projecto e 
da construção, uma tradição separada da 
pesquisa, da investigação, e eventualmen-
te da sua antagónica teoria, esse enten-

dimento difere da noção proposta: uma 
“prática pensante”. A ideia e os locais de 
prática são aqui abrangentes, do atelier ao 
estúdio de cinema, da faculdade à câmara 
municipal, do evento às páginas de uma 
revista, do estaleiro à biblioteca. A noção 
de prática é aqui entendida como uma 
activação, prática como um modo experi-
mental, eventualmente performativo, de 
conhecimento do espaço. 
A segunda noção de prática está numa 
segunda camada, não directamente ligada 
à ideia de projecto de Arquitectura. Aqui 
se expressam as exterioridades da Arqui-
tectura. Num sentido sócio-antropológico, 
o que entendemos por prática espacial é 
a experiência, utilização, apropriação do 
espaço, tal como Henri Lefebvre definiu, 
i.e. uma das dimensões da Produção do 
Espaço, paralelamente à representação 
do espaço (arquitectura, engenharia, e 
outras áreas do projecto), e aos espaços da 
representação (simbólica). As três são as 
diversas modalidades pelas quais o espaço 
é produzido: desenho/plano, simbolica-
mente/linguagem, ou como actividade 
social praticada no quotidiano. A abertura 
a esta dimensão permite abranger os 
aspectos informais, a fugacidade e a efe-
meridade das práticas.  
O espaço produzido/praticado pelo con-
junto de criadores e profissionais, algures 
entre os 27 e os 40 anos, surge múltiplo 
em referências, em experiências e nas suas 
geografias. Numa primeira leitura dos 
diversos estratos sobrepostos, sobressaem 
imediatamente três layers: a diversidade 
de ideias de projecto, de ferramentas e de 
modalidades de pesquisa sobre o espaço 
[arquitectura para além da construção]; os 
diversos actores e organizações interve-
nientes no campo da arquitectura [os en-
contros, a disseminação e as instituições]; 
e, subjacentes, estão ainda as diversas 
geografias e percursos académicos que 
estes arquitectos e criadores hoje ocupam 
e habitam. A sobreposição de layers des-
tabiliza categorias modernas e complica o 
processo de estabilização numa só superfí-
cie, ou de sedentarização daquilo que é nó-
mada. Um conjunto de práticas espaciais 
veicula aspectos não-representacionais da 
produção do espaço que são, como vimos, 
necessariamente efémeras. 

Assim, este mapa não é uma cartografia 
cartesiana bidimensional com posições 
absolutas, ou mesmo com deformações 
relativas, que descrevam um conjunto de 
actores num espaço, ou no tempo. Falta-
lhe uma distância objectiva que permita 
ver com clareza uma realidade estabili-
zada, falta-lhe também uma distância 
histórica com que possa produzir uma 
classificação. Falta-lhe e, decididamente, 
evita deliberadamente qualquer vontade 
de exercício de uma objectividade taxonó-
mica, ou de um olhar científico cristali-
zador sobre um conjunto de acções, de 

organizações e de 
exercícios que se 
vão, continuamen-
te, reinventando, 
transformando 
e afastando de 
categorias fixas 
como “projecto de 
jovem arquitecto”, 
“prática de atelier” 
ou “futura estrela 
da arquitectura”.

A mobilidade, a fragmentação da concep-
ção de formação em arquitectura, e a des-
multiplicação em percursos individuais 
e organizações diversas, são o que parece 
caracterizar a produção recente. Isto é, 
parece-nos serem as rupturas na educação 
proporcionada pelo programa europeu 
Erasmus, pelos Mestrados e estágios no 
estrangeiro, pela facilidade e aceleração 
da mobilidade, mas também a contempo-
raneidade, o rápido acesso a informação, 
a disseminação de redes sociais ou opor-
tunidades de trabalho e de emprego, que 
vêm rompendo paradigmas e sublinham 
a singularidade da constituição de cada 

The Road to Success, 
autor desconhecido

Inês Moreira
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uma das práticas. A pluralidade de projec-
tos, locais e colaborações, que caracteriza 
este mapa, está intimamente conectada 
com a realidade descrita no texto de Dieter 
Lesage, pensador que tem contribuído 
para a crítica do sistema académico e do 
processo de Bolonha. Como pode um artis-
ta, aqui do espaço, sustentar e desenvolver 
a sua prática? Como se articulam as suas 
inúmeras actividades de pesquisa? A des-
multiplicação, a rede e a transdisciplinari-
dade são apresentadas como um dos seus 
modos: “Não consegues orientar todos os 
teus esforços de investigação sobre um 
único tipo de problema artístico. Portanto 
interdisciplinarizas a tua reflexão. Fazes 
ligações entre as reflexões que crias. Dirias 
isto de uma forma diferente. Eu sei. Dirias 
que trabalhas no âmbito dos estudos cul-
turais. Dentro do qual, por todo o mundo, 
tens muitos amigos.”  
Lesage introduz a questão da inventivida-
de e a fractalidade da criação e, tal como 
a fragmentação que este texto enuncia, é 
efémera, fugaz, e impulsiva assente em 
potencialidades e conexões inesperadas, 
tanto quanto em oportunidades ou estra-
tégias predefinidas. Uma sensibilidade 
à conjunção liberta-nos de uma fixação 
exaustiva: um mapa que propõe levantar 
práticas é absolutamente temporário e 
vai sendo revelado obsoleto em cada novo 
projecto e cada nova colaboração – este 
mapear difere fundamentalmente do 
processo de investigação histórica, pois 

incorpora os riscos de tratar o que é novo  
e contemporâneo do cartógrafo.
A presente publicação afasta o esclare-
cimento de uma “questão geracional”, 
de uma procura de uma estrutura de 
continuidades e filiações, de factores 
variáveis e das constantes, de inscrição 
num sistema pré-concebido. Em Portugal, 
desde os finais da década de 90, a organi-
zação em colectivos, alguma colaboração 
interdisciplinar, são características que 
levaram à identificação, e recente debate, 
de um grupo geracional “sub-35”, deno-
minado geração Z , em continuidade com 
a proposta de catalogação lançado nas 
exposições In-Flux e Metaflux . Algumas 
práticas e experiências de arquitectos “Z” 
extravasam no seu discurso a ambição 
única de “construir”, desenvolvendo 
paralelamente aos projectos de arquitec-
tura – edifícios, concursos, ideias -, uma 
postura “criativa” mediática [identificada, 
também, como estratégia competitiva de 
diferenciação]. Através da constituição 
de colectivos, de colaborações ágeis e de 
outsourcing, contra-propõe também a 
actividade singular perpetuada na figura 
tutelar do arquitecto-mestre-de-atelier.
A diversidade é o padrão do nosso mapa. 
Habitando paradigmaticamente traços 
socioeconómicos e as condições da “mi-
nha” geração, pós-25 de Abril, - Erasmus, 
estágios, mestrados, diversos empregos 
no estrangeiro, em Portugal, viagens, 
doutoramentos, flexibilidade e grande 

mobilidade - que se repetem em diversas 
áreas profissionais e disciplinares, haveria 
espaço para esclarecer qual a estrutura 
de um grupo, ou a determinação numa 
ruptura, ou os sentimentos de pertença 
[etário, identitário, estético ou ideológico], 
já que os sentimentos de pertença se dissi-
pam e podem estar expandidos por redes 
internacionais, por diversas disciplinas, 
laboratórios e instituições, ou, simples-
mente, não ser significantes.

Carl Cheng,  
Santa Monica Art Tool, 

1988

Como navegar? Como entrar neste 
território que não é físico, disciplinar 
ou perene? A experiência e a importân-
cia do percurso, do estar no mundo, do 
conhecimento local e da relação estão por 
detrás deste mapa. Como na navegação 
pré-moderna do Pacífico referida pelo 
Raqs Media Collective  , este é próximo do 
modo metafórico de navegação como um 
sistema de aproximações, uma passagem 
pelo mundo que passa por nós navegado-
res, e é inverso à movimentação através 
de um sistema de referências fixas [sejam 
marcos geodésicos, faróis, ou outras 
estruturas de grande visibilidade ou ins-
trumentos com poder de medição – vento, 
estrelas, etc.], ou ainda uma navegação 
moderna e assente num sistema absoluto 
de informatização geográfica [vulgarizado 
com o GPS doméstico]. Este mapa é o de 
uma navegação pelas exterioridades dos 
referentes, olhando o mundo que passa 
por nós, e mapeia os encontr(ad)os nesse 
processo de deslocação. Adoptámos um 
modelo próximo, mais errante, mais 
lento e possivelmente mais confuso, mas 
que proporciona também sensação de 
extravio, e alguns encontros inesperados 
de fuga à norma.
E então quem são? Como fazem e onde? 
Entre pesquisa teórica e uma base prática, 
editamos um conjunto de 8 autores, 
lendo-os em volta de 4 temas de prática de 
pesquisa. O primeiro é a arquitectura clan-
destina/informal, num ensaio de Tiago 
Castela (Berkeley) e um projecto paisa-
gístico de revitalização de uma modesta 
ribeira num vale, pelas Cirurgias Urbanas 
(Porto). Um segundo prende-se com os 
estudos pós-coloniais, a intersecção da 
arquitectura, a sociologia e a política, e 
versa a construção em contextos economi-
camente pobres e culturalmente comple-
xos, seja no continente africano, apontada 
num ensaio de Paulo Moreira (Londres), 
ou na criação de escolas e habitação 
no Brasil ou Índia por Filipe Balestra + 
Urban Nouveau (Estocolmo). A dimensão 
artística da prática da arquitectura e a es-
peculação filosófica sobre os processos de 
pensamento, são abordados num ensaio 
de Susana Ventura (Lisboa), e exercitados 
num projecto de auzprojekt com José Mi-
guel Gervásio (Porto e Póvoa do Varzim). 
Finalmente, também as tecnologias e a 

materialidade são experimentadas com 
meios de produção digitais e mecânicos 
para a construção com materiais tradi-
cionais por José Pedro Sousa (Porto), bem 
como praticadas em cenografias efémeras 
por Urban Future Organization + Eduardo 
Barata (Sydney).
Seleccionámos três projectos de pequena 
escala, que sublinham diferentes relações 
com o contexto e praticam diferentes 
ideias de espaço. Longe do privilégio de 
uma centralidade urbana, ou do drama-
tismo de uma paisagem de eleição, são o 
precário, o decadente e as suburbanas as 
particularidades dos locais que movem 
estes projectos. Uma pequena escola em 
Moçambique, concebida pelo Atelierbase 
(Lisboa), define um espaço arquetípico, 
isolando o exterior e mantendo uma 
ventilação natural, definido pela escassez 
de meios e pela vontade de cooperação na 
construção; um conjunto de gestos e mo-
vimentos performativos, efémeros, inter-
pretando as antigas Minas abandonadas 
no Alentejo, são cristalizados na fotografia 
e na composição plástica produzida por 
Os Espacialistas (Lisboa), e, por fim, um 
pequeno equipamento colectivo, contido, 
e com forte plasticidade explorando jogos 
de luz e sombra numa cobertura perfura-
da que devolve uma urbanidade nobre a 
uma zona de periferia desqualificada, de 
Ateliermob (Lisboa). Os três projectos são 
assinados em nome colectivo. 
Mas, como é trabalhar colectivamente? 
Como se encontram e cruzam criadores? 
Para esta questão, observámos uma das 
primeiras plataformas de colaboração e 
partilha de espaço portuguesa, baseada 
em Lisboa, que expõe a sua constituição, 
seus espaços e modus operandi: os Ateliers 
de Santa Catarina, lugar de trabalho de 
arquitectos, artistas, designers, produtores 
culturais, onde se cruzam experiências 
e partilham alguns projectos. E relativa-
mente à disseminação? Apurámos dois 
meios de disseminação, o evento informal 
auto-organizado e nocturno, e a edição, 
seja on-line ou em versão impressa. A 
prática do encontro, da comunicação indi-
vidual em stand-up, para um público espe-
cializado ocorre no Freespeech (Lisboa) e 
nas duas versões portuguesas da japonesa 
Pecha Kucha Night (Lisboa e Porto). O 
Freespeech é um evento público promo-

