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APRESENTAÇÃO 

 

A Arquitectura enquanto espaço para exposição de arte:  

a relação entre o facto arquitectónico e a arte 

 

Cristina Maria de Fontes Pereira de Mello Lopes 

 

A presente dissertação centra-se no estudo da relação entre a arquitectura e a arte e 

na forma como a construção de um edifício pode ou não influenciar a maneira como o 

utilizador percepciona uma determinada peça de arte num determinado local. 

São várias as formas de expor arte. Nesta dissertação foram estudados alguns 

exemplos como museus, galerias de arte, centros de arte, salas de exposição e 

exposições no exterior.  

O intuito principal é perceber qual a relação entre a forma como os edifícios 

direccionados para a exposição de arte são construídos e a forma como a arte é 

percepcionada por parte de variados utilizadores. 

Para melhor percepcionar esta relação foram escolhidos quatro casos de estudo. São 

eles o Museu de Arte Chichu, o Museu de Arte Contemporânea Graça Morais, a 

Galeria de Arte e Arquitectura Storefront e a Sala de Exposição Olivetti. 

 

Palavras-chave: Arquitectura, Arte, Museu de Arte Chichu, Centro de Arte 

Contemporânea Graça Morais, Galeria de Arte e Arquitectura Storefront, Sala de 

Exposição Olivetti.  

 

 
 
 
 
 
 



 

  

PRESENTATION 

 
 

Architecture as a space for art exhibition: 
the relationship between the architectural fact and art 

 
 

Cristina Maria de Fontes Pereira de Mello Lopes 

 
 

The present dissertation studies the relationship between architecture and art and the 

way the construction of a building may, or not, influence the perception of a particular 

piece of art in a particular location. 

There are several ways of exhibiting art. In this dissertation were studied some 

examples such as museums, art galleries, showrooms and outside exhibitions. 

The main purpose is to understand the relationship between the way buildings meant 

for art exhibition are constructed and the way art is perceived by different users. 

In order to get a better perception of this relationship four case studies were chosen: 

the Chichu Art Museum, the Graça Morais Contemporary Art Center, the Storefront for 

Art and Architecture and the Olivetti Showroom. 

 

Keywords: Architecture, Art, Chichu Art Museum, Graça Morais Contemporary Art 

Center, Storefront for Art and Architecture, Olivetti Showroom.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A arquitectura começa sempre por um problema. E esse problema é a manifestação de 

uma necessidade, de uma carência despertada pelas forças da mudança. Como tal 

gera um estado de conflito, de descompensação, um constrangimento a que em 

princípio uma construção virá pôr fim. (Taínha, 2006, p. 93) 

 

Desde cedo o homem sentiu a necessidade de se expressar artisticamente. Partindo 

da necessidade de criar objectos que lhe resolvessem os problemas do dia-a-dia, 

rapidamente os objectos criados pelo homem deixaram de ser meramente funcionais, 

para neles passar a existir uma preocupação estética. Ao longo da pré-história 

(pinturas rupestres) e da história em geral, o homem foi apurando técnicas para 

reproduzir a natureza, nos seus diversos aspectos, e exprimir crenças e receios que 

desta forma exorcizava.  

Entretanto, com o evoluir da história, a arte começou, também, a ter uma conotação 

de prestígio social. Os homens mais ricos procuravam artistas consagrados a quem 

encomendavam obras diversas, chegando as famílias mais abastadas, tanto as 

pertencentes à aristocracia, como as famílias reais, a ter artistas que trabalhavam 

exclusivamente para si.  

Eram várias as formas como os artistas se expressavam, desde pinturas, esculturas, 

tapeçarias, adereços decorativos, entre outras. As igrejas, residências das famílias 

mais ricas e importantes, e alguns edifícios públicos eram o expoente máximo da 

arquitectura.  

Contudo, a arte não era acessível a todas as pessoas e por isso surgiu a necessidade 

de criar espaços para a expor a que todos tivessem acesso.  

Os museus tiveram origem no hábito do coleccionismo. Desde a antiguidade, que o 

homem colecciona objectos e lhes atribui valor, seja cultural, afectivo ou simplesmente 

material, o que justifica a necessidade da sua preservação ao longo do tempo.  

Embora se encontrem registos sobre a existência, desde há milhares de anos, de 

instituições vagamente parecidas com o museu moderno, como é exemplo o Museu 



A Arquitectura enquanto espaço para exposição de arte: a relação entre o facto arquitectónico e a arte 
 

20  Cristina Maria de Fontes Pereira de Mello Lopes 
  
     
 

de Alexandria, no século III a.C., apenas no século XVII se consolidou o museu 

semelhante ao que actualmente conhecemos. 

Depois de várias mudanças e aperfeiçoamentos, os museus incorporam, hoje em dia, 

um alargado campo de interesses e direccionam-se para uma crescente 

profissionalização e qualificação das suas actividades. Estão cada vez mais a deixar 

de ser apenas guardiães da arte, para assumirem um importante papel na transmissão 

da cultura, na educação do homem e no respeito pela diversidade cultural o que 

posteriormente resultará no aumento da qualidade de vida. 

Depois dos museus, foram surgindo vários espaços, com função semelhante. E para a 

concepção de um espaço como este, são vários os factores que os arquitectos devem 

ter em atenção. 

É precisamente da diversidade destes espaços que trata o estudo desta dissertação e 

também irá analisar se a maneira como estes espaços são pensados e construídos 

alteram a forma como o utilizador percepciona as obras de arte.  

A escolha deste tema ficou a dever-se ao facto de esta ser uma problemática à qual 

um arquitecto deve saber responder, não estando apenas relacionada com a 

arquitectura, mas também com a evolução da vivência cultural da sociedade. 

Tendo em consideração o anteriormente mencionado relativamente aos edifícios onde 

se expõe arte e, simultaneamente, assumindo-o como enquadramento introdutório, a 

presente dissertação de mestrado terá dois objectivos: perceber se a forma como 

estes edifícios são pensados e construídos influencia a maneira como a arte é 

percepcionada pelo utilizador e a criação de uma galeria de arte. 

Para melhor proceder à elaboração deste trabalho serão feitos alguns contactos e 

também algumas deslocações. Entre os primeiros figura o contacto com a Galeria de 

Arte Cristina Guerra, em Lisboa, para melhor perceber o contexto histórico-cultural dos 

locais onde é possível expor arte. Serão levadas a efeito deslocações a dois dos 

casos de estudo, sendo eles a Galeria de Arte e Arquitectura Storefront em Nova 

Iorque e o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais em Bragança. Serão também 

utilizados outros meios de pesquisa, bem como a análise de documentos impressos e 

electrónicos. 
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A maior limitação encontrada para a realização deste trabalho foi a dispersão 

geográfica dos quatro casos de estudo, motivo pelo qual não será possível visitar in 

loco todos os exemplos. 

A presente dissertação será dividida em quatro capítulos. No primeiro será efectuada 

uma análise a alguns espaços onde se expõe arte, tais como museus, galerias de arte, 

centros de arte e exposições públicas no exterior. Será feita uma análise mais 

aprofundada de cada um destes exemplos e da forma como influenciam culturalmente 

a sociedade. 

No segundo capítulo serão analisados quatro casos de estudo, que foram escolhidos 

partindo do princípio, que embora muito diferentes entre si reúnem características 

importantes para um estudo mais completo da problemática proposta. São eles: o 

Museu de Arte Chichu no Japão, do arquitecto Tadao Ando; o Centro de Arte 

Contemporânea Graça Morais em Portugal, do arquitecto Souto de Moura; a Galeria 

de Arte e Arquitectura Storefront nos Estados Unidos da América, do arquitecto Steven 

Holl e Vito Acconci; e a Sala de Exposição Olivetti em Itália, do arquitecto Carlo 

Scarpa. A análise de cada caso de estudo será dividida em seis temas: o Arquitecto, 

as Influências, a Envolvente, o Projecto, as Salas de Exposição e os Artistas expostos 

e por último a forma como a luz é trabalhada.  

Com o capítulo seguinte pretende-se, de uma forma concisa, dar a conhecer uma 

solução arquitectónica em Lisboa para a problemática proposta, que materialize e 

ponha em prática o desenvolvimento teórico realizado ao longo da investigação, assim 

como os conhecimentos adquiridos na cadeira de Projecto ao longo do ano lectivo. 

O quarto e último capítulo será a conclusão desta dissertação. Abordará a relação 

entre o facto arquitectónico e a arte e exporá a forma como o projecto da galeria 

apresentado responde a esta problemática. 

[...] projectar, planear, desenhar, não deverá traduzir-se para o arquitecto na 

criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por capricho 

de qualquer outra natureza. As formas que ele criará deverão resultar, antes, de um 

equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto 

deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se 

confundem. [...] (Távora, 2006, p.74) 
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2. A ARQUITECTURA ENQUANTO ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO DE ARTE 

Eu acho que a arquitectura converge para um ponto de silêncio. É esta tranquilidade 

que a consciência humana procura. Acho que as cidades de hoje são tão mais 

complicadas e densas que há uma necessidade real de criar espaços que sugiram 

solidão e liberdade espiritual. E acho que isto se faz através de ordem e simplicidade, 

não de adornos sucessivos. Há que ser uma qualidade que as pessoas sintam 

inconscientemente, um sentido de percepção e contemplação. (Jodidio, 2007, p.124)   

A arquitectura surge para responder a uma necessidade, seja ela qual for. Neste caso 

surge como resposta a um espaço onde se quer expor arte. 

Antes da concepção de um espaço como este, são vários os factores que se devem 

ter em conta como a sua localização, os materiais utilizados, a forma como a luz é 

trabalhada, o cuidado a ter com a exposição das obras (de modo a que o utilizador 

tenha a melhor percepção delas) e o desenho do projecto em si. 

Surgem muitos exemplos ao pensarmos em espaços para exposição de arte. Nesta 

dissertação, os que vão ser estudados e analisados são os museus, as galerias de 

arte, os centros de arte, e as exposições públicas no exterior. 

Foram escolhidos para os casos de estudo obras de dimensões mais pequenas, com 

o objectivo de estudar a relação da arquitectura com a arte de uma forma mais 

familiar. 

Começando a análise pelos museus, espaços que, para além do objectivo principal 

que é o da exposição de arte, têm também um outro, este de carácter sociológico e 

cultural que é o de despertar nas pessoas o interesse pela arte. Muitas vezes têm 

programas interactivos, não só para os adultos como também para as crianças.  

Dependendo dos países, costuma haver pelo menos um dia por mês em que as 

entradas nos museus são gratuitas, sendo estas iniciativas, actualmente, cada vez 

mais importantes e dignas de louvor porque criam oportunidades aos utilizadores de 

todas as classes sociais de poderem usufruir destes espaços e com eles se instruírem 

cultural e artisticamente. 
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Existem também coleccionadores de arte privados, como é o caso em Portugal de 

José Manuel Rodrigues Berardo, que põem à disposição do público as suas obras, 

como é exemplo o Museu Berardo de Arte Contemporânea no Centro Cultural de 

Belém. 