vido dentro de uma plataforma colectiva 
de colaboração de designers e arquitectos 
que, com periodicidade irregular, recebe 
convidados que apresentam o seu traba-
lho. A sua escala é mais íntima que a das 
Pecha Kucha Night que, trimestralmente, 
reúnem 20 convidados numa noite em 
que se mostram portfolios, ideias, projec-
tos de diversas áreas a um público muito 
alargado. A “publicidade” destes eventos 
contrasta ainda com a intimidade dos 
projectos de edição. Contrariando a veloci-
dade da informação, os blogs e as revistas 
on-line, a Revista Detritos (Porto) é uma 
publicação independente de pensamento 
e crítica, editada por um arquitecto e uma 
filósofa e cruza arquitectura, áreas das 
humanidades e ciências sociais, em volta 
de temas peculiares como “Ciência das So-
luções Imaginárias”. Com maior periodi-
cidade e uma cultura visual mais próxima 
do projecto e do design, também a Revista 
Conditions (Oslo), é uma publicação 
independente, associada a um pequeno 
escritório de Arquitectura, dedicada a 
promover a cultura da Arquitectura e um 
certo optimismo. Inversamente, com dis-
seminação on-line mas também impressa 
como edição de autor e com um rigor de 
conteúdos que contraria a velocidade 
dominante na net, a colecção Opúsculos, 
é um conjunto de pequenas histórias 
editadas no Porto por André Tavares, num 
formato não académico, ampliando as 
possibilidades do que é a escrita da/sobre a 
arquitectura.
Olhamos também a quem habita as 
instituições e ao modo como vê as suas 
práticas, seja na administração central, 
seja local, seja em projectos auto-organiza-
dos. Chamemos-lhe organização. A estas 
práticas é comum o facto de se exporem 
como um percurso autobiográfico, cons-
truído entre posicionamentos políticos, 
oportunidades e motivações pessoais. São 
desviantes da narrativa linear do atelier, 
e articulam-se expondo uma ideia de 
espaço, o percurso. Rita Palma, Manuel 
Henriques, Pedro Jordão, Ângela Ferreira 
e Pedro Homem de Gouveia abraçam as 
práticas culturais e o backstage por detrás 
da visibilidade dos projectos de outros 
autores, seja na produção de eventos e ex-
posições, concertos, legislação, concursos 
públicos ou plano de pormenor. 
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Da cultura ao urbanismo, ou da institucio-
nalização ao activismo / cidadania, alguns 
arquitectos habitam o espaço num modo 
de “invisibilidade” (enquanto produtores 
de “obra”), sendo agenciadores que despo-
letam e permitem a produção, circulação 
e disseminação dos trabalhos de outros 
autores. Os organizadores providenciam 
o campo. 
Um grupo de experiências criativas 
diversificadas que revolvem em torno do 
espaço leva algumas práticas, questões 
e ferramentas da arquitectura aos seus 
extremos, eventualmente tornando-se 
noutras áreas disciplinares. Serão ex-ar-
quitectos, segundo nos sugere o conceito 
com que Marcin Szczelina olha a alguma 
produção internacional? Um “ex” comple-
xo, que sugere um divórcio de um passado 
arquitectónico, mas que pode ser também 
interpretado como “ex”-terno, uma exte-
rioridade. Foquemos o que produzem, e o 
modo como representam espaços. 
Numa constelação abrangente de expe-
riências que denominámos práticas – de 
criadores com formações em arquitectura 
- surgem o cinema, o som, a cenografia e a 
instalação/performance. Produzindo espa-
ços conceptuais que integram a dramatur-
gia, cenografia e a espacialidade das peças 
da companhia Mala Voadora (Lisboa), José 
Capela exercita a dimensão simbólica do 
espaço na sua interligação com a literatu-
ra, criando uma arquitectura de sentidos 
e temporalidades. Exercendo dentro do 
campo das artes visuais, André Guedes 
explora nas suas instalações e performan-
ces uma dimensão formal do espaço: a 
instituição, a organização, a construção, 
isto é, os níveis de representação que 
ocupam e constroem o interior das nossas 
arquitecturas. O cinema documental de 
Tiago Hespanha é um trabalho crítico 
e poético sobre o espaço, informado 
também pelas ciências sociais. Propõe-
nos um filme sobre um espaço urbano 
de Lisboa, em aparente abandono, que 
repovoa de significados através de práticas 
locais. Também ligado ao cinema, está a 
prática arquivística de Catarina Simão 
que estende a sua pesquisa à memória e 
às práticas de arquivo, dedicando-se ao es-
pólio de filme moçambicano, explorando 
as questões de memória partilhada. João 
Martins leva-nos para a sonoplastia e o 

ambiente sonoro, através dos audiowalks 
que produz com a companhia de teatro 
Visões Úteis. Explorando o som como 
matéria plástica – som e palavra – bem 
como o corpo individual de cada elemento 
da audiência, propõe um conjunto de per-
cursos urbanos, em que a interpretação 
do espaço, a noção de ritmo e a vivência 
da urbanidade são proporcionadas apenas 
pela percepção auditiva. E por fim, tam-
bém trabalhando o som como matéria, 
Cláudia Martinho iniciou uma pesquisa 
em que explora as dimensões materiais 
e política do som e a sua importância na 
conformação do espaço público. 

Los Carpinteros,  
Sandália  
2003-4

Ao longo da investigação, auscultação e 
conversa sobre este número, pudemos 
descobrir uma considerável dispersão de 
actividades, de interesses, de produções, 
de posturas e de modos de organização. 
Quase todos difíceis de catalogar, alguns 
difíceis mesmo de considerar, num sim-
ples modelo de reconhecimento público 
ou de sucesso profissional, na área da 
arquitectura. Para sistematizar, focámos 
apenas os três layers já mencionados: 
diversidade de ideias de projecto, de fer-
ramentas e de pesquisa sobre o espaço; as 
suas organizações e práticas culturais;  
e as diversas geografias que habitam. Afas-
támos a atenção das ideias e “estratégias” 
profissionais, bem como dos processos de 
legitimação dos autores, ou de projecção 
dos ateliers e autores enquanto “marcas”. 
Centrámo-nos naqueles que encontraram 
nas linguagens de outras disciplinas, e me-
dia, modos de praticar noções de espaço: o 
filme, a fotografia, a cenografia, o teatro, 
a performance, bem como actividades 
“menos autorais” ou reconhecidas como 
“menos criativas” como são a pesquisa te-
órica, a edição, a programação cultural, ou 
o trabalho técnico de institution-making. 
Tal como um mapa-em-uso, este está 
vincado e dobrado. Foi aberto, fechado, 
enrolado e apontado inúmeras vezes. Este 
é um mapa exercitado, no sentido em que 
documenta diversos exercícios e percur-
sos de autores, bem como regista os seus 
encontros com diversas áreas disciplina-
res, espaços e instituições. E, se este mapa 
fixa nomes, fixa autores e fixa projectos 
sob a forma de uma revista, contrariamen-
te a um sistema de organização iluminis-

ta, ele não pretende apresentar e arrumar 
uma leitura linear, nem encontrar e 
revelar novas estrelas (nem genealogias 
ou categorias de astros). Sendo um exercí-
cio essencialmente avesso à legitimação 
ou à ascensão ao estrelato, não despreza 
as possibilidades de estabelecer relações 
entre fazer, pensar e ocupar o espaço. 
Assim, entra em uso este mapa híbrido, 
como um processo proto-iluminista e 
proto-informatizado de mapear entidades 
complexas que, tais como constelações 
ou paisagens mentais, se assemelha a 
uma organização simbólica e abstracta 
povoada de referências e leituras cul-
turais, de diferentes histórias orais e de 
um número cada vez maior de actores e 
de intervenientes. Entendamo-lo como 
um mapa-mental-em-uso, no sentido em 
que versando representações subjectivas, 
também ele é construído enquanto está 
nas nossas mãos.

Inês Moreira é arquitecta, investi-
gadora e curadora. Tem experimentado 
colaborações entre arquitectura, 
arte e aproximações oblíquas e espe-
culativas à cultura contemporânea, 
criando e produzindo instalações 
espaciais para exposições de arte. 
Desenvolve uma epistemologia crítica 
para investigação curatorial sobre o 
espaço [PhD candidate no Goldsmiths 
College, University of London]. 
www.petitcabanon.org
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Práticas
de Pesquisa

Histórias de corpos
sem orgãos.
O corpo sem orgãos 
na arquitectura.
Diller Scofidio + Renfro, Lacaton & Vassal e Peter Zu-
mthor são três ateliers de arquitectura cujas histórias se 
cruzam neste estudo, numa tentativa de encontrar exem-
plos de corpos sem órgãos, na arquitectura. De início, 
parece-me uma tentativa vã e, no entanto, extremamente 
sedutora: em vez de uma “teoria” que se apoie na forma 
ou na função (ou em ambas), penso numa “teoria” que 
procure a sensação. Ou numa “lógica da sensação”, seme-
lhante à que Gilles Deleuze construiu para (a pintura de) 
Francis Bacon . E alterar a tendência dos discursos actuais 
em arquitectura, que um dia, se basearam na dicotomia 
forma-função e, hoje, parecem dizer, apenas, “arquitec-
tura sustentável”... Ou, como Jean-Philippe Vassal relem-
brou, numa conferência em Lisboa: “A primeira condição 
da sustentabilidade é o prazer” . Nem forma, nem função, 
nem sustentabilidade serão condições ou discursos pri-
meiros, neste estudo. 
Um primeiro obstáculo surge, de imediato, com a dificul-
dade em se considerar a arquitectura, arte. Este é um de-
bate que, por si só, tem atravessado e animado a História 
da Arquitectura, sem que se esmoreça, inclusive, na con-
temporaneidade, com o exemplo de Herzog & De Meu-
ron, que defendem que a arquitectura não é arte. E, contu-
do, vários críticos e historiadores da obra desta dupla de 
arquitectos relembram a estreita relação existente entre a 
obra destes e a de alguns artistas plásticos, assim como a 
colaboração e intervenção de artistas plásticos nas obras 
daqueles. Mas esse debate não poderá animar este estudo. 
Mesmo com as incursões de Diller Scofidio + Renfro pelas 
diferentes artes plásticas... Afirma-se, até, o contrário de 
Herzog & De Meuron: “A obra de arquitectura é uma obra 

de arte”. Creio mesmo: a arquitectura não é semelhante 
às artes plásticas, não é semelhante ao cinema, não é se-
melhante à fotografia. A arquitectura é arte, tal como as 
diferentes artes plásticas, o cinema e a fotografia o são. A 
diferença está nos problemas com que se debate. E se se 
aproxima de algumas das outras artes, num ou noutro 
momento, levando alguém a dizer que é semelhante a 
uma ou a outra, é porque se tocam, tal como essas pode-
rão aproximar-se dela, contendo-a até, representando-a... 
Ou como José Gil a apresenta: “Consideremos sumaria-
mente uma obra de arquitectura. Conceda-se (sem dis-
cussão) que é um objecto de arte” . Porque só poderei falar 
de corpo sem órgãos na arquitectura, se considerar esta, 
arte . Como, também, não fará sentido falar de corpo sem 
órgãos, como Deleuze & Guattari o praticaram, se não se 
procurar entender como é que este atravessa toda a esté-
tica deleuziana. E, poderá a arquitectura, com os exem-
plos práticos das três histórias de que disponho, ajudar a 
responder a esta questão? Ou, pelo contrário, farão estas 
aumentar as dúvidas, a perplexidade? Por ora, surgem di-
versas questões associadas ao tema do corpo sem órgãos 
e do corpo sem órgãos na arquitectura, que justificam a 
pertinência de um estudo que se lhe dedica, mesmo que 
ainda não saiba as respectivas respostas. Sei, sim, que 
uma obra de arquitectura possibilita a construção de 
diferentes tipos de corpos sem órgãos - o CsO do arqui-
tecto, a obra de arquitectura, ela própria CsO e o CsO do 
habitante e/ou visitante -, exemplificando algumas das 
questões mais pertinentes, que essa mesma construção 
implica e que Deleuze & Guattari (ou, apenas Deleuze, 
por vezes) deixaram em suspenso...   

SUSAnA VenTUrA 
(CoIMbrA, 1978), 
ArqUITeCTA (DArq, 2003), 
ACTUALMenTe A PrePArAr 
DISSerTAção De DoUTorA-
MenTo Sobre o CorPo SeM 
órGãoS nA ArqUITeCTUrA. 

Ficha Técnica
Título da dissertação: O corpo sem órgãos na 
arquitectura; Laboratórios de investigação: 
Diller Scofidio + Renfro, Nova Iorque, Março-
Maio 2008; Lacaton & Vassal, Paris, Abril-
Junho 2009; Peter Zumthor, Haldenstein, 
2010. Orientação: Professor Doutor José Nuno 
Gil; Instituição: Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; 
Data de início: Outubro de 2007; Data prevista 
para conclusão: Novembro de 2011. Apoio: 
Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

SUSAnA VenTUrA

LACATon & VASSAL, 
PArIS, AbrIL-JUnho 2009. 
CoMo MeToDoLoGIA, oPTeI Por 
PerMAneCer, DUrAnTe DeTerMInA-
DoS PeríoDoS De TeMPo, eM CADA 
UM DoS ATeLIerS eM eSTUDo, 
PArA obSerVAr o DIA-A-DIA, 
reCoLher InforMAção e bIbLIo-
GrAfIA, Ter PeqUenAS ConVer-
SAS CoM oS ArqUITeCToS, e, 
Por fIM, fAzer UMA enTreVISTA 
Sobre AS DIferenTeS refLexõeS. 
ChAMeI-LheS “LAborATórIoS De 
InVeSTIGAção”. “PoUSSez LA 
PorTe eT enTrez” DeIxA ADIVI-
nhAr A TrAnqUILIDADe  
e A AberTUrA De UM eSPAço,  
à SeMeLhAnçA DoS qUe L&V 
CrIAM, De LIberDADe.

KAPeLLe SoGn beneDeTG, 
SUMVITG, JUnho 2007. 
nA noSSA PrIMeIrA ConVerSA 
Sobre o TeMA DA InVeSTIGAção, 
PeTer zUMThor PerGUnToU-Me, 
De IMeDIATo, Se Já VISITArA 
AS SUAS obrAS, PorqUe, PArA 
eLe, erA o MAIS IMPorTAn-
Te. PArA MIM, TAMbéM e, Por 
ISSo, Já InCLUírA A VISITA àS 
DIferenTeS obrAS DoS ATe-
LIerS eM eSTUDo CoMo PArTe DA 
MeToDoLoGIA. “A SenSAção não 
Se reALIzA no MATerIAL SeM qUe 
o MATerIAL PASSe InTeIrAMenTe 
nA SenSAção, no PerCePTo oU 
no AfeCTo” (D&G, o qUe é A 
fILoSofIA?, LISboA: eDITorIAL 
PreSençA, 1992, P. 147).  
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Aurora da Liberdade 

Aurora da Liberdade é uma estrutura mental apocalíp-
tica que convida a ser invadida sem o propósito de vir a 
ser habitada. A sua história perde-se na forma do que se 
vê, para lá de tudo. A sua fantasia implica ser colhida no 
labirinto das aparências onde se cruzam todos os níveis 
de ver: imagem gume a do aranzel, elemento agregador 
de todo processo e o acto de conferir um título e um li-
mite formal, de produzir uma composição a partir de 
uma palavra, de uma ideia, do nada, do tudo, do esforço 
que lhe deu corpo. Agarre-se nesta forma entendida no 
contexto da expressão plástica, e imagine-se um siste-
ma que possibilite ir até ao fim do mundo e voltar ao 
ponto de partida. É como um assobio melódico de quem 
se esqueceu de como assobiar, percebem?
Apetece olhar a pequena árvore que cresce poética ao 
sabor do vento torto. 

Ficha Técnica
Projecto “Aurora da Liberdade”
Autoria: José Miguel Gervásio + Auzprojekt 
(respectivamente licenciados em Artes Plásti-
cas Pintura FBAUP, e Arquitectura FAUP).

AUzProJeKT 
é um atelier de arquitec-
tura baseado na Póvoa do 
Varzim (José Mário Macedo, 
Jorge Lapa e Pedro Santos) 
www.auzprojekt.com

Maqueta de Aurora da  
Liberdade, 2009”, maqueta 
a 1:10. Cortesia da  
Galeria Módulo Lisboa.

AUzProJeKT +  
JoSé MIGUeL GerVáSIo

Desenho a 
tinta-da-
china com 
colagem de 
fotografia, 
medidas vari-
áveis, 2004.

Desenhos  
Técnicos, 
2009
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Parque Eco-Cultural 
da Arreigada
Paços de Ferreira
O presente projecto de arquitectura completa o de ar-
quitectura paisagista (realizado pela CIBIO) para o “Par-
que Eco-Cultural de Arreigada”. A proposta teve como 
objectivo requalificar esteticamente e funcionalmente 
o percurso “Escadas D’Além do Rio” que une as duas 
margens do rio Ferreira. 
A intervenção visa sobrepor na paisagem rural, o de-
senho de um percurso continuo, introduzindo uma 
linguagem plástica, estética, uniforme; potenciar as 
estruturas existentes com maior valor, como o tanque 
e a ponte, recuperando-as; enfatizar os eixos visuais de 
maior valor estético, com a criação de miradouros; dar 
notoriedade às entradas do parque, com um tratamento 
adequado do espaço público;  resolver os problemas téc-
nicos de drenagem (resultantes da riqueza hidrológica 
da área de intervenção) que incorriam na degradação 
das estruturas construídas e da pavimentação – criação 
de rasgos nos muros ao longo de todo o percurso (incu-
tindo igualmente ritmo e dinâmica ao espaço); utilizar 
soluções de custo reduzido.

Ficha Técnica
Coordenador: Paulo Farinha Marques, Arq. Paisagista (CIBIO)
Projecto de Arq. Paisagista: 
Daniel Magalhães, Arq. Paisagista (CIBIO) 
Raquel Meireles, Arq. Paisagista (CIBIO) 
Ricardo Gomes, Arq. Paisagista (CIBIO)
Projecto de Arquitectura:  
Maria Manuel Amarante Costa, Arq. (Cirurgias Urbanas)
Marta de Azevedo Campos, Arq. (Cirurgias Urbanas)
Conceição Mestre – Colaboradora, Arq. (Cirurgias Urbanas)
Alea Soares – Colaboradora, Arq. Paisagista (Cirurgias Urbanas)
Projecto de Engenharia:  
Rui Nelson Antunes, Eng. Civil
Vítor Ribeiro, Eng. Civil

CIrUrGIAS UrbAnAS
Maria Amarante (1976, 
Porto) e Marta Campos 
(1976, braga). Terminaram 
a licenciatura na fAUP em 
2001. Daniel Magalhães 
(1977, Porto). Terminou 
a licenciatura em eng. 
Agrícola na UTAD em 2001 
e a licenciatura em Arqui-
tectura Paisagista na fCUP 
em 2009. Criaram o atelier 
Cirurgias Urbanas em 2003.
www.cirurgiasurbanas.com

CIrUrGIAS UrbAnAS

1- AnTeS e DePoIS - PrAçA
2- AnTeS e DePoIS - eSCADAS
3- eSCADAS ALéM Do rIo

1

2

3

Um Espaço Liberal
Investigo desde 2006 a história de bairros ditos “clandesti-
nos” na periferia norte de Lisboa. Compreender a produ-
ção destes espaços é crucial para uma reflexão sobre a for-
mação das categorias que fundamentam o planeamento 
urbano, e sobre como tais categorias se relacionam com 
a ideia de sociedade e com práticas para a ordenação das 
suas desigualdades—nomeadamente aquelas que privi-
legiam a constituição de sujeitos livres e empreendedo-
res. Concentrei-me nas duas décadas a partir do início da 
liberalização económica do regime autoritário no final 
dos anos 50 do século XX, quando principia a subdivisão 
de quintas como aquela onde foi construído o bairro da 
Brandoa. À época, o cinema português exprimiu o aban-
dono de narrativas que celebravam a possibilidade de ele-
vação na sociedade de trabalhadores merecedores. Estas 
foram substituídas por um discurso sobre uma pobreza 
marginal. Assim, o que era avançado em filmes como 
“Vidas Sem Rumo” era a ideia de um espaço vagabundo 
separado da sociedade e da cidade planeada. Tais ideias 
são frequentemente reproduzidos por teorias da margi-
nalidade que definem os espaços semelhantes aos bairros 
“clandestinos” como “espontâneos;” defendo em alterna-
tiva a pertinência de compreender a articulação do pla-
neamento como técnica de governo com uma economia 
de ilegalismos espaciais—ou seja, a maneira como a lei 
enquanto aparato histórico efectua a administração de 
ilegalismos. Interessei-me portanto pela maneira como 
a combinação de métodos históricos e etnográficos per-
mite perceber como a utilização de elementos do plane-
amento caracteriza a produção de bairros “clandestinos,” 
registando os modos de participação nesse processo de 
arquitectos e urbanistas trabalhando para os municípios, 
aspecto raramente abordado na literatura. 

A produção de espaços como a Brandoa nos anos 50 
correspondia a uma nova forma, distinguindo-se de 
práticas de auto-construção em terrenos ocupados ou 
informalmente arrendados. Os bairros ditos “de bar-
racas” resultantes dessas práticas fazem parte de um 
processo de expansão urbana iniciado anteriormen-
te—após a Grande Guerra—e caracterizado por demo-
lições periódicas. Um exemplo contemporâneo é o ar-
ruinar do bairro da Quinta da Serra, onde muitos dos 
homens são operários da construção, de forma a tornar 
possível a construção de um chamado “condomínio  
fechado” pela empresa Obriverca. 
Já em espaços como a Brandoa ou como Casal de 
Cambra, os terrenos até então agrícolas foram in-
formalmente loteados sem redes de infra-estruturas 
mas legalmente vendidos, sendo os antigos proprie-
tários por vezes famílias anteriormente aristocratas. 
Os governos municipais nunca se limitaram à mera 
tolerância do loteamento informal e da construção 
não licenciada, tendo desde o início realizado estudos 
e criado infra-estruturas limitadas. No entanto, a lei 
crescentemente enquadrou os bairros “clandestinos” 
no domínio dos ilegalismos, tendência que aliás se terá 
reforçado após o início da democratização política a 
partir de 1974. Note-se que Lisboa não constituiu um 
caso excepcional na região europeia: após a Segunda 
Guerra Mundial, uma parte significativa das exten-
sões de cidades em toda a Europa do Sul—urbes como  
Barcelona, Belgrado, Atenas ou Istanbul—foi produzi-
da sob condições de ilegalização. Nessas cidades, e em 
Lisboa, as histórias dos empreendedores habitantes das 
periferias são frequentemente histórias de um estado 
de expectativa enquanto cidadãos desiguais.