Ao pensarmos em museus, podemos pensar no Museu do Louvre e Museu Georges 

Pompidou em Paris, no Museu Nacional do Prado e no Museu Rainha Sofia em 

Madrid, no Tate Modern em Londres, no MACBA em Barcelona, no MOMA em Nova 

Iorque e em tantos outros. Estes são museus de grandes dimensões que tornam as 

cidades onde estão inseridos mais ricas e chamam os seus habitantes e turistas a 

visitá-los. São museus que são conhecidos mundialmente e por isso têm um grande 

peso e também responsabilidade na educação cultural dos seus utilizadores. 

   

 
Ilustração 1 – Museu do Louvre. (Mariguela, 2010) 

 
Ilustração 2 – Museu 

MoMA. (Ilustração nossa, 

2010) 

 
Ilustração 3 – Museu MACBA. (Basbaum, 2008) 

 

Estes exemplos são à partida de maiores dimensões, embora existam vários exemplos 

de museus com dimensões bem mais pequenas e que conseguem igualmente cumprir 

a sua função e transmitir a sua mensagem cultural 

A maior diferença entre os museus e as galerias de arte está no facto de as obras 

expostas serem ou não para venda, este factor comercial acontece nas galerias e não 

nos museus. Outra diferença está numa maior racionalização do espaço, o que 

consequentemente leva o utilizador a chegar à obra doutra forma. Por fim existe 

também uma maior rotatividade das obras nas galerias em relação aos museus. 

 



A Arquitectura enquanto espaço para exposição de arte: a relação entre o facto arquitectónico e a arte 
 

Cristina Maria de Fontes Pereira de Mello Lopes  25 
  
     

 

É verdade que nem todas as galerias de arte vendem as peças que têm expostas, 

mas na sua maioria isso acontece. Nestes casos, embora também exista a 

preocupação de instruir o utilizador, o principal objectivo é comercial. 

Foi nos anos 50 e 60 do século XX que houve o grande boom das galerias de arte no 

mundo. Em Portugal isso aconteceu apenas nos anos 80 do mesmo século. Na sua 

maioria, as galerias surgiram para ajudar o artista a chegar ao público. Tratam do 

agenciamento dos artistas, fazendo com que estes se foquem quase exclusivamente 

na produção de obras. Há quase como uma troca de favores: o artista não tem que se 

preocupar em angariar público para comprar as suas obras, cedendo à galeria, em 

troca, uma percentagem do valor de cada venda. 

Os centros de arte funcionam de forma semelhante aos museus, como se fossem 

museus numa escala mais pequena. Têm, tal como os museus, o objectivo de expor 

arte e não de a vender e tal como os museus podem ter exposições temporárias e 

permanentes. 

[…] no espaço coincidem vida e cultura, interesses espirituais e responsabilidades 

sociais. Porque o espaço não é uma cavidade vazia, “negação de solidez”: é vivo e 

positivo. Não é apenas um facto visual: é, em todos os sentidos e, sobretudo num 

sentido humano e integrado, uma realidade vivida. (Zevi, 2002, p. 217)   

 

As exposições de arte no exterior, em praças por exemplo têm uma relação com o 

utilizador completamente diferente dos exemplos falados anteriormente. Estas 

permitem a interacção com o público, e não sendo apenas decorativas, têm como 

objectivo confrontar esse mesmo público. 

 
Ilustração 4 – Exposição Cow Parade em Austin, fotografia de 

Turk. (Cow Parade, 2011) 

 
Ilustração 5 – Peça da exposição Cow Parade, fotografia de Turk. 

(Cow Parade, 2011) 
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Existem alguns exemplos desta forma de expor arte, uns em que se valoriza o facto de 

o utilizador poder fazer um percurso onde estão expostas obras, de que é exemplo a 

exposição cow parade em várias cidades da Europa, e em que cada artista convidado 

cria o seu animal da forma que quiser.  

Outro exemplo destas criações artísticas que integram espaços públicos, tanto no 

exterior como no interior, é dado pelo artista plástico Anish Kapoor. Desde os anos 90 

que o artista efectuou trabalhos em diversas cidades, como por exemplo a sua obra 

Taratantara, em Gateshead, Inglaterra, construído para celebrar o terceiro milénio, 

Turbine Hall no Tate Modern, Cloud Gate, que surgiu como homenagem às vítimas 

britânicas do 11 de Setembro e começou por estar em Nova Iorque, encontrando-se 

actualmente em Chicago, Sky Mirror em Nottingham, entre tantos outros. 

Estas obras não pertencem a nenhum lugar específico, pois, na maior parte dos 

casos, o local onde estão expostas vai variando. 

 

  

 
Ilustração 6 – Taratantara na piazza del Plebiscito, fotografia de Laporta. 

(Internacional Bussiness Times, 2011) 

 
Ilustração 7 – Turbine Hall. (Artificial Gallery, 2006) 
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Ilustração 8 – Cloud Gate em Chicago. (Ilustração nossa, 2010) 

 
Ilustração 9 – Sky Mirror. (Cofeetable, 2009) 

 

As exposições de arte pública tanto podem ser pontuais e viajar de local em local, 

como pertencer ao espaço público de um determinado lugar surgindo quer em praças, 

jardins e parques, mas também em pontos de passagem como é o caso das rotundas. 

Outro exemplo de arte pública, são as performances, que podem ter lugar em praças, 

jardins, museus, etc., sendo um bom exemplo disso a performance Box Sized Die, 

que já teve lugar em diversos locais, entre eles na feira de arte em Basel em 2009, em 

Bordéus e na praça do museu MACBA, Barcelona em 2010 e no Palais Tokyo, em 

2011, é do artista português João Onofre agenciado pela galeria Cristina Guerra.  

  

 
Ilustração 10 – Box sized die. (Perform, 2011) 

 
Ilustração 11 – Box sized die. (re-title, s.d.) 
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Trata-se de um cubo preto de metal cujas dimensões são de 183 x 183 cm, e que 

possui no seu interior um isolamento fortíssimo, com uma única porta numa das faces, 

que supostamente só se abre por dentro. Pretende-se que uma banda de Heavy 

Metal, que é escolhida através de castings rigorosos, entre no cubo que já está 

preparado com os seus instrumentos e se feche lá dentro. Depois começam a tocar 

naquele cubo hermeticamente fechado. O objectivo é ver até que ponto os artistas 

conseguem aguentar, porque a uma determinada altura o oxigénio vai-se esgotar. 

Geralmente, esta performance é realizada numa praça, ou num espaço amplo. As 

pessoas que a presenciam são levadas a interagir: gera-se um ambiente de suspense 

em que não se sabe se os músicos estão bem e se espera que a qualquer momento a 

porta se abra. Enquanto espera, a única coisa que quem assiste consegue sentir é a 

vibração e uma noção, embora muito vaga, do que se está a tocar. 

É uma forma menos frequente, mas não menos interessante de levar a arte ao 

público. 

“A originalidade reside no regresso às origens, assim, original é aquilo que regressa à 

simplicidade das primeiras soluções.” (Gaudi, 2009) 
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3. ESPAÇOS PARA EXPOSIÇÃO DE ARTE 

3.1. MUSEU DE ARTE CHICHU 

3.1.1. O ARQUITECTO - TADAO ANDO 

O século XXI avança e parece óbvio que não existe nenhuma orientação ou estilo 

predominante na arquitectura. São vários os factores que definem como uma obra se 

desenvolve, desde o lugar, à materialidade, à iluminação, à cultura, ao arquitecto, 

entre tantos outros. 

Como pode a arquitectura encontrar uma forma de construir que não negue o passado 

nem o enalteça excessivamente e que dessa forma tenha a capacidade de encontrar e 

reflectir o espírito deste tempo em que vivemos? 

Estando numa época em que as populações urbanas estão a aumentar de forma 

dramática e em que a qualidade de vida diminui a cada dia, o papel dos arquitectos 

torna-se crucial para definir o futuro do ambiente construído. 

 

 

 

Tadao Ando é um desses exemplos. É um criador, um arquitecto que procurou e 

descobriu a forma de adaptar a arquitectura moderna às necessidades do presente. 

Ando nasceu em Osaka, no Japão em 1941. Entre os dez e os dezassete anos passou 

muito do seu tempo a fazer maquetes de madeira de navios, aviões e moldes. 

Aprendia então o ofício de carpinteiro, cuja loja ficava em frente à sua casa e que, em 

Ilustração 12 – Arquitecto Tadao Ando. 

(Schriner, 2001) 
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várias ocasiões, descreve como uma grande influência para a sua vida enquanto 

arquitecto. 

Para conseguir entender a profundidade e a importância de Tadao Ando é essencial 

conhecer os seus edifícios, particularmente os que foram construídos no Japão.  
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3.1.2. INFLUÊNCIAS 

“Na minha opinião, a arquitectura torna-se interessante quando tem um carácter duplo, 

ou seja, quando é tão simples quanto possível mas ao mesmo tempo tão complexa 

quanto possível.” (Jodidio, 2007, p. 28) 

A materialidade é a primeira impressão criada pela arquitectura de Tadao Ando. Há 

todo um limite que é estabelecido pelas robustas paredes de betão, sendo este o seu 

material de eleição.  

Uma segunda impressão, é a tactilidade pois até as paredes austeras se tornam 

suaves ao tacto; excluem para depois acolher, admitem a luz, o vento e o próprio 

visitante que passa, que acaba por deixar para trás a desordem do seu dia-a-dia e se 

refugia num reino repleto de tranquilidade.  

Uma terceira impressão da arquitectura de Tadao Ando é a sua vacuidade. No interior, 

o visitante só é envolto pela luz e pelo espaço; o conceito luz/sombra é trabalhado por 

Ando duma forma única.  

Falando nas suas influências arquitectónicas, Ando afirma 

Estou interessado num diálogo com a arquitectura do passado, mas esse diálogo deve 

ser filtrado pela minha visão e pela minha experiência. Estou em dívida para com Le 

Corbusier e Mies van der Rohe, mas ao mesmo tempo assimilo o que eles fizeram e 

interpreto-o à minha maneira. (Jodidio, 2007, p. 27-28) 

Enso é a palavra japonesa para círculo e tem um forte conceito associado aos monges 

budistas Zen. É desenhado com um único traço, simboliza a força absoluta, a 

elegância, a iluminação, o universo e o vazio. Esta é uma outra influência que se pode 

sentir na arquitectura de Tadao Ando. O círculo e outras formas geométricas rigorosas 

compõem o vocabulário de Ando, que se inspira tanto na arquitectura ocidental como 

no pensamento oriental. Nesta obra em particular destacam-se as formas geométricas 

como parte integrante do desenho do museu. 
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É a simplicidade da perfeição, o que Ando procura, e o que se encontra nas suas 

melhores obras, um círculo imaculado desenhado por uma mão firme com um único 

gesto. 