TIAGo CASTeLA 
é arquitecto  
e estudante de  
doutoramento  
na UC berkeley.  
tcastela@berkeley.edu

TIAGo CASTeLA

1 2

1- “rua de Casal de Cambra 
em Agosto de 2007,” 

2- “habitação Demolida  
na quinta da Serra  
em Julho de 2008,”  
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PAULo MoreIrA
Arquitecto fAUP 2005.  
Doutorando no Depart-
ment of Architecture 
and Spatial Design, 
London Metropolitan 
University. 
www.paulomoreira.net

Escolinha/Centro Político nos 
musseques de Luanda, Angola

Aborda-se a natureza dos musseques de Luanda. O pro-
jecto que está na base da investigação situa-se na “som-
bra” de um conflito urbano decorrente do crescente 
“sobredesenvolvimento” da cidade: propõe-se uma Esco-
linha/Centro Político como estímulo à participação da 
população desfavorecida nos debates cívicos de Luanda.

A disposição espacial dos musseques pode ser compre-
endida como estratégia de resistência, já que a irregula-
ridade do padrão urbano dificulta o controlo das autori-
dades. No final dos anos 50 apareceram nos musseques 
movimentos não-autorizados que se revoltaram no dia 4 
de Fevereiro de 1961, dando início à Guerra do Ultramar. 
“O grito foi dado aqui, no areal vermelho. Grito que cres-
ceu e ecoou em todo o país, imparavelmente.” (Pepetela).
Durante a guerra civil (1975-2002), os musseques sofre-
ram uma grande expansão, devido à migração de refu-
giados em busca de estabilidade e segurança na capital. 
Este fenómeno levou a um outro: estima-se que actual-
mente metade da população seja menor de quinze anos 
de idade. A educação deveria portanto ser uma priorida-
de, de modo a garantir à população marginalizada um 
lugar na trajectória de desenvolvimento de Luanda.
O projecto não é entendido como o mero aprovisiona-
mento de um equipamento cumpridor de protocolos 
standard de códigos escolares e da indústria da constru-

ção (mesmo que haja importantes lições a aprender de 
ambos). Em vez disso, ocorre na esfera do conhecimen-
to prático, uma área emergente de estudos arquitectó-
nicos, menos dependente dos métodos convencionais. 
Questiona-se o entrelaçamento entre forma e programa 
nas complexidades políticas e históricas do sítio. 
A dimensão especulativa desta investigação apresenta 
um projecto cooperante (não necessariamente cons-
truído) como meio para informar e alterar as fracas 
perspectivas de jovens, cultivando a auto-determina-
ção cultural e política e contribuindo para que a co-
munidade possa adquirir uma digna presença urbana.
A indiferença mostrada pelas autoridades locais exi-
ge uma análise estratégica mais simpática à justiça 
social, mais além da simples provisão de um projec-
to que os moradores seriam obrigados a aceitar. Tal-
vez seja o arquitecto - arquitecto português - quem 
através do acesso a um arquivo cultural/político/
histórico possa mobilizar novas práticas de projec-
tar, uma espécie de manual de ideias para o qual têm 
contribuído arquitectos, construtores, residentes e 
activistas. O projecto é um veículo para aprender 
comportamentos sociais, histórias arquitectónicas, 
sensibilidades pós-coloniais, e a complexidade - ou 
dilema - que a ajuda humanitária pode significar na  
Angola contemporânea.

PAULo MoreIrA

 
MAqUeTe eSCALA 1:100, 
foTo-MonTAGeM, 2009, 
IMAGeM De PAULo MoreIrA
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fILIPe bALeSTrA  
+ UrbAn noUVeAU

Estamos Juntos
“What the architectural profession lacks is an understanding 
of its own social importance. … You are those who provide 
mankind’s shelter. Remember this, and then look at our cities, 
at our slums, to realize the gigantic task awaiting you. But to 
meet this challenge you must be armed with a broader vision 
of yourselves and of your work. You are not hired lackeys of the 
rich. You are crusaders in the cause of the underprivileged and 
the unsheltered. Not by what we are shall we be judged, but 
by those we serve. Let us stand united in this spirit. Let us - in 
all matters - be faithful to this new, broader perspective. Let us 
organize - well, my friends, shall I say - a nobler dream?”
Ayn Rand, 1947, The Fountainhead

Esta citação tem mais significado hoje do que quando foi 
escrita. O que todos nós parecemos procurar é uma vida 
com significado. Através da Internet conseguimos ver 
para além dos limites do nosso quotidiano. Encontramo-
nos no tempo e no espaço como vizinhos - podemos via-
jar, trocamos experiências de vida e conhecimento. Agora 
sabemos que a palavra ‘nós’ é a evolução da palavra ‘eu’. 
Estamos juntos. Ao rejeitar um estilo de vida que existe 
à custa de outros, podemos alargar a dimensão do nosso 
próprio potencial, para nos sentirmos melhor, num novo 
sentido de crescimento partilhado. Não só crescimento 
progressivo em termos económicos, como também em 
termos individuais, dentro duma sociedade, a local e glo-
bal. Nesta nova década de um novo século - ainda humi-
lhado pela guerra e segregação social - a questão que a hu-
manidade como um todo levanta não é porque existimos 
mas sim como queremos viver?

Como aluno de tese final de arquitectura na universidade 
de Estocolmo, tive o privilégio de escolher qual o projec-
to a desenvolver durante o ano. Essa liberdade abrangeu 
também o local para o respectivo projecto. Assim, em vez 
de desenvolver outro projecto imaginário, decidi voar 
para o Rio de Janeiro e trabalhar com a comunidade da 
Rocinha - a maior favela da cidade - para construir uma 
escola muito necessária. Esta colaboração alargou-me os 
horizontes na compreensão do potencial da arquitectura 
no século XXI como instrumento para resolver alguns 
dos problemas que enfrentamos como uma comunidade 
global. Crise de recursos, polarização social e económica 
- a lista é longa. Acredito que agora temos instrumentos 
para reinventar uma visão que perdemos pelo caminho: 
uma ‘volta ao início’ a construir infrastruturas sem fron-
teiras para activar as comunidades esquecidas, para que 
estas sejam ouvidas outra vez. Noutras palavras - a habili-
dade para lembrar o que significa ser-se humano.

fILIPe bALeSTrA  
+ UrbAn noUVeAU
Arquitecto (rio de 
Janeiro, 1981). Mestre 
pelo royal Institute of 
Technology em estocolmo, 
bacharel pelo edinburgh 
College of Art. Depois 
de ter tido experiência 
profissional em Sandell-
sandberg, office for 
Metropolitan Architecture 
(oMA+AMo), neutelings-
riedijk, nL architects 
e regino Cruz Arquitec-
tos, filipe balestra é 
co-fundador da empresa 
Urbanouveau. 
www.urbanouveau.com

1- CoLAGeM AéreA;  
eSTrATéGIA PArA  
hAbITAção eVoLUTIVA.
2- WorKShoP eM neTAJI 
nAGAr, PUne, InDIA.
3- roCInhA,  
rIo De JAneIro, brASIL
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Digital Cork
Repensando a cortiça 
em arquitectura através do uso 
de tecnologias de CAD/CAM
Hoje em dia, o uso de tecnologias de CAD/CAM tem 
expandido o universo de possibilidades de projecto e 
construção em arquitectura. Uma leitura da arquitec-
tura contemporânea à escala global revela que existe 
um interesse crescente na exploração de uma liberda-
de geométrica e de possibilidades de personalização 
sem precedentes, tanto ao nível das formas como dos 
elementos e sistemas construtivos. Assim, depois do 
paradigma de produção artesanal (baseado na peça 
única) e do de produção em série (baseado na peça 
reproduzível), a indústria de materiais de construção 
enfrenta hoje novos desafios de produção para poder 
corresponder aos interesse actuais da arquitectura. 
Considerando a sua importância para a economia Por-
tuguesa e procurando oportunidades de inovação, a 
minha investigação dedicou a sua atenção à cortiça e, 
mais especificamente, ao aglomerado de cortiça puro. 
Ao contrário de outros materiais tradicionais, como 
a madeira, metal ou vidro, esta indústria encontra-se 
ainda ligada a modos de 
produção mecânicos ba-
seados na estandardiza-
ção. Apesar do seu grande 
valor ecológico e proprie-
dades físicas únicas, esta 
condição tem limitado 
o seu potencial de afir-
mação como material de 
elevado interesse para a 
arquitectura. Contudo, a 
emergência de uma cons-
ciência ecológica a nível 
global, e a recente utiliza-
ção inovadora de aglome-
rado de cortiça puro como 
elemento de revestimen-
to exterior de edifícios, 
levada a cabo pela primei-
ra vez por Álvaro Siza no 
Pavilhão de Portugal da 
EXPO 2000 em Hannover, 
renovam e elevam a im-
portância deste material 
nos dias de hoje. 

Neste contexto, esta investigação ambicionou repen-
sar a aplicação do aglomerado de cortiça puro em ar-
quitectura através do uso de tecnologias de CAD/CAM, 
averiguando a sua possibilidade de resposta às novas 
promessas produtivas das tecnologias, e de correspon-
dência aos interesses correntes mais complexos da 
arquitectura. Para este efeito, efectuou-se um levan-
tamento crítico e exaustivo do estado da arte ao nível 
das tecnologias digitais de projecto e manufacturação 
mais relevantes para a arquitectura, bem como um 
levantamento histórico e científico sobre a cortiça em 
geral, e um estudo in-loco dos processos correntes de 
produção de aglomerado de cortiça puro em fábrica. 
Partindo desta base mista de conhecimento (teórico e 
prático) esta tese propõe a integração de tecnologias 
de CAD/CAM no final da cadeia actual de produção de 
aglomerado de cortiça puro, como estratégia de inova-
ção. Para testar esta hipótese, formularam-se e realiza-
ram-se um conjunto de experimentos práticos envol-
vendo diferentes processos de fabrico subtractivo CNC 
(laser, jacto de água e fresagem), como forma de inves-
tigação das limitações e potencialidades de produção 
associados a três temas gerais: “formas 2D”, “superfície 
texturada” e “formas 3D”. O resultado final, plasmado 
nos vários protótipos físicos fabricados, demonstra a 
viabilidade e potencial destas tecnologias na prática, 
explicando os processos que melhor se adequam aos 
diferentes objectivos e sugerindo a possibilidade de 
criação de novos produtos em aglomerado de cortiça 

puro. A conclusão fi-
nal desta investigação, 
identifica ainda linhas 
de investigação futura 
sobre a integração das 
tecnologias de CAD/
CAM noutras fases da 
cadeia de produção, 
com o objectivo de 
aumentar a eficiência, 
a flexibilidade e o po-
tencial de inovação.

Nota:
Esta investigação de doutoramento foi realizada no 
Instituto Superior Técnico sob supervisão do Prof. José 
Pinto Duarte. Envolvendo períodos de estudo no MIT e 
na U.Penn (EUA) e no IAAC (Barcelona), contou com o 
apoio da FCT e Amorim Isolamentos. Presentemente, 
encontra-se a aguardar a sua defesa pública.

JoSé PeDro SoUSA

fotografia de um dos 
protótipos fabricados 
sobre o tema “superfície 
texturada” 

Tri Wall
A “Tri-Wall”, fruto da colaboração entre os ateliês da Ur-
ban Future, studioWSH e da Universidade de Tecnolo-
gia de Sydney (mDa lab), figurou como representação do 
espaço interior da exposição “transcapes”/ natureza arti-
ficial realizada na Galeria UTS, em Sydney. O módulo ge-
ométrico foi originariamente concebido pelos estudan-
tes do mDa Lab, tendo sido depois desenvolvido como 
uma iteração do protótipo. Os valores paramétricos, tais 
como o  ângulo de cisalhamento e a rotação das faces fo-
ram fixados na “Generative Components” da Bentley e 
transferidos em seguida  para a Rhino3d para fabricação.
Foi criada toda uma estrutura com mais de 2500 mó-
dulos do componente “cubo cisalhado”, os quais foram 
montados em função do efeito que produziam e da sua 
localização na parede. A “Tri-Wall” integra-se na inves-
tigação em curso da Urban Future em matéria de téc-
nicas de fabricação digital de geometria paramétrica e 
associativa “inteligente”. 

UrbAn fUTUre orGAnIzATIon+ 
eDUArDo De oLIVeIrA bArATA

A UrbAn fUTUre De SyDney, 
Sob A DIreCção De DIrK 
AnDerSon e eDUArDo De  
oLIVeIrA bArATA, SUrGIU 
CoMo MAIS UM nó DA reDe  
eM ConTínUA exPAnSão  
DA UrbAn fUTUre orGAnIzA-
TIon (Ufo), fUnDADA  
eM LonDreS eM 1996.
hTTP://AU-UrbAnfUTUre.orG/
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Espaço
Escola
“ (…) Na povoação aqui junto à nossa escola existe uma 
pequena “escola”, se é que assim poderemos chamar ao 
sítio onde são dadas aulas a alunos da 1ª classe (35 ao 
todo). É um pequeno alpendre feito de lama e paus, e 
coberto de capim. Na época das chuvas é muito difícil 
ter aulas porque chove sempre torrencialmente mas o 
mais curioso é que as temperaturas anuais estão sempre 
por volta dos 40ºC.
A minha vontade é de não me ir embora sem que antes 
faça qualquer coisa nesta povoação. A primeira ideia era 
a de construir um parque infantil mas depois de ver a 
escola pensei bem e decidi que quero construir o parque 
e uma escolinha melhorada onde as crianças se possam 
sentar e aprender, porque é para isso que eles ali estão. 
Acredito que o futuro deste país passa acima de tudo 
pela educação e sem ela o desenvolvimento e qualidade 
de vida não estará acessível a todos. (…) A futura escola 
vai ser composta por duas salas, cada uma com 30 m2, 
separadas por uma parede que irá servir alunos da 1ª e 
2ª classe. A cobertura irá ser de chapa de zinco e como as 
temperaturas por vezes sobem muito, vai ser criado um 
sistema natural de circulação de ar, entrada de ar fresco 
por baixo e saída de ar quente por cima.
O parque infantil vai ficar ao lado da escolinha e vai ser 
construído na sua maioria com materiais locais e usan-
do pneus e muitas cores.
Um grande abraço e “Zikomo kuambiri” (muito obrigado). 
Edgar Barata”

ATeLIerbASe  
é UM ATeLIer De ArqUI-
TeCTUrA forMADo eM 2008 
Por CArLoS LeMoS SeqUeIrA 
e João CArIA LoPeS. TeM 
CoMo MATérIA eLeMenTAr  
o UTILIzADor, o ProGrAMA,  
o orçAMenTo e o LUGAr,  
A eSTeS AnexAM-Se IneVI-
TAVeLMenTe A eCoLoGIA De 
reCUrSoS, A ConTexTUALI-
zAção hISTórICA e fUTUrA, 
AS DInâMICAS SoCIAIS e A 
ConSCIênCIA éTICA. ToMA-
MoS A PráTICA DeSTA Pro-
fISSão CoMo o AGLoMerAr 
De MUIToS ConheCIMenToS 
Sobre o Ser hUMAno,  
o PLAneTA TerrA e ToDoS 
oS MoVIMenToS PerPéTUoS 
qUe exISTeM enTre eSTeS 
DoIS. A ArqUITeCTUrA é,  
e TeM De Ser, A InTerPre-
TAção MATerIALIzADA DeS-
TeS SInAIS, Sob A forMA 
De eSPAçoS onDe  
Se PoDe hAbITAr.qUereMoS 
ACreSCenTAr AoS LUGAreS, 
eSPAçoS noVoS, PoSITIVoS. 
ProCUrAMoS qUe A ArqUI-
TeCTUrA PoSSA eSTAr Do 
LADo Do UTILIzADor e Do 
LUGAr, SeM DeIxAr De DAr 
o SeU ConTrIbUTo PArA A 
eVoLUção DA ProfISSão  
e DoS SeUS TeMAS.

ATeLIer bASe

2

3
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4
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1- exISTenTe 
2- eSCoLInhA
3- SALA
4- enGenheIro eDGAr
5- AxonoMeTrIA
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Os Espacialistas na Mina
Espaço, Linguagem e Memória 

“Os Espacialistas” é um projecto arquitectónico / artístico 
que se serve da máquina fotográfica como se de um lápis 
se tratasse, enquanto dispositivo de pensamento, de per-
cepção e de diagnóstico do espaço natural e construído. 
“Os Espacialistas na Mina” é o projecto expositivo resul-
tante da passagem dos espacialistas pela Mina de São 
Domingos, Mértola e da aplicação dos conceitos e das 
metodologias de intervenção manifestas no Diário do Es-
pacialista: manual regulador das suas intervenções.
Apagar a forte carga poética presente em todo o espaço 
em ruínas através da utilização do espelho foi a solução 
encontrada na construção da narrativa aí desenvolvida. 
O espelho transformado num dispositivo de apagamen-
to, de alteração e de requalificação poética da memória, 
bem como na unidade de medida de todo este espaço e 
do corpo espacialista permitiu a criação de um percurso 
repleto de aventuras e o desenvolvimento de um sistema 
linguístico capaz de lhe atribuir outros sentidos.
Os esquissos fotográficos apresentados, resultantes dos 
exercícios ginásticos/conceptuais desenvolvidos, são 
deste modo o resultado da análise, da composição, da 
manipulação, da alteração programática e do registo das 
especificidades do espaço; assim como dos elementos 
materiais e objectuais aí encontrados e dos conteúdos do 
Kit Espacialista Por/táctil que os Espacialistas transpor-
tam consigo. Fotografa-se como se desenha.

oS eSPACIALISTAS é UM 
CoLeCTIVo forMADo PeLoS 
ArqUITeCToS fILIPe PereI-
rA, João CArLoS CerDeIrA, 
LUIS bAPTISTA e SérGIo 
SeroL. TrAbALhAM JUnToS 
DeSDe 2007 e APreSenTA-
rAM ProJeCToS e exPoSI-
çõeS eM: PeChAKUChA nIGhT 
LISbon #4, 2008; LAGAr 
De AzeITe, oeIrAS, 2008; 
GALerIA De ArTe ConTeMPo-
râneA PAULo AMAro, 2008; 
UnIVerSIDADe LUSíADA De 
LISboA, 2009; orDeM DoS 
ArqUITeCToS (oASrS), 2008; 
CenTro CULTUrAL DAS CALDAS 
DA rAInhA, 2009; CenTro 
CULTUrAL De beLéM, 2009; 
LUGAr à DAnçA, 2009; LAC, 
LAborATórIo De ACTIVIDADeS 
CrIATIVAS, 2009. 
hTTP://eSPACIALISTAS.CoM/

ToDAS AS foToGrAfIAS  
fAzeM PArTe DA exPoSIção 
De foToGrAfIA/InSTALAção  
“oS eSPACIALISTAS nA MInA” 
CoMISSArIADA PeLA “GALerIA 
PAULo AMAro - ArTe ConTeM-
PorâneA” e APoIADA PeLA 
“UnIVerSIDADe LUSíADA  
De LISboA”.

o SIM, o não e o TALVez

oS eSPACIALISTAS
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Cafetaria e Loja em Sacavém
No final da década de 90, a Câmara Municipal de Lou-
res, iniciou um ambicioso plano de requalificação de 
Sacavém a partir de vários centros, sendo que um dos 
quais, seria o eixo viário principal a partir da Av. do 
Estado da Índia. A nossa tarefa foi desenvolver os pro-
jectos de três intervenções (só duas foram construídas) 
nos espaços entre edifícios, anteriormente sem dese-
nho e desqualificados.
A partir da compreensão das principais dinâmicas ur-
banas, do planeado ao existente, e ainda que os três es-
paços contivessem diferentes programas, entendeu-se 
necessário introduzir uma linguagem comum, como se 
os três elementos fizessem parte da mesma família. Es-
tas novas intervenções deveriam servir como elemen-
tos referenciadores e identitários, evitando contribuir 
para a turbulência do contexto urbano pré-existente. 
Procurou-se desenhar as três intervenções a partir do 
lema: “nada de novo debaixo do sol”.

o ATeLIerMob 
é UMA PLATAforMA MULTI-
DISCIPLInAr De DeSen-
VoLVIMenTo De IDeIAS, 
InVeSTIGAção e ProJeCToS 
nAS áreAS DA ArqUITeCTU-
rA, DeSIGn e UrbAnISMo
WWW.ATeLIerMob.CoM

ATeLIerMob

Ficha Técnica
Projecto: Cafetaria e Loja em Sacavém
Localização : Sacavém, Portugal Promotor: Câmara Municipal de Loures
Plano Urbano: CMLoures – [construção] Alfaro Martins [projecto] Ana Lúcia Abreu 
Arquitectura: ateliermob [construção] Tiago Mota Saraiva, Nuno Carvalho, 
Andreia Salavessa, Raquel Capelo com Carolina Condeço, Nuno Ferreira e Vera João 
[projecto] Tiago Mota Saraiva, Nuno Carvalho, João Ribeiro, João Ferrão 
com Sónia Oliveira.
Especialidades: Pereira Pinto, estabilidade; Grade Ribeiro, hidráulicas; 
Campos Carvalho, instalações.
Construtor: Abrantina/Grupo Lena Fiscalização : TPF Planege
Fotografias: João Morgado

eSTrUTUrA De SoMbreAMenTo 
– VISTA GerAL 

eSTrUTUrA De SoMbreAMenTo 
– eM ConSTrUção 
(foToGrAfIA: ATeLIerMob)

CAfeTArIA – VISTA DA 
enTrADA 
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eSTrUTUrA De SoMbreAMenTo 
– SoMbrA 

CAfeTArIA eSTrUTUrA De SoMbreAMenTo 

CAfeTArIA - VISTA Sobre A 
CoberTUrA 
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Plataforma

Ateliers de Santa Catarina

Os Ateliers de Santa Catarina criados em 2000 por Ca-
tarina e Rita Almada Negreiros formam um colectivo 
pluridisciplinar: um ponto de encontro de pessoas 
com diferentes experiências, vindas de várias cidades 
(Barcelona, Londres, Paris, Boston, Bruxelas, ou NYC) 
e que em Lisboa, após diversos percursos profissionais 
e académicos, desenvolvem trabalho independente ou 
em parceria do qual surgem projectos distintos e esti-
mulantes.
Como plataforma de produção interdisciplinar, esta 
rede organizada entre profissionais de múltiplas áre-
as onde se englobam urbanismo, arquitectura, design 
industrial, design gráfico, web design, vídeo, musica, 
artes plásticas e ilustração, desenvolve e experimenta 
simultaneamente ou em conjunto, ideias num contex-
to artístico contemporâneo. 
Os projectos desenvolvidos pelos residentes, das va-
riadas expressões, escalas e matérias, abarcam desde a 
concepção de edifícios, reabilitação, equipamento, ilu-
minação, cerâmica, produção e instalações artísticas, 
música, desenho, texto e vídeo, numa síntese interdisci-
plinar e transversal, no sentido em que estas áreas mui-
tas vezes se complementam e interagem.