A forma como nasceu o seu interesse pela arquitectura torna-se clara através desta 

sua afirmação: 

Acontece que se faziam construções no sítio onde eu morava, quando eu tinha quinze 

anos, e travei conhecimento com alguns carpinteiros. Mais ou menos na mesma época, 

encontrei num alfarrabista um livro sobre a obra completa de Le Corbusier. Copiei 

alguns dos seus desenhos e diria que foi assim que comecei a interessar-me pela 

arquitectura. (Jodidio, 2007, p. 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 13 – Enso. (Xerocracy, 2006) 
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3.1.3. ENVOLVENTE 

 

 

Onde quer que construamos há uma paisagem pré-existente. No meu entender, a 

leitura da paisagem é uma fase extremamente importante. Devemos fazer algo único 

relativamente àquele lugar. O que tento fazer é desvendar a singularidade da 

paisagem. (Jodidio, 2007, p. 28) 

 

Ilustração 15 - Envolvente do museu de arte Chichu em Naoshima, 

fotografia de Ando. (Jodidio, 2009, p.108, 109) 

 

 

Ilustração 16 - Envolvente do museu de arte Chichu em 

Naoshima, (Culture Club, s.d) 

 

 

Ilustração 14 - Planta de Implantação. (Jodidio, 2009, p. 106) 
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Este projecto localiza-se em Naoshima, uma ilha com aproximadamente 14,2 

quilómetros quadrados a sudoeste de Osaka. Em 2003 tinha uma população estimada 

de 3583 e uma densidade de 252 pessoas por km2. A ilha é conhecida pelos vários 

museus contemporâneos, entre eles o Museu de arte Chichu.   

No centro da ilha existe um castelo que fica numa zona que funciona como um cubo 

adormecido repleto de ruas estreitas e casas de madeira, sendo algumas delas 

actualmente utilizadas para instalações de arte.  

Enquanto uma refinaria de cobre do período Taisho (1879 – 1926) domina o lado norte 

da ilha, a empresa Benesse, uma editora japonesa de livros educacionais, tem vindo a 

transformar o lado sul da ilha numa zona cultural com a ajuda de Tadao Ando e de 

outros arquitectos.  

 
 

Ilustração 17 - Desenho de Tadao Ando (Jodidio, 2009, p.112)    

 
 

Ilustração 18 – Maqueta. (Culture Club, s.d) 

 

O museu está inserido na propriedade privada da fundação do museu de arte 

Fukutake.  

Apropriadamente chamado chichu, que significa dentro da terra, o museu é uma 

colecção de volumes de betão embutidos na paisagem calma e serena que caracteriza 

esta ilha. Foi inaugurado a 18 de Julho de 2004. 

Uma importante característica deste arquitecto é a importância que dá à envolvente e 

à sua relação com o projecto. Neste caso, Ando teve a preocupação de esconder a 

sua obra devido à paisagem envolvente, daí o museu se encontrar enterrado, pois o 

arquitecto defende que a arquitectura deve estar em constante harmonia com a 

natureza.  
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Não quer isto dizer que não exista relação entre a envolvente e o projecto, bem pelo 

contrário, pois embora o museu praticamente só seja perceptível visto do ar, existem 

alguns pontos em que propositadamente sobressai da paisagem um ou outro 

plano/volume de betão e é assim criada toda uma relação, não sendo necessário que 

todo o projecto esteja exposto.  

A viagem que os visitantes fazem a esta remota ilha para ver arte não é fácil, mas no 

fim esta deixa-os impressionados com o poderoso impacto da arquitectura de Ando.    

A arquitectura gera uma energia e uma vida nova graças ao diálogo permanente e à 

colisão com os elementos contextuais. Utilizo a forma geométrica para pôr ordem no 

todo, porque, na minha opinião, a geometria é a lógica da arquitectura. Além disso, na 

minha arquitectura, procuro criar situações em que o homem e a natureza possam 

estar em comunhão. Quero criar espaços dentro dos meus edifícios que promovam o 

diálogo com os materiais da natureza, onde seja possível sentir a luz, o ar e a chuva. 

(Jodidio, 2007, p.35) 

 

 
 

Ilustração 19 - Vista aérea do museu de arte 

Chichu. (Culture Club, s.d) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 20 - Vista aérea do museu de arte Chichu. (Jodidio, 2009, p.107) 
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3.1.4. PROJECTO 

 
 

Ilustração 21 - Vista do pátio triangular. (Scullion, 2008) 

 
 

Ilustração 22 - Igreja da luz, fotografia de 

Matsuoka. (Jodidio, 2007, p.126) 

 

Na arquitectura há uma parte que resulta do raciocínio lógico e outra criada pelos 

sentidos. Existe sempre um ponto em que ambas se chocam. Não me parece que se 

possa criar arquitectura sem essa colisão. No entanto, praticamente todas as obras 

arquitectónicas são hoje criadas a partir de um ou de outro destes aspectos. Não é 

possível detectar qualquer acto de vontade na arquitectura. Se a arquitectura fosse 

apenas uma questão lógica, o conhecimento e a capacidade de resolver as questões 

seriam suficientes, mas é provável que o resultado fosse insípido e desprovido de 

sentimento. Por outro lado a sensibilidade não consegue, por si só, ir ao encontro das 

várias exigências feitas pela realidade […] Em todo o caso, não conheço muitos 

edifícios que possam ser considerados obras arquitectónicas. (Jodidio, 2007, p. 31) 

 

 

Ilustração 23 - Corredor de acesso ao 

museu. (Attic, 2005) 

 

 Ilustração 24 - Entrada/loja (Jodidio, 2009, p. 150, 151) 
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Este museu representa um regresso ao intenso trabalho de pequena escala que foi a 

característica que acabou por tornar o arquitecto famoso. Na mesma linha com a sua 

Igreja da Luz e outros projectos iniciais, esta espécie de “museu-santuário” bloqueia a 

informação visual e foca a sua atenção na luz e no céu. 

 

 

Esta obra, como o nome indica, é um museu, mas este museu é diferente de todos os 

outros. Aqui o visitante é levado a viver o espaço e o próprio museu de uma forma 

única. Para começar, o museu encontra-se enterrado e devido a esta característica 

toda a percepção das obras e do próprio museu é completamente diferente. Trata-se 

de uma complexa composição feita através de quadrados, rectângulos e triângulos. 

Ilustração 25 – Planta tridimensional do museu de arte Chichu. (Jodidio, 2009, p. 121) 
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O acesso é feito através de uma primeira entrada que nos transporta a um plano de 

betão que depois de atravessado leva o visitante a percorrer um corredor totalmente 

fechado por paredes de betão onde a única luz existente é a do fim do próprio túnel 

que dá acesso ao pátio quadrangular.  

 

Ilustração 26 - Plano de entrada. (Jodidio, 

2009, p.113) 

 

Ilustração 27 - Plano e corredor que dão 

acesso à entrada no museu. (Attic, 2005) 

 

Ilustração 28 - Corredor de entrada. 

(Miyamoto, 2005) 

 

Chegando ao cimo do pátio, e depois de atravessar a sala de entrada principal, 

atravessa-se um outro corredor desta vez já iluminado, mas com uma outra 

particularidade, as paredes de betão que estão a ladeá-lo têm uma inclinação de 6º 

para leste. “O objectivo, foi dar aos visitantes a impressão de que se estão a dirigir 

para o interior da terra, talvez mesmo para o centro. Os 6º representam 1/60 de um 

círculo completo de 360º e que pode ser visto como a proporção da esfera que é a 

terra.” (Ando, 2004).  

Este túnel dá ao visitante a estranha impressão de que as pesadas paredes estão a 

flutuar. Depois de o percorrer, chega-se a mais um pátio desta vez de forma triangular. 
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Ilustração 29 - Pátio triangular, Ando 

(Jodidio, 2007, p.263) 

 

 

Ilustração 30 - Corredor de acesso 

entre os dois pátios. (Studio 

International, s.d.) 

 

 

Ilustração 31 - Pátio quadrangular, Matsuoka. 

(Jodidio, 2009, p. 119) 

 

 

Este pátio permite ao visitante aceder a três níveis diferentes para dessa forma ter 

acesso não só às várias salas de exposição dos três artistas, mas também à cafetaria. 

Descendo um nível através do pátio tem-se acesso, de um dos lados, às obras de 

Monet, do outro às de James Turrell. É também através deste nível que se tem acesso 

à cafetaria. Para visitar a sala de Walter de Maria o visitante tem de descer até ao 

nível mais enterrado. 

A cafetaria é o culminar da visita, o visitante é presenteado com uma fantástica vista 

sobre o oceano, é como o renascer, é o regresso à abundância da luz, é o poder olhar 

em volta vendo toda a envolvente. É o contraste entre todo o museu com os seus 

planos, corredores e pátios de betão que envolvem o visitante e a imensidão da 

envolvente com que se depara quando chega à cafetaria.  
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Ilustração 32 - Vista exterior do café. (Attic, 2005) 

 

Ilustração 33 - Vista interior do café. (Lin, 2010) 
 

 

 

No geral a estrutura do museu é constituída por duas alas, uma referente às galerias e 

outra à entrada. Cada uma delas tem no centro respectivamente um pátio enterrado 

triangular e outro quadrangular e são ligadas através de um túnel ao ar livre que 

funciona como uma trincheira. São as figuras geométricas que foram compostas sem 

axialidade ou direcção que dão forma ao museu e são os seus limites que sobressaem 

acima do solo. (Ando, 2004)  
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Ilustração 34 – Planta do Piso 0. (Jodidio, 2007, p.265) 

 

Ilustração 35 – Planta do Piso -1. (Jodidio, 2007, p.265) 
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Referências das ilustrações 23, 24, 25 e 26: 

1. Átrio de entrada / Loja 

2. Bilheteira 

3. Escritórios 

4. Vazio 

5. Lobby 

6. Instalações Sanitárias 

7. Oficina 

8. Sala da direcção 

9. Pátio de entrada - quadrangular 

10. Sala de James Turrell 

11. Sala de Claude Monet 

12. Café 

13. Pátio triangular 

14. Foyer 

15. Sala de Walter de Maria 

 

 

 

 

 

Ilustração 36 - Planta do Piso -2. (Jodidio, 2007, p.265) 

 

Ilustração 37 – Corte. (Jodidio, 2009, p.117) 
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3.1.5. SALAS DE EXPOSIÇÃO - ARTISTAS 

Este museu apresenta nas suas instalações exposições permanentes de obras de 

apenas três artistas - Claude Monet, Walter de Maria e James Turrell – que estão em 

exibição nas galerias que foram criadas especificamente para as receber. 

 

Ilustração 38 - Sala de exposição de Claude Monet, Matsuoka. 

(Jodidio, 2009, p. 140) 

 

Ilustração 39 - Sala de exposição de Claude Monet, 

Shinkenchiku-Sha. (Jodidio, 2007, p. 264) 

 

 

O arquitecto liga as galerias através de uma labiríntica sequência de espaços – luz e 

sombra, aberto e fechado – que servem como passagem e ao mesmo tempo destino. 

É o visitante que decide a ordem pela qual quer efectuar a visita podendo sempre 

voltar às salas quantas vezes quiser. 

Ao entrar na zona de Monet, o visitante tem de passar primeiro por uma antecâmara e 

só depois entra na sala de exposição onde pode ver cinco pinturas deste autor, todas 

elas pertencentes à colecção dos nenúfares.  

 

 
Ilustração 40 – Quadro de Claude Monet - “A baía dos nenúfares”, Morikawa. (Jodidio, 2009, p.144 e 145) 
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Estão iluminadas exclusivamente por luz natural através de quatro rasgos 

correspondentes às quatro arestas do tecto. Esta iluminação, aliás como a de todas as 

obras em exposição neste museu, foi cuidadosamente trabalhada para poder incidir 

nas obras de arte de forma a não as deteriorar. Vista da entrada, esta sala de 

exposição parece-se com uma pintura emoldurada do próprio Monet. É dado um toque 

impressionista ao pavimento, que é constituído por 700 000 mosaicos de 20 x 20 x 20 

mm de mármore branco.  

 

 

Aqui se vê, mais uma vez, a preocupação que o arquitecto teve em criar espaços 

únicos e específicos para receber as obras de cada um dos três autores, tudo foi 

pensado ao mais ínfimo pormenor.  

Walter de Maria criou especificamente para o museu as obras que lá estão expostas. 

Uma esfera de granito preta de 2,2m de diâmetro com 17 toneladas e 27 esculturas de 

madeira revestidas com folha de ouro, em que 11 delas estão expostas no chão e as 

outras 16 estão expostas nas paredes. Estas 27 esculturas assumem três formas 

diferentes, de triângulo, quadrado e pentágono.  

 

 

 

 

Ilustração 41 – Pavimento com mosaicos 20 x 20 x 20 mm em mármore branco, Matsuoka. (Jodidio, 2009, p. 141) 
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Ilustração 42 - Sala de exposição de Walter de Maria. 

(American Burnish, 2005) 

 

Ilustração 43 - Pormenor de 

uma escultura de Walter de 

Maria. (American Burnish, 2005) 

 

Ilustração 44 - Pormenor de uma 

escultura de Walter de Maria. 

(American Burnish, 2005) 

 

O espaço onde as obras estão expostas está alinhado de Este para Oeste, por isso o 

seu trabalho é percepcionado de diversas formas desde o nascer até ao pôr-do-sol. 

Existe uma abertura zenital, por onde a luz ilumina todo o seu interior, criando um jogo 

de luz/sombra que torna a vivência das suas obras ainda mais intensa.  

 

 

 

 

 

Ilustração 45 – Sala de exposição de Walter de Maria, fotografia de Shinkenchiku-Sha. (Jodidio, 2007, p. 264) 
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Ilustração 46 - Open Field de James Turrell. (Miller, 2011) 

 

Ilustração 47 - Open Field de James Turrell, fotografia de Matsuoka. 

(Jodidio, 2009, p.137) 

 

 

As obras/intervenções de James Turrell apresentam a luz como sendo ela própria uma 

arte. Neste museu essas intervenções estão expostas em salas que foram criadas de 

forma específica para as receber e por isso o espaço que as envolve está disposto de 

modo a que sejam vivenciadas de forma única.  

As três intervenções que estão em exposição são Afrum Pale Blue de 1968, Open 

Field de 2000 e Open Sky de 2004.  

Afrum Pale Blue consiste num colorido foco projectado num canto e que dá a 

impressão de estar em três dimensões. Esta é a primeira obra a que o visitante tem 

acesso quando entra na sala de Turrell, serve de preparação para o que vai visualizar 

de seguida. 

Open Field foi criada propositadamente para este museu. O visitante tem que subir 

umas escadas e entrar no espaço rectangular que se encontra à sua frente. É depois 

convidado a percorrer e permanecer nesse espaço para conseguir percepcionar e 

vivenciar a luz e a envolvente que neste caso são controladas exclusivamente por 

Turrell. O objectivo é dar ao visitante a sensação de que está a ser confrontado com o 

infinito. Neste caso a distinção entre arquitectura e arte torna-se dúbia, pois é difícil 

perceber onde termina a arquitectura para passar a ser obra de arte e vice-versa.  
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Ilustração 48 - Open Field de James Turrell, 

fotografia de Matsuoka. (Jodidio, 2009, p. 

136) 

 

Ilustração 49 - Open Field de James Turrell, 

fotografia de Matsuoka. (Jodidio, 2009, p. 

138) 

 

Ilustração 50 - Afrum Pale Blue de 

James Turrell, fotografia de 

Matsuoka. (Jodidio, 2009, p. 134) 

 

Também a intervenção Open Sky, foi criada propositadamente para este museu, visto 

que a sala é a obra em si. É uma sala quadrangular com uma abertura no tecto que 

permite ao visitante observar o céu como se fosse um quadro e aperceber-se de que 

realmente se encontra debaixo do chão. Tem uns bancos à volta de toda a sala onde o 

visitante se pode sentar para observar. 

 

 

 

 

Ilustração 51 – Open Sky de James Turrell, 2004, fotografia de Matsuoka. (Jodidio, 2009, p.135) 
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A arquitectura nasce sempre a partir de factores condicionantes, ao passo que a 

maioria das obras de arte é criada sem constrangimentos. É difícil à arquitectura olhar 

bem para o interior da psique, porque é preciso lidar com esses factores 

condicionantes. (Jodidio, 2007, p. 36) 
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3.1.6. LUZ 

Embora se possa pensar que existe um défice de iluminação devido ao facto de o 

museu estar enterrado isso não acontece, pois as entradas de luz natural foram muito 

bem pensadas pelo arquitecto que teve a intenção de iluminar alguns espaços em 

detrimento de outros.  

 
 

Ilustração 52 - Pátio quadrangular visto de cima, fotografia de Matsuoka. (Jodidio, 

2009, p. 119) 

 
 

Ilustração 53 - Pátio quadrangular, fotografia 

de Matsuoka. (Jodidio, 2009, p. 120) 

 

 

 

Ilustração 54 - Acessos ao pátio quadrangular. 

(Attic, 2005) 

 

 

Ilustração 55 - Acesso ao pátio quadrangular. (Attic, 2005) 
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Os pátios são os grandes difusores da luz neste projecto. Existem dois, um de forma 

quadrangular e outro triangular. O primeiro encontra-se no início do museu e faz parte 

da ala de entrada. Faz a ligação entre a zona da entrada que se encontra a um nível 

mais baixo e a ala das exposições que se encontra no nível superior. É como um cubo 

enterrado mas sem cobertura com quatro paredes de betão onde se encontram as 

escadas. A luz natural entra precisamente por essa ausência de cobertura. No chão 

surge um tapete de relva que não é acessível aos visitantes.  

O segundo pátio de forma triangular dá a possibilidade ao visitante de aceder a três 

níveis diferentes, onde se encontram os espaços expositivos dos três artistas. No nível 

mais enterrado encontra-se a sala de Walter de Maria. As outras duas salas de 

exposição, bem como o acesso à cafetaria, encontram-se no nível intermédio. Em dois 

dos lados do triângulo estão rampas de circulação. Estas rampas de circulação estão 

cercadas por muros de betão que apenas são iluminados através de um rasgo de 35 

cm, à altura dos olhos, que se encontra na parede que dá para o pátio, fazendo a 

ligação do piso mais enterrado ao piso intermédio. No terceiro lado do triângulo 

encontram-se as escadas que dão ao visitante a possibilidade de percorrer os três 

níveis. Este pátio é uma vez mais um sugador de luz natural. Ao contrário do outro 

pátio em que o pavimento é revestido de relva, este tem pedaços soltos de calcário, o 

que confere uma percepção completamente diferente entre os dois pátios. Assim 

como os pátios japoneses, estes dois também são apenas para os olhos e não para 

percorrer. 

 

 Ilustração 56 – Pormenor do rasgo de luz no pátio 

triangular. (Lappin, 2006) 

 

Ilustração 57 – Acessos do pátio triangular. (Miller, 2011) 
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Ilustração 58 - Pormenor do rasgo de luz no pátio triangular. 

(Rubi, 2006) 

 

Ilustração 59 - Pormenor do rasgo de luz no pátio triangular. 

(Attic, 2005) 

 

Também nas salas de exposição a luz foi trabalhada de forma especial. Na sala de 

Monet é através dos quatro rasgos que existem no tecto que a luz inunda a sala. No 

caso da sala de Walter de Maria e no Open Sky de Turrell é graças às aberturas que 

existem no tecto que a luz invade o espaço.  

Dentro do museu, o visitante é levado constantemente a um turbilhão de emoções, 

entre a luz e a escuridão, a massa e o vazio. Aderindo aos materiais preferidos de 

Ando como o betão, o aço, o vidro e a madeira, esta obra tem um design 

extremamente minimalista.  

Mais uma vez o arquitecto conseguiu trabalhar a luz duma forma singular o que 

confere a este museu um carácter único.  
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3.2. CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA GRAÇA MORAIS 

3.2.1. O ARQUITECTO - EDUARDO SOUTO DE MOURA 

“Nós começamos com um papel branco à frente e pensamos… o que é que vamos 

fazer aqui? É o chamado pânico do papel branco”. (Cunha, 2011) 

 

 

 

Eduardo Elísio Machado Souto de Moura é um prestigiado arquitecto português, 

nascido no Porto a 25 de Julho de 1952. Colaborou de 1974 a 1979 com outro 

importante arquitecto português, Álvaro Siza Vieira. Antes de se licenciar em 

Arquitectura pela Escola Superior de Belas-Artes do Porto em 1980, Souto de Moura 

estudou escultura. Foi também em 1980, depois de ter ganho um concurso de design 

para a Casa das Artes, que começou a sua carreira de arquitecto a solo.  

As suas primeiras obras foram casas residenciais, mais tarde projectou centros 

comerciais, escolas, galerias de arte e cinemas em países como Espanha, Itália, 

Alemanha, Bélgica, Áustria, Reino Unido e Suíça. Entre 1989 e 1997 Souto de Moura 

passou oito anos a restaurar o antigo mosteiro do século XII em Amares, 

transformando-o na pousada de Santa Maria do Bouro. 