ATeLIerS De 
SAnTA CATArInA

Têm integrado (entre outros) os ate-
liers de santa Catarina:
Ana Cardoso, Ana Pinto, Bárbara 
Say’s, Bruno Clark, Catarina Al-
mada, Francisco Guedes, Francisca 
Mendonça, Giuseppina Lonero, 
Helena Lopes, Inês Pais, João Pin-
to, João Rocha, João Simões, João 
Vinagre, Manuel Henriques, Ma-
ria Ana Castro Caldas, Miguel 
Fernandes, Miguel Rondon, Nuno 
Delmas, Pedro Mariguesa, Pedro 
Rodrigues, Pedro Rogado, Rita Al-
mada, Rita Filipe, Susana Pomba, 
Tomas Ramos, Teresa Amaral.  
Site: www.ateliersdesantacatarina.org

CASAS De PALMeLA

TrATAMenTo PLáSTICo DA 
eSTAção De MeTro S SebAS-
TIão II. LISboA

A21 / MAPA DE JOVENS PRÁTICAS ESPACIAIS



48 49

Disseminação

Revista Detritos
Enquanto plataforma de produção ensaística, a DE-
TRITOS realiza para cada volume editado um evento 
específico: no seu lançamento inaugural a Detritos foi 
lançada ao mar, a partir de uma catapulta construída 
para o efeito. 
Estas acções visam acentuar a indiscernibilidade en-
tre teoria e prática, constituindo-se como eventos de 
investigação espacial e performativa que ensaiam in 
loco alguns elementos conceptuais explorados na edi-
ção em papel. Para o mais recente evento dedicado à 
“Ciência das Soluções Imaginárias”, número que foca 
o tema da pseudo-ciência, intervimos num armazém 
da Rua das Flores no Porto, tentando recriar o imaginá-
rio das galerias de exposição de curiosidades e aberra-
ções dos finais do séc. XIX.
Organizamos o espaço de uma forma eclesiástica e 
usamos fetos pendurados do tecto, bancos feitos com 
tábuas sobre tijolo e uma folha de palmeira arqueada 
sobre a mesa de mistura, para definir um local de ritu-
alização tecnológica.

A DeTrIToS 
é UMA reVISTA De enSAIo 
eDITADA Por GoDofreDo 
PereIrA e SUSAnA CALó 
(hTTP://reVISTADeTrIToS.
CoM/).

TroPICAL LoW-TeCh, DeSe-
nho De GoDofreDo PereIrA. 

eVenTo “CIênCIA DAS SoLUçõeS 
IMAGInárIAS”, foToGrAfIA De 
CArLoS Lobão.         

Godofredo Pereira +
Susana Caló

Opúsculos, pequenas 
construções literárias 
sobre arquitectura.

A série Opúsculos teve como ponto de partida a ambi-
ção de redescobrir o prazer da escrita e da leitura sobre 
arquitectura. Mais do que responder a um programa es-
pecífico, queria construir-se como uma colecção livre, 
variada, para exercitar ideias e formas de exposição que, 
por uma razão ou por outra, não costumam ter lugar 
nas publicações regulares da especialidade.
Ao longo destes anos essa vontade tem vindo a cumprir-
se. Vários textos surpreenderam os leitores e alguns sur-
preenderam os seus próprios autores. Tem sido possível 
construir discursos em torno do projecto, da obra e da 
cultura arquitectónica sem cair na circularidade da 
apresentação académica.
O facto de se ter optado por um formato digital de distri-
buição livre parece ter contribuído para a consolidação 
de uma audiência regular, substancialmente superior à 
receptividade imediata dos livros impressos.
Ficam ainda por aferir as dúvidas que a abertura da co-
lecção suscitou: será que ao percorrer de forma desor-
denada diferentes sensibilidades e posturas vão emer-
gir valores comuns? Ou será que, pelo contrário, vai ser 
impossível coordenar e encontrar linhas de coerência 
entre diferentes autores?
Descarregue & leia gratuitamente Opúsculos em 
www.dafne.com.pt

eDITor: AnDré TAVAreS; 
DeSIGn: MAnUeL GrAnJA; 
AUToreS: PAULo MoreI-
rA, SUSAnA LoUrenço 
MArqUeS, PeDro bISMAr-
CK, AnTónIo bAPTISTA 
CoeLho, MIGUeL MArCeLIno, 
bernArDo roDrIGUeS, AnA 
VAz MILheIro, GonçALo M 
TAVAreS, nUno AbrAnTeS, 
João SoAreS, PeDro fIorI 
ArAnTeS, MIGUeL fIGUeIrA, 
GUILherMe WISnIK, SUSAnA 
VenTUrA, InêS MoreIrA, 
LUíS UrbAno, rUI rAMoS, 
AnDré TAVAreS, GoDofreDo 
PereIrA, PeDro GADAnho, 
JoSé CAPeLA.

André Tavares
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Conditions Magazine

É uma revista Escandinava independente, dedicada à 
teoria da arquitectura e urbanismo. 
A Conditions procura explorar as condições que in-
fluenciam a prática de arquitectura, deixando de par-
te  a apresentação académica, propriamente dita,  ou 
a simples exposição de projectos. Tem um enfoque 
generalista e procura perspectivas políticas, sociais, 
culturais, cientificas, filosóficas apresentadas por in-
teressados e especialistas nas diferentes áreas. 
Depois de três publicações no mercado, “Strategies for 
Evoluition”, “Copy and Interpretation”, “Glamorous 
Compromise” e com a quarta já a caminho “Produc-
tion of Added Value” conta uma presença em 15 paí-
ses, a Conditions tem vido a criar uma plataforma de 
debate, onde estudantes, arquitectos, clientes, inves-
tidores e responsáveis partilham interesses e geram 
uma linguagem comum. 
O projecto Conditions é da responsabilidade de três 
arquitectos  - Joana Sá Lima, portuguesa, Tor Inge Hje-
mdal e Anders Melsom, noregueses. Os três respon-
dem pelas funções de editores e curadores da publica-
ção e dos eventos do Grupo Conditions.
www.conditionsmagazine.com

A reSVISTA ConToU CoM AS 
CoLAborAçõeS DoS ArqUI-
TeCToS WIny MAAS,  MArKUS 
MIeSSen, bJArKe InGeLS, 
JULIen De SMeDT, Anne 
LACATon, onoffICe, GerT 
WInGArDh, SoU fUJIMoTo, 
GerArD reInMUTh, fernAn-
Do DonIS, PIeT VoLLA-
ArD, bAUKUh /ProfeSSo-
reS,  roeMer VAn Toorn, 
borIS brorMAn JenSen, LeIf 
eDWArD oTTeSen KennAIr, 
roLf hUGheS /ArTISTAS LArS 
rAMberG, JIMenez LAI, 
yUSUKe KoShIMA /enGeneer, 
henrIK SørenSen InVeSTIDo-
reS bernT STILLUf KArLSen, 
håKAn DAnIeLSSon /eSTU-
DAnTeS brenDAn CorMIer 
& ChrISToPher PAnDoLfI, 
VILheLM h. ChrISTenSen /
PoLITICoS PIrATe PArTy, 
bårD foLKe freDrIKSen  
….eTC.

 Joana Sá Lima
Freespeech

Em 2006, um grupo de designers e arquitectos a dar os 
seus primeiros passos profissionais teve a iniciativa de 
organizar sessões de apresentação de trabalhos no ate-
lier que partilham em Lisboa. A esta iniciativa deram o 
nome de Freespeech.
O objectivo deste grupo era convidar para o seu espaço 
de trabalho amigos de profissão igualmente em início 
de carreira, para que, ao apresentarem o seu trabalho, 
pudessem partilhar as suas aventuras e desventuras 
profissionais. Pretendia-se sobretudo a partilha de ex-
periências.
Beneficiando dos percursos internacionais dos elemen-
tos da organização, o conjunto de apresentações adqui-
riu um carácter igualmente internacional. Ao dar a co-
nhecer o trabalho de profissionais das nossas áreas de 
trabalho e interesse que residem em Lisboa ou que es-
tejam de passagem pela capital, este programa de apre-
sentações tem vindo a promover o contacto entre pes-
soas com interesses comuns e a partilha de experiências 
baseadas no desenvolvimento de projectos concretos. 
Ao mesmo tempo, o Freespeech foi-se tornando, ao lon-
go do seu percurso espontâneo e irregular, numa inte-
ressante reunião de massa crítica e numa oportunidade 
para a formação de uma comunidade de jovens profis-
sionais das áreas criativas para além dos meios acadé-
mico e institucional.

www.info-freespeech.blogspot.com

freeSPeeCh 
GonçALo PrUDênCIo, 
PeDrITA, TernULLoMeLo, 
freDerICo DUArTe

Gonçalo Prudêncio + 
Pedrita
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PechaKucha Night Porto 
(20 pontos x 20 segundos)
01. PKNP é o acrónimo de PechaKucha Night Porto.
02. A PKNP é do Norte. 
03. A PKNP é um estado de espírito. 
04. A PKNP é uma família.
05. A PKNP é noctívaga, vagueia à noite.
06. A PKNP gosta de descobrir espaços esquecidos.
07. A PKNP é por um novo bairrismo.
08. A PKNP gosta de música, cinema e poesia.
09. A PKNP relançou o PREC na Bouça. 
10. Viva o BeerBreak da PKNP.
11. A PKNP é de quem a agarrar.
12. A PKNP é voluntarista.
13. A PKNP promove ideias, não marcas.
14. A PKNP tem um blogue e está no Twitter.
15. A PKNP é profissionalmente amadora.
16. A PKNP atrai a chuva e o frio.
17. A PKNP é kitada.
18. A PKNP é optimista.
19. A PKNP é candidata à Câmara do Porto.
20. Vota PKNP!

http://pechakuchaporto.blogspot.com

PechaKucha Night Lisboa 
A Pecha Kucha Night chega a Lisboa em 2007, e foi 
um sucesso imediato logo na primeira edição. O Ci-
nearte Teatro A Barraca foi pequeno para as pessoas 
que quiseram assistir.
Depois de uma breve passagem pelo LUX Frágil, a  
Pecha Kucha Night Lisbon (PKNL) tem agora a sua 
casa no Museu da Electricidade – Central Tejo.
Com audiências regulares a rondar as 500 pessoas,  
a PKNL vai já na sétima edição, e é uma referência na 
cidade para quem quer apresentar publicamente o  
seu trabalho.

http://pechakuchalisbon.blogspot.com/

PKnL
GonçALo PrUDênCIo, PeDro 
ferreIrA, PeDro LoUro, 
PeDro TeIxeIrA De MeLo, 
rITA João