 

 

Ilustração 60 – Arquitecto Eduardo Souto de Moura. (El croquis, 2009, p.4)  
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Ilustração 61 - Pousada Santa Maria do Bouro. (Pousadas de Portugal, 

2010) 

 

Ilustração 62 - Casa das histórias da Paula Rego. (Casa 

das Histórias Paula Rego, s.d.) 

 

De 1981 a 1990, Souto de Moura foi assistente e mais tarde nomeado professor na 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Foi professor visitante nas 

Faculdades de Arquitectura de Genebra, Paris-Belleville, Harvard, Dublin, ETH Zurique 

e Lausanne e tem participado em vários seminários e dado muitas palestras em 

Portugal e no estrangeiro. O seu trabalho tem aparecido em diversas publicações e 

exposições. 

Como arquitecto, recebeu já cerca de 40 prémios portugueses e internacionais pela 

sua vasta obra onde se salientam os projectos de arquitectura da Pousada, o Metro do 

Porto, o estádio de futebol de Braga e as suas obras no estrangeiro. Foi galardoado 

com o prémio Pritzker no ano corrente de 2011. 

É um dos mais conceituados arquitectos da sua geração, elogiado pelo júri do prémio 

Pritzker em relação à forma como usa uma pedra com mais de 1000 anos ou se 

inspira num detalhe moderno de Mies Van Der Rohe e também por conseguir conciliar 

nos seus projectos características aparentemente opostas como robustez e subtileza, 

poder e modéstia, atrevimento e sublimidade.  

Questionado em relação ao que gostaria de fazer no futuro Souto de Moura responde:  

O que eu queria era acabar o que projectei. A arquitectura é uma coisa que tem muita 

inércia, primeiro que se decida fazer demora muitos anos, por exemplo o TGV, o 

aeroporto, são anos! Depois decide-se, depois ninguém concorda, depois caiem os 

governos […] tudo demora muito, por isso gostava de concluir o que projectei. 

(Monteiro, 2011) 
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3.2.2. INFLUÊNCIAS 

 
É uma obra, por um lado, de grande originalidade e, por outro, de grande sabedoria, no 

sentido em que é uma obra em que transparece o conhecimento da história da 

arquitectura. Tem a solidez de algo que não tem a ver com originalidade gratuita, mas 

sim uma originalidade assente nas raízes e na história da arquitectura portuguesa e 

não só portuguesa. (Siza Vieira, 2011)  

 

Como outros arquitectos portugueses, Souto de Moura teve que aprender a viver num 

país pequeno e incerto e teve também de encarar a imposição de regras e de 

condicionalismos cegos que supostamente funcionavam como um estimulante 

pretexto para fazer belos edifícios. 

De facto e como o arquitecto costuma afirmar, o início da sua carreira (que aconteceu 

em simultâneo com uma longa era de estagnação e com a comemoração da desejada 

revolução), estabeleceu-se na convicção, ou na ilusão, de que havia um projecto de 

modernidade para cumprir. 

A militância política da Escola do Porto (onde era aluno aquando da revolução de 25 

de Abril de 1974), a participação no processo SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório 

Local 1974-1976) e a influência de Siza Vieira deixaram-lhe naturalmente marcas. 

Desde que começou a trabalhar em torno do equipamento público sempre teve a 

preocupação de querer cumprir com dois propósitos, o de dar urbanidade às cidades e 

o de melhorar as condições sociais, como é exemplo o Mercado Municipal de Braga. 

Souto de Moura ao contrário do que é normal nos arquitectos vem-se questionando 

sobre si próprio nalguns dos seus últimos projectos.   

Em resposta à pergunta o que é para si a Arquitectura o arquitecto responde:  

É uma arte social, gosto das definições banais. Não podemos decidir sozinhos, como 

um pintor, como um escritor […] temos a responsabilidade da obra permanecer num 

sítio e somos responsáveis por um colectivo em que não é só o nosso lado subjectivo 

que decide enquanto que os médicos enterram os seus erros os nossos ficam lá para 

sempre. (Cunha, 2011) 
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3.2.3. ENVOLVENTE  

O Centro de Arte Contemporânea Graça Morais localiza-se em Bragança, cidade 

portuguesa, capital do distrito com o mesmo nome, Região Norte e sub-região do Alto 

Trás-os-Montes. Encontra-se encravada nas montanhas do Nordeste Transmontano, a 

700 metros de altitude e a 22 km da fronteira espanhola. É sede de um dos municípios 

portugueses com maior área, 1 173,6 km², e 34 375 habitantes (em 2009), subdividido 

em 49 freguesias.  

Os achados arqueológicos efectuados permitem concluir que a ocupação humana no 

distrito de Bragança remonta ao Paleolítico final. Contudo, no Neolítico, ter-se-á 

assistido a um acréscimo de povoados e comunidades. Da ocupação humana nestes 

períodos existem diversos vestígios.  

Mais tarde a colonização romana que se foi impondo de forma muito lenta, veio actuar 

sobre as civilizações existentes, contribuindo para minorar as diferenças étnicas e 

culturais resultantes dos primitivos povoamentos e para homogeneizar as culturas 

indígenas. Mais recentemente têm sido efectuadas escavações na cidade de 

Bragança que permitem confirmar a presença romana nesta área.   

  

 

É uma cidade antiga e com história, como a maioria das cidades portuguesas. Há 

quem defenda que é considerada uma das dez cidades mais antigas de Portugal. Tem 

vários vestígios dos povos que nela habitaram.  

 

 

Ilustração 63 - Vista geral da cidadela de Bragança. (Ilustração nossa, 

2011) 

 

Ilustração 64 – Vista do cruzeiro e da Sé/Catedral de 

Bragança. (Ilustração nossa, 2011) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Bragan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Tr%C3%A1s-os-Montes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Tr%C3%A1s-os-Montes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
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Existem vários elementos importantes na cidade, que são a Domus Municipalis, o 

Pelourinho, a Cidadela, a Torre de Menagem e a Igreja de Sta. Maria. 

O primeiro localiza-se no interior da cidadela. Trata-se de um monumento único da 

arquitectura românica civil na Península Ibérica, do período tardo-medieval. A sua 

edificação data, provavelmente, do primeiro terço de quatrocentos. A designação 

Domus Municipalis, que significa cisterna, sala de água surge, apenas, no século XIX. 

A Domus é constituída por dois espaços distintos: uma cisterna para armazenar águas 

pluviais e nascentes, e o salão fenestrado (suportado pela abóbada de berço que 

cobre a cisterna) que terá sido utilizado para se realizarem reuniões dos “homens 

bons”. 

 

Ilustração 65 – Domus Municipalis vista do exterior. (Ilustração 

nossa, 2011) 

 

Ilustração 66 – Domus Municipalis vista do interior. (Ilustração 

nossa, 2011) 

 

O Pelourinho, localizado na cidadela do castelo de Bragança representa o símbolo dos 

direitos municipais e da justiça. É constituído por duas peças distintas, dois elementos 

bem separados no tempo: o Pelourinho propriamente dito e a figura zoomórfica da 

proto-história, um berrão, popularmente designado por “porca da vila”.  

A Cidadela, é um recinto amuralhado com 660 metros de perímetro que já fez parte de 

uma cerca muito vasta, e constitui o núcleo urbano mais antigo da cidade. Data do 

reinado de D. Dinis, séculos XIII/XIV. 
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A torre de menagem é um edifício de estilo gótico que foi mandado construir no século 

XV por D. João I, de planta quadrangular com 17 metros de largura e 33 metros de 

altura. Tem as 4 faces orientadas pelos 4 pontos cardeais, sendo considerada uma 

das mais belas e elegantes do país. Alberga hoje o museu militar. 

A Igreja de Sta. Maria localiza-se também no interior da cidadela. Sem que haja 

provas documentais sobre a data da sua construção, sabe-se que a reconstrução foi 

levada a cabo entre 1701 e 1715. Possui um rico frontal de granito, barroco, um 

frontão quebrado e um nicho. A parede do maciço frontal está flanqueada por duas 

colunas salomónicas.   

 

Ilustração 67- Igreja de Sta. Maria vista 

do exterior. (Ilustração nossa, 2011) 

 

Ilustração 68 – Igreja de Sta. Maria vista do interior. (Ilustração nossa, 2011) 

 

Situado em pleno centro histórico da cidade, entre duas importantes artérias: As ruas 

Abílio Beça e a Emídio Navarro e com vista privilegiada para a centenária Praça da 

Sé, o Centro de Arte ocupa um edifício do Séc. XVIII mandado edificar por Francisco 

Xavier da Veiga Cabral e adquirido posteriormente por José Sá Vargas. Em 1936, por 

testamento, o imóvel passa a propriedade da Santa Casa da Misericórdia, tendo sido 

adquirido em 1940, em hasta pública, pelo Banco de Portugal para aí instalar uma 

delegação que manteve em actividade até Março de 1993. 
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Ilustração 69 - Fachada Sul - Rua Abílio 

Beça, fotografia de Ferreira Alves. 

(Neves, 2008, p.137) 

 
 

Ilustração 70 - Fachada Norte - Rua Emídio Navarro, fotografia de Ferreira Alves. (Neves, 

2008, p.118) 

 

Em completo estado de abandono, e depois de um longo período de negociações, 

iniciadas em 1998, o edifício foi adquirido pela Câmara Municipal em 2002. 

As obras de recuperação e adaptação do antigo solar e que dão corpo ao trabalho 

arquitectónico de Souto Moura tiveram inicio em Outubro de 2004 e prolongaram-se 

até Junho de 2008, altura em que foi inaugurado. 

Dedicado a Graça Morais, aí nascida, o centro de arte reúne uma importante parte do 

espólio da pintora. Além de organizar exposições da artista, dedica-se também à 

apresentação e promoção de outros artistas plásticos e de outras formas de arte.  

Os trabalhos de recuperação do edifício solarengo e a ampliação do equipamento, 

denunciado pelo emaranhado da estrutura metálica, foram dando forma a um espaço 

arquitectónico de excelência, equipado com a mais moderna tecnologia. 

O Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, apresenta-se como um edifício 

bivalente, pois ignora a pobreza da linguagem arquitectónica apresentada pela 

envolvente e insere-se harmoniosamente em termos formais, parecendo ter sempre 

existido ali dessa forma. Na fachada principal não abre vãos e aproveita apenas o 

desnível do terreno para desenhar a entrada no edifício, que se apresenta austero, 

fechado e enigmático. 
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Ilustração 71 - Fachada Norte, fotografia de Ferreira Alves. 

(Neves, 2008, p.119) 

 
Ilustração 72 - Entrada Norte, fotografia de Ferreira Alves. 