PKnP
ALexAnDrA GrAnDe, JoAnA 
CoUCeIro, nUno GrAnDe e 
PeDro bAíA.
PKnP01, CASA Do ConTo, 
11/12/2008
PKnP02, LArGo DA boUçA, 
28/05/2009
PKnP03, PALACeTe PInTo 
LeITe, 19/09/2009

PechaKucha nIGhT

Organização

Créditos: Nuno Rodrigues

Arquitecta? 9123/OA 
 
A Curadoria em Arquitectura assumiu, porventura tar-
de, mas em boa hora, um papel fundamental no meu 
percurso profissional. Foi ainda sem grande experiência 
de atelier, à procura das minhas referências e com muito 
papel branco por gastar, que entendi que a minha prá-
tica, enquanto arquitecta, iria sofrer uma inflexão. Os 
exercícios que queria fazer, as ideias que queria construir, 
também falavam arquitectura, também elas implicavam 
construção, mas agora com outro tempo, noutros lugares 
e não para um, mas sim muitos ‘habitantes’.
Implicitamente tudo passou a ser efémero e quem sabe 
por isso a fazer todo o sentido. 
Primeiro foram ‘ensaios’ no Ano Nacional da Arquitec-
tura’03, depois os projectos curatoriais nas exposições 
Atelier Nuno Teotónio Pereira: Arquitectura e Cidadania, 
Peter Zumthor, Edifícios e Projectos 1986-2007, e actual-
mente a Trienal de Arquitectura de Lisboa, que me per-
mitiram, ao longo destes anos, criar os meus pequenos 
laboratórios de ideias, de práticas e experiências trans-
versais, sem dúvida fundamentais para o trajecto que 
tenho vindo a desenvolver. 
Como pensamos as exposições de Arquitectura, como as 
concebemos/desenhamos, que linguagem utilizamos, 
como as percorremos, são as grandes incógnitas que, 
hoje, povoam as minhas folhas (ainda) brancas. 

rITA PALMA,
ASSISTAnT CUrATor, 
TrIenAL De ArqUITeCTUrA 
De LISboA

MonTAGeM DA exPoSIção 
PeTer zUMThor, eDIfíCIoS 
e ProJeCToS 1986-2007, 
LxfACTory, AGoSTo 2009

rITA PALMA
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Perdoem-me: demasiadas vezes os arquitectos abor-
recem-me. Não sempre, apenas quando se encerram 
sobre uma arquitectura encerrada sobre si mesma, re-
cusando o seu carácter multidisciplinar, interrogativo 
e inexacto. Demasiadas vezes. Lido com essa espiral 
dispersando-me. Sem originalidade, tentei paralela-
mente o que quis: a programação cultural, a criação 
de um espaço que transformasse a vivência urbana 
numa cidade inerte. O Mercado Negro surgiu em Avei-
ro como um espaço multifuncional claramente dife-
rente, atitude nova num edifício velho, e como uma 
associação cultural que descobriu públicos desampa-
rados na cidade e a colocou num certo mapa criativo 
nacional. Concertos, ciclos de cinema, performances, 
exposições e o inevitável etc. O habitual, portanto. 
Mas com propostas pouco habituais. Os nomes de re-
nome ajudaram. Depois a despedida e agora outra fase: 
a direcção do Teatro Aveirense. Contextos diferentes, 
a mesma vertigem. E o pensamento do arquitecto 
sempre lá: na percepção global, na atenção ao detalhe, 
na criação de uma estrutura, na antecipação do jogo.  
Na vontade de transformar. Não se foge impunemente.

PeDro JorDão 
é ArqUITeCTo, CríTI-
Co, DIreCTor Do TeATro 
AVeIrenSe, ex-DIrIGenTe 
e ProGrAMADor Do MerCADo 
neGro e Do CIneCLUbe  
De AVeIro

CArTAz,  
DeSIGn PeDro JorDão

PeDro JorDão

SALAS Do MerCADo neGro, 
foTo De PeDro JorDão

 
Os percursos cidade-praia que faço com uma amiga 
com quem costumo fazer surf, tornam-se muitas vezes 
nos momentos de discussão mais interessantes que te-
nho. Depois, enquanto sentados nas pranchas à espera 
de mais um conjunto de ondas, num estado de enorme 
tranquilidade aliado à atenção redobrada para o im-
previsto de uma onda de dimensões desconhecidas, as 
discussões tidas no carro circulam de novo no cérebro. 
Voltamos então a trocar frases, quando nos cruzamos 
no mar a grande velocidade.
Acqua Alta, a mais alta dos últimos anos, enche os ca-
nais de Veneza. Em Brescia produzem-se a ferro e fogo 
dezenas de vigas em tempo record. A caminho estão 
vários camiões TIR com mais de 100 toneladas de betão 
para contrapesar o enorme espelho que viria a duplicar 
o Canal Grande durante alguns meses. A plataforma é 
bloqueada à entrada do Canal a poucos dias do prazo. 
Falta apenas um temporal e a montagem é interrom-
pida pelas autoridades. Três dias de espera, foram exac-
tamente os que usámos depois para a substituição das 
chapas de acrílico espelhado pelas chapas de alluwell 
rígidas e luminosas. O resultado foi enebriante. Os tex-
tos dos comissários são agora meta-entendidos. O pavi-
lhão desaparece e a cidade dos espelhos reflecte-se sem 
ir a Murano.  
As viagens à praia são raras. O mais usual é trabalhar 
em horas que não há no dia, meter o Rossio no Excell, 
adjudicar orçamentos por email,  por telefone e no an-
daime, engraxar os sapatos antes do Ministro chegar e 
comer o almoço de aparafusadora na mão. Mas o pra-
zer de partilhar preocupações,  problemas e soluções de 
forma tranquila e a adrenalina na resolução das ondas 
de dimensões desconhecidas, esse continua lá.  

ConSULTor nAS áreAS De 
ArqUITeCTUrA e De DeSIGn 
nA DIreCção-GerAL DAS 
ArTeS Do MInISTérIo DA 
CULTUrA DeSDe 2003, Co-
orDenA AS rePreSenTAçõeS 
PorTUGUeSAS nAS bIenAIS 
De ArqUITeCTUrA De VenezA 
e São PAULo, PreSI-
De A JúrIS DoS APoIoS 
fInAnCeIroS A ProJeCToS 
ArTíSTICoS e ProDUzIU ex-
PoSIçõeS CoMo SIzA MoDern 
reDUx eM São PAULo oU 
ArqUITeCTUrAS eM PALCo eM 
PrAGA. CoLAboroU CoM InêS 
Lobo ArqUITeCToS, foI 
ProDUTor nA ASSoCIAção 
exPerIMenTA, Co-DIrIGIU 
A GALerIA zDb e eSTAGIoU 
noS DIener & DIener Ar-
ChITeKTen bASeL. TrAbALhA 
eM VárIAS frenTeS De 
CrIAção e ProDUção, CoLA-
borAnDo reGULArMenTe CoM 
ArqUITeCToS, ArTISTAS, 
CIneASTAS e Perfor-
MerS, CoMo InTerVenIenTe 
ACTIVo, eM PALCo oU noS 
bASTIDoreS. 

eDUArDo SoUTo De MoUrA 
e ânGeLo De SoUSA, «Cá 
forA: ArqUITeCTUrA DeSAS-
SoSSeGADA» - rePreSenTA-
ção PorTUGUeSA nA bIenAL 
De ArqUITeCTUrA De Vene-
zA, 2008. CoMISSárIoS: 
JoAqUIM Moreno e JoSé 
GIL foToGrAfIA: MAnUeL 
henrIqUeS

MAnUeL henrIqUeS
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Contra as barreiras, 
blogar, blogar
Ao longo dos últimos dez anos tenho vindo a especia-
lizar-me em acessibilidade, colaborando como projec-
tista ou consultor na adaptação de edifícios e espaços 
públicos e na concepção de planos, normas técnicas e 
manuais. 
Na sequência da entrada em vigor das novas exigên-
cias legais, conduzi acções de formação de Norte a Sul 
do País (incluindo Açores e Madeira), promovidas por 
entidades como a Ordem dos Arquitectos, o Instituto 
Nacional para a Reabilitação, o Instituto da Habitação e 
Reabilitação Urbana, a Associação Projectar para Todos 
e as câmaras municipais.
Não sou capaz de apontar “uma” razão para o meu inte-
resse pela acessibilidade. Sempre me atraíram as causas 
da cidadania, e a relação das pessoas com os edifícios. 
Comecei no espaço público, e cheguei rapidamente ao 
meu “trio” de paixões profissionais: a acessibilidade, a 
participação pública e a psicologia ambiental.
Como arquitecto, a acessibilidade interessa-me dupla-
mente. Por um lado, é um critério objectivo de qualida-
de, que beneficia todos os utilizadores e se traduz sem-
pre em segurança, conforto e funcionalidade.
Por outro lado, é uma causa – clara, justa e fundamental, 
como o direito à igualdade de oportunidades. Discrimi-
nação é sempre discriminação, quer se faça em função 
do sexo ou da orientação sexual, da cor da pele ou da 
religião, da condição social ou da deficiência. A particu-
laridade desta causa é a relevância que tem a Arquitec-
tura. O meu contacto com activistas norte-americanos 
ensinou-me isto logo no início do percurso.
Corro por gosto, meto as mãos na massa, e não viro a 
cara aos desafios. Na obra, no estirador e na sala de for-
mação. Quando percebi que a aplicação prática das nor-
mas técnicas de acessibilidade estava a suscitar dúvidas 
a muitos colegas, criei o blogue “Acessibilidade Portu-
gal” (http://acessibilidade-portugal.blogspot.com), que 
funciona como (modesta) secção FAQ, publicando res-
postas às perguntas mais frequentes. A consulta é gra-
tuita, tal como o esclarecimento das dúvidas que me são 
enviadas por e-mail.
É o meu serviço cívico. Não ganho dinheiro, mas apren-
do muito. E o facto de partilhar o que sei obriga-me a 
descobrir sempre mais.

http://acessibilidade-portugal.blogspot.com

PeDro hoMeM De GoUVeIA é 
ArqUITeCTo (fAUTL, 1997) 
eSPeCIALIzADo eM ACeSSI-
bILIDADe, eM PArTICIPAção 
PúbLICA e nA AUSCULTAção 
De UTILIzADoreS De eSPAçoS 
(forMADo nA InTernATIonAL 
ASSoCIATIon for PUbLIC 
PArTICIPATIon). fUnDoU A 
ProJeCTAr PArA ToDoS e 
DIrIGe A InCLUDe, eMPreSA 
qUe CrIA eSPAçoS e SerVI-
çoS UTILIzáVeIS Por PeS-
SoAS De ToDAS AS IDADeS e 
CAPACIDADeS. InTereSSA-Se 
PeLA reLAção DA ArqUITeC-
TUrA CoM A CIDADAnIA. 

nA qUInTA PeDAGóGICA De 
LISboA, eM qUe eLAboreI 
o ProJeCTo De ADAPTAção. 
AqUI eSTáVAMoS A fAzer 
(eM obrA) AS MArCAçõeS 
PArA o LAGo.

ACção De ProTeSTo PeLo 
DIreITo à ACeSSIbILIDADe. 
SACrAMenTo, CALIfórnIA 
(eUA), JAneIro De 2003. oS 
MAnIfeSTAnTeS InTerroM-
PerAM o bAILe eM qUe Se 
CoMeMorAVA A reeLeIção Do 
GoVernADor Do eSTADo.