(Centro de arte contemporânea Graça Morais, 2009) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 73 – Porta de entrada. (Ilustração nossa, 

2011) 

 

Ilustração 74 – Entrada Norte, fotografia de Veras. (Picasa, 2008)  
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3.2.4. PROJECTO  

A arquitectura de Eduardo Souto de Moura não é óbvia, frívola ou pitoresca. Está 

imbuída de inteligência e seriedade [...] requer um encontro intenso, em vez de um 

olhar rápido. E, como a poesia, tem a capacidade de comunicar emoções àqueles que 

despendem tempo para escutar. (jurados do Prémio Pritzker, 2011) 

 

  
 

 

Numa arquitectura, onde o branco é tom dominante e cada pormenor denuncia a 

assinatura do autor ganha dimensão uma multiplicidade de espaços. 

Para além das obras de recuperação e adaptação do solar Veiga Cabral, que constitui 

actualmente o núcleo da exposição permanente da pintora Graça Morais, surge um 

segundo corpo que foi construído de raiz pelo arquitecto - o Núcleo de Exposições 

Temporárias. Tem uma área de exposição de 240 m² e uma altura de 8,30 metros. 

Estes dois volumes são ligados por um corpo, também construído de raiz, que 

responde ao programa proposto: para além de acolher a exposição temporária, faz a 

ligação entre os outros dois volumes e possui ainda o programa complementar à 

actividade museológica. Estes dois novos volumes foram construídos no antigo jardim 

do solar. 

Mais do que desenhar um objecto, um centro de arte, o objectivo foi propor uma nova 

estratégia urbana, valorizando a parte mais degradada da cidade com um edifício 

limpo, claro e que surpreendentemente não toca no chão. 

 

Ilustração 76 – Corpo que faz a transição entre os dois espaços 

e volume da exposição permanente, fotografia de Ferreira 

Alves. (Neves, 2008, p.131) 

 

Ilustração 75 – Pátio público e volume da exposição 

temporária, fotografia de Ferreira Alves. (Centro de arte 

contemporânea Graça Morais, 2009) 
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Conforme já referido, as ruas que envolvem o centro de arte são a Abílio Beça a Sul e 

a Emídio Navarro a Norte. Embora o acesso pedonal possa, supostamente, ser feito 

através de ambas as ruas, actualmente, apenas é efectuado pela Rua Abílio Beça, 

sendo o acesso de veículos apenas possível pela segunda. 

O Centro de Arte Contemporânea Graça Morais está dividido em três zonas, A, B e C. 

 

 

 

 

Ilustração 79 - Instalações sanitárias, 

fotografia de Ferreira Alves. (Centro de 

arte contemporânea Graça Morais, 

2009) 

 

Ilustração 80 - Bar e café, fotografia de Ferreira Alves. (Centro de arte contemporânea 

Graça Morais, 2009) 

 

Ilustração 77 – Entrada pela rua Abílio 

Beça, fotografia de Ferreira Alves. 

(Centro de arte contemporânea Graça 

Morais, 2009) 

 

Ilustração 78 – Sala de entrada e bilheteira, fotografia de Ferreira Alves. (Centro de 

arte contemporânea Graça Morais, 2009) 
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A zona A, que se encontra do lado do antigo solar, está distribuída por dois pisos. No 

piso 0 encontra-se a entrada, assim como o bengaleiro, o bar, o café, a livraria/loja, 

parte do pátio do serviço educativo, instalações sanitárias e um foco de acessos 

(escadas e elevador). No primeiro piso encontram-se as sete salas que contêm a 

exposição permanente da pintora Graça Morais, servindo, uma delas, 

simultaneamente, de hall de distribuição.  

A zona B está apenas distribuída no piso térreo e alberga duas salas do serviço 

educativo, o gabinete técnico de museologia, o gabinete do director, a sala de 

reuniões, instalações sanitárias para uso privado, um corredor de exposição de obras, 

a outra parte do pátio do serviço educativo, o pátio de descarga, o pátio público e o 

posto de transformação.  

 

Ilustração 81 – Escadas que dão acesso 

ao núcleo da exposição temporária. 

(Ilustração nossa, 2011) 

 

Ilustração 82 - Sala do serviço educativo. (Ilustração nossa, 2011) 

 

A zona C está distribuída por dois pisos: no piso térreo encontra-se a oficina, a reserva 

de colecção, a sala para recepção das obras, instalações sanitárias, balneários de 

apoio à oficina, elevador para as obras e o foco de acessos (escadas e elevador); no 

primeiro piso, a sala de exposições temporárias e a sala do controlo de 

segurança/monitorização.  
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O utilizador, ao chegar ao centro de arte através da Rua Abílio Beça, depara-se com 

uma fachada datada do séc. XVIII totalmente recuperada. Ao entrar, depara-se com a 

recepção, onde pode adquirir os bilhetes. Depois, tem acesso a diversos espaços, 

como a livraria/loja, o bengaleiro, o bar, o café que tem acesso ao exterior e as 

instalações sanitárias. Existe também o hall de distribuição, que dá acesso às escadas 

e ao elevador, ou, então, leva o utilizador a entrar no bloco da exposição temporária.  

Se o utilizador subir para o primeiro piso entra na zona da exposição permanente, 

referente às obras da pintora Graça Morais que se encontram expostas nas sete salas 

existentes. Embora estas salas sejam dedicadas exclusivamente a esta pintora, as 

obras aqui expostas estão sujeitas a uma rotatividade que ocorre, sensivelmente, de 

seis em seis meses.  

Todas estas salas estão devidamente iluminadas por luz natural e artificial, de modo a 

que os seus quadros possam ser visualizados da melhor forma.  

 

Ilustração 83 - Hall de distribuição da exposição permanente, 

fotografia de Ferreira Alves. (Centro de arte contemporânea 

Graça Morais, 2009) 

 

Ilustração 84 - Sala da exposição permanente, fotografia de 

Ferreira Alves. (Ilustração nossa, 2011) 

Houve a necessidade de se proceder a um grande restauro, visto que o edifício se 

encontrava em muito mau estado, sempre com a preocupação de manter o espaço o 

mais fiel possível ao que existia. Nos tectos, que são praticamente todos diferentes, na 

maioria dos casos manteve-se o desenho antigo, apenas tendo sofrido alteração a cor 

com que foram pintados: actualmente são amarelo escuro enquanto antigamente eram 

castanho escuro. Esta opção tem como explicação o facto de a cor existente ser muito 

forte e fazer um grande contraste com as obras, sendo o objectivo precisamente o 

contrário, isto é, tornar o espaço mais uniforme e subtil.  
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Também as ombreiras das portas e as portadas das janelas foram mantidas fiéis ao 

original, apenas sendo alvo de restauro e também da mudança de cor.  

O soalho foi restaurado de forma a manter-se fiel ao original. 

Verifica-se um aspecto interessante em relação ao mobiliário do café e do bar: tanto 

as mesas como os candeeiros de pé foram desenhados pelo arquitecto Souto de 

Moura e os sofás são da autoria do arquitecto Siza Viera. 

Regressando ao hall de distribuição no piso térreo, para o utilizador poder chegar à 

exposição temporária é necessário atravessar um grande corredor que tem apenas 

dois vãos do lado esquerdo, um no inicio e outro no fim. Neste corredor já estão 

presentes obras da exposição temporária. Seguindo por este corredor chega-se ao 

foco de acessos, onde se pode subir por escadas ou elevador. Chegando ao primeiro 

piso, tem-se acesso à grande sala da exposição temporária.  

 

Ilustração 85 - Corredor da exposição temporária. (Ilustração nossa, 2011) 

 

Ilustração 86 - Sala da exposição 

temporária, fotografia de Ferreira Alves. 

(Centro de arte contemporânea Graça 

Morais, 2009) 

Como complemento, o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais tem um serviço 

educativo, que desenvolve programas específicos para as escolas, workshops 

temáticos, ateliês de artes plásticas, encontros com artistas plásticos, projectos de 

cooperação e visitas guiadas, assim como um centro de documentação. A oficina faz 

parte deste serviço educativo. O objectivo é dar a conhecer aos jovens diferentes tipos 

de arte e dar-lhes a oportunidade de fazerem trabalhos manuais.  
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A população é chamada a interagir com o centro através de variados programas 

culturais tais como tertúlias e lançamentos de livros no café e bar. 

 

Ilustração 87 - Entrada para a exposição 

temporária, fotografia de Ferreira Alves. 

(Neves, 2008, p.125) 

 

Ilustração 88 - Corredor de acesso entre a 

entrada e a exposição temporária, 

fotografia de Ferreira Alves. (Neves, 2008, 

p.127) 

 

Ilustração 89 - Recepção ao público, 

fotografia de Ferreira Alves. (Ilustração 

nossa, 2011) 

 

A fachada impõe-se completamente cega, ocultando um vão de acesso a uma porta, 

actualmente sem uso, e por onde o utilizador pode circular. 

Existem diversos pormenores neste projecto que devem ser analisados. Um deles é o 

cuidado que o arquitecto teve na execução das escadas e dos elevadores. Nos dois 

casos houve uma preocupação em escolher o material para revestir o pavimento que 

mais se assemelhasse ao envolvente. No caso das escadas que dão acesso à 

exposição da pintora Graça Morais, o arquitecto revestiu os degraus em madeira, visto 

que o pavimento das sete salas é também revestido pelo mesmo material. No caso 

das escadas que dão acesso ao volume da exposição temporária, foi utilizado um 

revestimento moderno, idêntico ao pavimento da sala da exposição temporária. Foi 

adicionado também um painel de cor prateada em cada vão de escadas. 

Outro pormenor interessante que acontece nas escadas que dão acesso à exposição 

de Graça Morais, é a existência de uma janela para passagem de ar. Inicialmente o 

arquitecto pensou em retirá-la e deixar a parede completamente fechada, mas acabou 

por querer aproveitá-la. Pintou a janela de azul e colocou um foco de iluminação por 
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cima, tornando-o um elemento de destaque neste projecto. Chegou até a pensar-se 

fazer dele o símbolo do centro de arte.  

 

 

Ilustração 90 – Escadas que dão acesso 

ao núcleo da exposição permanente. 

(Ilustração nossa, 2011) 

 

Ilustração 91 – Janela para passagem de 

ar, (Ilustração nossa, 2011) 

 

Ilustração 92 – Pormenor do painel 

existente nas duas escadas. (Ilustração 

nossa, 2011) 

 

No caso dos elevadores, o pavimento é em granito, também para haver uma 

continuidade com o material envolvente. 

Outro aspecto interessante é a forma como o arquitecto tentou que as caixas do ar 

condicionado passassem despercebidas. Para isso retirou a caixa que normalmente 

reveste o aparelho de ar condicionado propriamente dito e colocou uma caixa de 

acrílico transparente. Também as grelhas são camufladas no pavimento. Desta forma 

torna discreto aquilo que não deve chamar à atenção. 
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Ilustração 93 – Revestimento em acrílico do ar condiconado. 

(Ilustração nossa, 2011) 

 

Ilustração 94 – Grelha do ar condicionado. (Ilustração nossa, 

2011) 

 

 

Ilustração 95 - Rampa de acesso para 

camiões, fotografia de Ferreira Alves. 

(Neves, 2008, p.121) 

 

Ilustração 96 - Rampa de acesso e sala de recepção das obras, fotografia de Ferreira 

Alves. (Neves, 2008, p.124) 

 

O acesso para os camiões é feito através da rua Emídio Navarro, a única zona onde é 

possível o trânsito automóvel. Entram apenas para descarregarem ou carregarem 

obras. Este é também o local onde os funcionários do centro de arte estacionam os 

seus automóveis. 

Os materiais utilizados neste projecto foram a alvenaria tanto no volume da exposição 

permanente como no elemento que faz a ligação entre este último e o volume da 

exposição temporária. O pladur juntamente com uma grande estrutura metálica, foram 

utilizados na concepção do volume da exposição temporária.  
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Ilustração 97 – Pormenor da estrutura do volume das 

exposições temporárias. (Câmara Municipal de 

Bragança) 

 

Ilustração 98 – Pormenor da estrutura do volume das exposições 

temporárias. (Câmara Municipal de Bragança) 

 

 
 

Ilustração 99 - Rampa pedonal de 

acesso ao pátio público, fotografia de 

Ferreira Alves. (Neves, 2008, p.122) 

 
 

Ilustração 100 - Pátio público, fotografia de Ferreira Alves. (Neves, 2008, p.123) 
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Ilustração 101 – Planta Geral - piso 0 e pormenor da entrada Norte, fotografia de Ferreira Alves. (Neves, 2008, p.120) 

 

Ilustração 102 – Planta Geral - 1º piso, fotografia de Ferreira Alves. (Neves, 2008, p.120) 

 

B 

A 

B 

C 

C 
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Ilustração 103 – Alçado Norte, fotografia de Ferreira Alves. (Neves, 2008, p.119) 

 

Ilustração 104 – Corte A, fotografia de Ferreira Alves. (Neves, 2008, p.124)  

 

Ilustração 105 – Corte B, fotografia de Ferreira Alves. (Neves, 2008, p.123) 
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Ilustração 106 – Corte C, fotografia de Ferreira Alves. (Neves, 2008, p.133) 

 

Ilustração 107 – Pormenor construtivo da sala da exposição temporária, fotografia de Ferreira Alves. (Neves, 2008, p.128) 
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3.2.5. SALAS DE EXPOSIÇÃO – ARTISTAS 

“Um quadro é sempre o lugar da minha maior intimidade. Estou lá toda. Tudo o que 

absorvo do exterior passa primeiro por dentro de mim, pelas minhas vísceras, pela 

minha cabeça. E depois sai e fica numa tela” (Graça Morais, 2002). 

 

 

Este centro de arte apresenta nas suas instalações exposições permanentes e 

temporárias.  

Sete salas são ocupadas pela exposição permanente com obras dos últimos trinta anos 

de graças Morais e uma grande sala juntamente com um corredor de exposição 

albergam a exposição temporária.  

Desenho e pintura 1982 – 2005 da colecção de Graça Morais e As cores não dizem 

nada, de Gerardo Burmester foram os primeiros projectos artísticos a ocupar os 

espaços expositivos do Centro de Arte. Depois disso, várias exposições de Graça 

Morais como As escolhidas, Segredos, Sagrado e Profano, A Procissão, Retratos e 

Auto-Retratos, Metamorfoses e actualmente Terra Quente -Terra Fria ocuparam a 

ala permanente. As salas da exposição temporária receberam artistas como Rui 

Sanches, Santiago Ydáñez, Júlio Pomar, João Louro, Luís Melo, João Cutileiro entre 

outros.  

 

 

Ilustração 108 – Pintora Graça Morais. (Centro de arte contemporânea Graça Morais, 2009) 
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A pintura de Graça Morais, licenciada pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, é 

sobretudo uma procura de exprimir o Portugal rural que marcou a sua infância e que 

sempre encarnou os seus desejos e receios. De traço forte onde é visível o fascínio 

por Chagal, Graça Morais cria um mundo de contrastes onde o figurativo é tratado 

com cuidado e mestria. 

   

 

 

Dentro da figuração, apresenta-nos o corpo e algumas das suas possíveis 

manifestações. De forma subtil oferece-nos uma ampla gama de situações rituais a 

que os corpos estão expostos. Deparamo-nos com figuras sofredoras, melancólicas ou 

alegres. Figuras que realizam as suas tarefas quotidianas ou que são captadas em 

momentos congelados da sua actividade. 

 

 

 

Ilustração 109 – Desenho de Graça Morais. (Ilustração 

nossa, 2011) 

 

Ilustração 110 – Desenho de Graça Morais. (Ilustração nossa, 

2011) 

 

Ilustração 111 – Desenho de Graça Morais. (Ilustração nossa, 2011) 
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A pintora mostra-nos os componentes ocultos do que a vista desarmada nos oferece. 

Através de uma fina arquitectura ensina-nos que por trás de um gesto, de uma mão 

captada a meio de um trabalho existe uma vida interna complexa que o olhar desta 

artista é capaz de desocultar. Penetrar na sua obra é entrar no mito dos rituais que 

ainda prevalecem no Portugal contemporâneo. 

As salas de exposição permanente estão dispostas de maneira a formarem um circuito 

para ser percorrido, mas o utilizador pode optar por seguir a ordem que quiser. O 

utilizador ao chegar dos acessos entra no hall de distribuição e depois ou segue em 

frente ou pela esquerda e a partir daí segue o circuito pretendido.  

 

   

 

É uma arte de efectiva modernidade. É de sonhos sem idade, que a obra de Graça  

É uma arte de efectiva modernidade. É de sonhos sem idade, que a obra de Graça 

Morais nos fala, reflectindo o que somos no descobrir de uma ancestralidade silenciosa 

a que ela dá voz, de uma terra-mãe, na nossa verdade íntima e secreta. Com ela 

cumpre-se, pois, em plena juventude, a função essencial da arte de sempre. (Fernando 

Pernes, 1992) 

 

 

Ilustração 112 – Circuitos possíveis de efectuar na exposição permanente, fotografia de Ferreira Alves. (Adaptação a partir de 

Neves, 2008, p.120) 
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Ilustração 113 - Sala de exposição 

temporária, fotografia de Ferreira Alves. 

(Neves, 2008, p.129) 

 

Ilustração 114 - Hall de acesso à sala da exposição temporária, fotografia de Ferreira 

Alves. (Centro de arte contemporânea Graça Morais, 2009) 

 

 
 

Ilustração 115 - Rasgo no início do corredor da exposição 

temporária, fotografia de Ferreira Alves. (Neves, 2008, p.133) 

 
 

Ilustração 116 - Rasgo no fim do corredor da exposição 

temporária, fotografia de Ferreira Alves. (Centro de arte 

contemporânea Graça Morais, 2009) 
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3.2.6. LUZ 

A forma como a luz natural é trabalhada neste centro de arte é a assinatura do 

arquitecto. Em todas as salas da exposição permanente existem vãos por onde a luz 

natural penetra no edifício, quer pelo lado da Rua Abílio Beça como pelo pátio público 

que se encontra no interior do centro de arte. Existe também um sistema de luz 

artificial que ilumina os quadros de forma a poderem ser percepcionados de forma 

correcta e sem os danificar.  

O sistema de luz artificial é inovador. Gerido por um sistema informático, que controla 

a intensidade e temporização da iluminação, encontra-se suspenso, dentro de tubos 

transparentes. É possível seleccionar, consoante a vontade da artista, dentro de cada 

sala, as zonas que são iluminadas.  

 

 

 

 

Na sala da exposição temporária, ao contrário das salas da exposição permanente, as 

paredes não têm janelas, não querendo isso dizer que não exista iluminação natural. 

Esta entra directamente através de uma grande abertura zenital no tecto e, 

indirectamente, através dos dois acessos. A abertura no tecto serve também para 

suporte dos projectores que iluminam artificialmente o espaço.  

 

Ilustração 117 – Pormenor da iluminação artificial. (Ilustração 

nossa, 2011) 

 

Ilustração 118 – Vãos na sala da exposição permanente, 

fotografia de Ferreira Alves. (Centro de arte contemporânea 

Graça Morais, 2009) 
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Ilustração 119 - Sala da exposição 

temporária e acesso à saída/entrada Norte, 

fotografia de Ferreira Alves. (Centro de arte 

contemporânea Graça Morais, 2009) 

 

 

Ilustração 120 - Pormenor da iluminação zenital e dos projectores. (Ilustração nossa, 

2011)  

 

Os rasgos que surgem no projecto são outra importante forma de iluminação. Existem 

em variados pontos: no corredor da exposição temporária, na sala do serviço 

educativo, no hall de acesso à sala de reuniões, no hall de entrada para a sala da 

exposição temporária e na entrada Norte.
 

 
 

Ilustração 121 - Pormenor do rasgo no corredor da exposição temporária, 

fotografia de Ferreira Alves. (Centro de arte contemporânea Graça Morais, 

2009) 

 
 

Ilustração 122 - Pormenor do rasgo no hall de 

acesso à sala de reuniões, fotografia de Ferreira 

Alves. (Centro de arte contemporânea Graça Morais, 

2009) 
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Um dos rasgos, por exemplo, é o que se encontra no hall da sala de exposição 

temporária. Através dele é possível avistar os dois outros volumes do centro, assim 

como o pátio e também o castelo de Bragança, permitindo ao utilizador fazer a ligação 

entre o contemporâneo e o histórico.  

É também possível observar a cobertura do volume de ligação. Trata-se de um tipo de 

vegetação que veio dos países nórdicos que é especial para temperaturas baixas.  

 

Ilustração 123 - Pormenor do rasgo no hall de acesso à sala da 

exposição temporária, fotografia de Ferreira Alves. (Centro de arte 

contemporânea Graça Morais, 2009) 

 

 

 

Por último o pátio público é o grande difusor da luz natural para todos os rasgos que 

se encontram ao seu redor. A este pátio, todas as pessoas têm acesso, mesmo as que 

não vêm visitar o centro de arte. Podem estar na esplanada a ler um livro, a tomar um 

café ou simplesmente a apreciar a arquitectura com que o arquitecto Souto Moura nos 

presenteia.  