PeDro hoMeM
De GoUVeIA

nA MInhA PrIMeIrA obrA, 
A ADAPTAção De UMA eSCoLA 
báSICA (ALCânTArA, LIS-
boA). A ACeSSIbILIDADe 
DePenDe Do rIGor, TAnTo no 
ProJeCTo CoMo nA obrA. oS 
oPerárIoS TAMbéM Se eMPe-
nhArAM neSTA CAUSA.

 
Nós, os arquitectos na administração pública local, de-
vemos ser comunicadores e tradutores para além de 
prossecutores do interesse público numa pluralidade in-
terventiva e democrática, quer junto da população, quer 
dos demais colegas, conduzindo-os ou facilitando-lhes a 
sua intervenção sobre um território que tão bem conhe-
cemos e queremos qualificar.
O trabalho que desenvolvo no âmbito do planeamento 
e em especial do Plano Director Municipal (PDM) de 
Loures é muito diversificado. A primeira revisão do PDM 
surgiu como uma oportunidade, mas também como um 
imperativo necessário para dotar o Município de um do-
cumento orientador do seu desenvolvimento, atento aos 
desafios que a conjuntura actual coloca em termos eco-
nómicos, ambientais e sociais.
Pretende-se criar um instrumento de planeamento que 
apoie uma política de desenvolvimento concelhio, defi-
nindo uma estrutura espacial hierarquizada e ordenada 
do território, os diferentes usos do solo e os respectivos 
índices urbanísticos, atendendo às potencialidades e ne-
cessidades locais.
Neste processo é primordial um diálogo permanente en-
tre a administração e os técnicos, entre os técnicos e os 
munícipes, entre a autarquia e as diversas entidades com 
intervenção no território.
Só assim se poderá identificar os constrangimentos e as 
oportunidades, as potencialidades presentes e futuras, 
em termos económicos, sociais e ambientais, no quadro 
de um processo de desenvolvimento sustentado que te-
nha reflexo no ordenamento físico do território. 

ânGeLA ferreIrA é DIreC-
TorA De ProJeCTo Do PLAno 
DIreCTor MUnICIPAL, CâMA-
rA MUnICIPAL De LoUreS

PLAnTA De CLASSIfICAção 
Do SoLo

CréDIToS:CâMArA MUnICIPAL 
De LoUreS

ânGeLA ferreIrA
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Fora de Campo
Sobre o arquivo de cinema de 
Moçambique

“Fora de campo” – sobre o arquivo de cinema de Mo-
çambique, é o título genérico para um projecto em cur-
so que analisa os actos de transformação política das 
imagens e em especial as que constituem o arquivo de 
cinema Moçambicano. 
Este projecto parte da possibilidade da transformação 
política das imagens estar associada ao tipo de organi-
zação a que está sujeita (como na arquivística). Recolhe, 
analisa e compara documentação (como uma investiga-
ção académica), relaciona-se com os efeitos da coloniza-
ção sobre as culturas (como nos estudos pós-coloniais), 
aborda uma colecção de imagens inacessíveis, cons-
truindo relações entre os elementos que as envolvem 
(como numa investigação criminal) e apresenta-se em 
espaços artísticos e museográficos que tenham interes-
se em implicar-se no desenvolvimento desta estratégia 
(como um site specific).
O modelo de projecto “em curso” permite ainda uma 
retro-alimentação através do confronto com aconteci-
mentos actuais, reais ou induzidos. A ideia é fazer tran-
sitar uma reflexão necessariamente documental para o 
plano do presente em cada uma das suas apresentações 
e trabalhar colectivamente e criticamente, experimen-
tando a sua “actualização”. Entre outras práticas, esse 
desafio implica o seguimento dos vários estágios do 
processo de recuperação do arquivo, iniciado em 2008 
pelo Governo Português.

CATArInA brAGA SIMão 
(LISboA, 1972) é ArqUI-
TeCTA e InVeSTIGADorA 
InDePenDenTe. DUrAnTe 
5 AnoS VIVeU eM bArCe-
LonA, onDe TrAbALhoU eM 
ProJeCToS De InVeSTIGA-
ção Sobre ArTe, PoLíTICA 
e TeCnoLoGIA. DIrIGIU A 
fUnDAção 30KM/S. De VoLTA 
A LISboA, InTeGroU VArIAS 
eSTrUTUrAS ASSoCIATIVAS 
(CoLeCTIVo DCLIC De DIfU-
SIón, ProCUr.ArTe, xeréM) 
PArA DeSenVoLVer ProJeC-
ToS CoM forTe CoMPonenTe 
InTernACIonAL. eM SeTeMbro 
2008 CrIoU eM bArCeLonA o 
eVenTo LUSo-PhonIA (WWW.
LUSo-PhonIA.orG). eM 2009 
DIrIGe o ProJeCTo eM CUrSo 
forA De CAMPo, APreSenTADo 
PeLA PrIMeIrA Vez nA re.AL 
(WWW.ATeLIer-reAL.orG), 
eM noVeMbro. DeSDe enTão 
PrePArA noVAS APreSen-
TAçõeS eM PorTUGAL e no 
eSTrAnGeIro. 
WWW.CULTUrASDeArChIVo.orG 
é UM CoLAborADor PerMAnen-
Te DeSTe ProJeCTo.

CATArInA  
SIMão

Mala Voadora
 
1. Na mala voadora, temos vindo a trabalhar a partir de 
temas ou materiais que, na sua diversidade, se encon-
tram relacionados com o quotidiano, entre as suas di-
mensões mais políticas e as mais afectivas: uma colecção 
de selos, o registo áudio de um jantar entre três amigas, a 
violência e a catástrofe como ingredientes do entertain-
ment, a passagem do conteúdo dos livros para o teatro, 
a retórica dos discursos políticos, um conjunto de cerca 
de 2000 bibelots, cenas de morte do cinema (e também 
algumas peças de teatro). No seu encontro com o público, os 
espectáculos partem de coisas que toda a gente conhece.

2. Em cada projecto, em função da especificidade do tema 
ou dos materiais adoptados, tentamos reequacionar o 
modo de chegar ao espectáculo e o modo de o resolver ce-
nicamente. “Tema”, “processo criativo” e “dispositivo cé-
nico” tornam-se assim uma só coisa, matéria conjunta de 
especulação. No seu encontro com o público, cada espectáculo 
apresenta uma nova possibilidade do que pode ser “teatro”.

3. Neste contexto, a cenografia, ou não tem existência 
própria, ou é ela própria o espectáculo.

JoSé CAPeLA, ArqUITeC-
To, é ASSISTenTe nA eAUM 
e CenóGrAfo. eM 2002 
fUnDoU A MALA VoADorA 
CoM JorGe AnDrADe, CoM 
qUeM PArTILhA A DIreCção 
ArTíSTICA DA CoMPAnhIA. 
A MALA VoADorA é UMA 
eSTrUTUrA fInAnCIADA PeLo 
MInISTérIo DA CULTUrA / 
DIreCção GerAL DAS ArTeS, 
e ASSoCIADA DA ASSoCIAção 
zé DoS boIS.

ProJeCTo De exeCUção . 
DIreCção JorGe AnDrADe . 
A PArTIr Do reGISTo áUDIo 
De 3 JAnTAreS enTre AS 3 
ACTrIzeS Do eSPeCTáCULo . 
Co-ProDUção zDb . 2006

DeSeMPACoTAnDo A MInhA 
bIbLIoTeCA . DIreCção 
JorGe AnDrADe . A PArTIr 
Do enSAIo hoMónIMo De 
WALTer benJAMIn e De 
exCerToS De LIVroS De UMA 
bIbLIoTeCA CoMbInADoS Por 
MIGUeL roChA . eSPeCTá-
CULo InTeGrADo no fórUM 
o eSTADo Do MUnDo, no 
âMbITo DA CoMeMorAção Do 
50º AnIVerSárIo DA fUnDA-
ção CALoUSTe GULbenKIAn 
. Co-ProDUção f. C. GUL-
benKIAn, zDb . 2007

JoSé CAPeLA
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 “Neste sentido, a atenção que André Guedes coloca sobre 
o objecto é determinante. O objecto é não só portador do 
discorrer do tempo e indício essencial da experiência que 
viveu, mas contemporaneamente, na sua forma particu-
lar de aparecer, é também meio de gerar relações com o 
espaço, com outros objectos e com as pessoas, tornando-
se, além de protagonista de histórias, forma pura no es-
paço-tempo. A relação que Guedes tem com os objectos 
recorda a aproximação ao wunderkammer setecentista 
mas no sentido contrário. O fetichismo não é orientado 
para os objectos mais estranhos mas sim para aqueles 
mais vulgares, e que, se colocados no seu contexto fun-
cional, não sobressaem à atenção, mas se transportados 
até um outro lugar a estes dedicado, tornam-se objecto do 
nosso olhar pela sua fisionomia como pelo conteúdo de 
que são portadores.”

Elisa del Prete, À rebours (excerto do texto para a exposi-
ção Better Days For These Days).

AnDré GUeDeS (LISboA, 
1971), ArTISTA PLáSTICo.  
LICenCIADo eM ArqUITeC-
TUrA nA fAUTL (1996) e 
freqUenToU o MeSTrADo De 
‘AnTroPoLoGIA Do eSPAço’ 
nA UnIVerSIDADe noVA De 
LISboA (2001-02).

AnDré GUeDeS

beTTer DAyS for TheSe 
DAyS, 2008
VISTA GerAL DA exPoSIção, 
GALerIA LISboA 20 ArTe 
ConTeMPorâneA

Visões Úteis
 
Um audiowalk é um passeio sonoro. Um guia áudio que 
conduz o ouvinte por um percurso desenhado na cidade 
e pela cidade. Um percurso que desenhamos e comunica-
mos ao público, en route.
“Audiowalk” é o meio que simultaneamente arranca o 
espectador à realidade e o liga às ruas que percorre. E é o 
espectáculo de teatro em que o público é protagonista na 
banda sonora a que se abandona. Uma fusão entre teatro, 
sonoplastia e urbanismo.
Interessámo-nos pelo conceito de “audiowalk” em 2000 e 
depois de um projecto em que a ideia de viagem/percurso 
assumiu mais relevância e significados e no rescaldo das 
operações de renovação urbana do Porto, em 2001, o au-
diowalk como percurso comentado, revelou-se urgente.
Assim, num contexto de desfiguração de muitos “luga-
res”, surgiu “Coma Profundo”; desenhámos um percurso 
através de ruas desertas e construímos a dramaturgia e 
a sonoplastia naqueles/daqueles “lugares”, com persona-
gens que são emanações do local.
Por essa relação “genética” com o “lugar” e o “percurso”, 
cada um dos nossos audiowalks é um objecto absoluta-
mente autónomo, com existência exclusiva na paisagem 
para a qual foi concebido. Além de “Coma Profundo” 
(Porto, 2002), criámos “Errare” (Parma, 2004) e “Os Ossos 
de que é Feita a Pedra” (Santiago de Compostela, 2009).

João PeDro SoAreS MArTInS 
é MúSICo, SonoPLASTA e 
DeSIGner. CoLAborA CoM o 
VISõeS úTeIS DeSDe 1998.
hTTP://JoAoMArTInS.enTro-
PIADeSIGn.orG

PIAzzA DUoMo, PArMA
foToGrAfIA e MonTAGeM De 
João MArTInS, 2004

CIDADe DA CULTUrA, SAn-
TIAGo De CoMPoSTeLA
foToGrAfIA De João MAr-
TInS, 2004

João MArTInS 
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