Outro aspecto importante relacionado com a iluminação está relacionado com os 

candeeiros, que se encontram no café/bar e que foram desenhados pelo arquitecto 

Souto de Moura. Têm um aspecto estilizado e iluminam de forma subtil e serena o 

espaço, conseguindo assim o objectivo requerido para este espaço.   

Ilustração 124 - Vista exterior do rasgo do hall de acesso à 

exposição temporária, fotografia de Ferreira Alves. (Centro de 

arte contemporânea Graça Morais, 2009) 
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Ilustração 125 – Pormenor do candeeiro 

de pé do Siza Vieira. (Ilustração nossa, 

2011) 

 

Ilustração 126 – Iluminação zenital nas 

instalações sanitárias da zona do serviço 

educativo. (Ilustração nossa, 2011) 

 

Ilustração 127 – Iluminação artificial do 

corredor de acesso à exposição 

temporária. (Ilustração nossa, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Arquitectura enquanto espaço para exposição de arte: a relação entre o facto arquitectónico e a arte 
 

80  Cristina Maria de Fontes Pereira de Mello Lopes 
  
     
 

3.3. GALERIA DE ARTE E ARQUITECTURA STOREFRONT 

3.3.1. OS ARQUITECTOS - STEVEN HOLL E VITO ACCONCI 

Steven Holl é um conhecido arquitecto e aguarelista norte-americano. Nascido em 

1947, em Bremerton, Washington, licenciou-se pela Universidade de Washington em 

1971, ano em que efectua estudos de Arquitectura em Roma, complementados com 

uma pós-graduação na Architectural Association, Londres (1976). 

 

 

Lecciona desde 1981 na Escola Superior de Arquitectura e Urbanismo da 

Universidade de Columbia, Nova Iorque; na Universidade de Washington, Seattle; no 

Instituto Pratt e na Escola de Desenho Parsons, ambos em Nova Iorque e na 

Universidade de Pensilvânia, Filadélfia. 

Dou aulas há 20 anos, sempre no outono, durante um período lectivo. Interesso-me 
muito pelas questões filosóficas dos estudantes e por isso abri-lhes o meu atelier. 
Trago-os aqui e pergunto-lhes o que acham das obras publicadas nos livros e revistas 
de arquitectura. Estamos a passar actualmente por uma euforia por tecnologia, que é 
deslocada do lugar que lhe é devido. Estou certo de que isso vai passar, pois tornou-se 
chato e repetitivo. Precisamos de recuperar a habilidade em termos de detalhes e 
intensidade da arquitectura. (Klotz, 2001)  

 

No período 1985-1999 recebe, de diversas entidades e instituições, mais de duas 

dezenas de prémios e menções pelas suas obras e projectos. 

Entre 1980 e 1999 participa em cerca de quatro dezenas de exposições nos mais 

diversos locais do Mundo: Nova Iorque, Roma, Berlim, Nova Jérsia, Milão, Tóquio, 

Frankfurt, Fukuoka, Veneza, Seattle, Montreal, Barcelona, Bordéus, Helsínquia, 

Hamburgo, Oslo, Roterdão, Los Angeles e Essex. 

Ilustração 128 – Fotografia do arquitecto Steven Holl. (El País, s.d.)  
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Inicia a sua actividade profissional na Califórnia, estabelecendo-se em 1976 em Nova 

Iorque. O seu trabalho incide particularmente sobre espaços de exposição, desde 

galerias a museus; habitação unifamiliar e habitação colectiva; estabelecimentos de 

ensino superior e também outros tipos menos frequentes, como uma capela e um 

parque numa ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais); bem como 

projectos mais conceptuais e utópicos, fruto das suas reflexões acerca do território, da 

cidade, da arquitectura, das pessoas e das vivências.  

 

Ilustração 129 - Instituto tecnológico de 

Massachusetts – EUA. (Daderot, 2005)  

 

Ilustração 130 - Museu de arte 

contemporânea, Finlândia. (Gilde, 2004) 

 

Ilustração 131 - Museu Knut, Noruega. 

(Holl, s.d.) 

 

As principais ferramentas de trabalho do arquitecto são os diagramas, gráficos, 

enquanto análise e simultaneamente síntese de cada projecto, mas sobretudo 

mentais, permitindo a investigação de conceitos e a renovação e experimentação 

constante em cada projecto. Captam, registam e abrem caminho à formalização da 

ideia de cada um, podendo abordar questões de luz e sombra, de leveza e de peso, 

referências poéticas, científicas ou individuais. 

 

 

 

Ilustração 132 – Desenho de Steven Holl. (Arco web, 2001) 
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Vito Acconci é um artista norte-americano, simultaneamente poeta e arquitecto, 

nascido em 1940, em Nova Iorque. Estudou literatura no Holy Cross College, em Nova 

Iorque, entre 1958 e 1962, frequentando posteriormente a Universidade de Iowa 

(1960-1964).  

Iniciou a sua actividade artística no final dos anos sessenta, reagindo contra a rigidez 

matemática e a austeridade formal do movimento minimalista que se desenvolveu 

durante essa década. Procurou então exprimir-se artisticamente de forma intensa na 

tentativa de provocar reacções emotivas e apaixonadas no público. Considerava 

esgotado o sistema mercantilista que dominava a produção artística nova-iorquina e 

que assentava na produção de objectos para vender em galerias. Assim, opondo-se 

ao carácter comercial da arte, desenvolveu manifestações com carácter efémero que 

se dirigiam directamente ao público. Desta forma, adoptou a performance como 

manifestação preferencial para concretizar as suas propostas estéticas e realizou em 

Nova Iorque, em 1969, a sua primeira exposição individual.  

 

 

O uso do próprio corpo como tema e material de trabalho e veículo para a expressão 

liga-o ao movimento da Body Art. Nas exposições que realizou, Acconci aborda 

normalmente temáticas ligadas à relação entre o homem, o sexo, o prazer e o desejo. 

Grande parte das performances foram documentadas em fotografias, como é o caso 

da exposição Seedbed, apresentada em 1972 em Nova Iorque. Em 1970 realizou 

trabalhos em vídeo e em película, de que é exemplo o filme Body Art, concretizado 

entre 1970 e 1972. Produziu também desenhos e colagens como L'Attico Roma 

(1972), uma colagem de fotografias à qual associa textos escritos com giz sobre 

Ilustração 133 – Vito Acconci. (Kate Lacey, s.d.)  
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cartão. Realizou ainda um conjunto de esculturas e de instalações que colocou em 

espaços urbanos, explorando o potencial da grande escala para estabelecer relações 

estranhas com os lugares em que as peças se inserem, de que é exemplo a peça 

Multi-bed 4, de 1991.  

 

Ilustração 134 - Imagem do filme “Landscape”. (Architetti, 

2010)  

 

Ilustração 135 - Ponte sobre o rio Mur. (Business Insider, 2001)  

 

Depois de anos como um proeminente e influente artista, Acconci decidiu que a 

melhor forma de continuar a explorar os limites do corpo era deixando a sua prática 

enquanto artista e voltar-se para a arquitectura. Em 2003, desenhou uma ponte sobre 

o rio Mur na Áustria. 
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3.3.2. INFLUÊNCIAS 

“Os edifícios têm de emocionar” (Steven Holl, 2009)  

O arquitecto Steven Holl vive uma incessante busca pela qualidade dos seus 

projectos, procura interpretar-se antes de desenhar. O arquitecto utiliza nas suas 

obras meios artísticos como a poesia, a música, a pintura e a escultura. 

A sua arquitectura não segue a ideologia formalista, sendo o desenvolvimento dos 

seus projectos feito através de formas sólidas por ele pensadas. O uso da luz é 

indispensável, segundo o arquitecto o espaço sem luz torna-se esquecido. 

Holl explora igualmente a sensibilidade humana também através das cores usadas 

nos ambientes que cria, fazendo com que o utilizador sinta diferentes sensações em 

cada um deles. 

Para Steven Holl a arquitectura deve ser criativa como a música, conservada como um 

monumento, mas internacionalizada para que todos tenham o prazer de ver grandes 

obras em vários lugares.  

Em resposta à pergunta com qual dos arquitectos do cenário internacional mais se 

identifica, Holl responde: 

Jean Nouvel tem um trabalho interessante, com experimentações e, sobretudo, muito 

preciso em escalas maiores. Os seus projectos possuem ideologia e concepção 

próprias, criam uma nova dimensão para a arquitectura. Há uns tempos atrás, existiam 

algumas linhas ideológicas com as quais poucos concordavam, mas que abriram 

diversos caminhos para se fazer arquitectura moderna. É, por exemplo, o caso de 

Oscar Niemeyer, que criou uma linguagem original para o movimento moderno. As 

obras dele são um legado da arquitectura internacional e precisam de ser preservadas.  

Visitei a casa onde Niemeyer morou na estrada das Canoas, no Rio de Janeiro. É 

impressionante e, na minha opinião, uma chave para a compreensão da arquitectura 

do século XX. Precisa de ser preservada e restaurada. É como a casa Farnsworth, de 

Mies van der Rohe, que, depois da polêmica sobre a sua venda, vai ser preservada 

pelo estado de Illinois e reaberta ao público. (Klotz, 2011) 
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3.3.3. ENVOLVENTE 

A galeria de arte Storefront encontra-se em Nova Iorque, nos Estados Unidos da 

América. Sendo a cidade mais populosa dos Estados Unidos, com uma população de 

quase 8,2 milhões de pessoas numa área territorial de 790 km², é uma das áreas 

urbanas com mais população do mundo. A população da região metropolitana de 

Nova Iorque é também a maior do país, com quase 19 milhões de pessoas em 17 400 

km². 

Situada no estado com o mesmo nome, é considerada uma cidade global, dada a 

influência exercida por ela sobre o comércio mundial, finanças, cultura, moda e 

entretenimento. Localizada num grande porto natural na costa atlântica do nordeste 

dos Estados Unidos, a cidade é composta por cinco distritos: Bronx, Brooklyn, 

Manhattan, Queens e Staten Island.  

Mais de 12 milhões de imigrantes chegaram à Ellis Island, entre 1892 e 1954. Hoje, 

mais de 100 milhões de americanos devem a sua ascendência a estes imigrantes. 

Nova Iorque é conhecida mundialmente pelos seus arranha-céus e edifícios 

espalhados por toda a cidade concentrando-se a maioria deles na ilha de Manhattan.  

Muitos destes edifícios são mundialmente famosos e foram construídos na década de 

1930: primeiro, o Chrysler Building, finalizado em 1930, depois o Empire State Building 

que é um dos principais edifícios da cidade, foi finalizado em 1931, e que é 

actualmente o prédio mais alto da mesma. O Rockefeller Center foi inaugurado em 

1940, e possui uma grande praça, famosa especialmente no inverno. 

 

Ilustração 136 - Manhattan vista do Millennium UN Plaza Hotel. (Mokio, 2007) 
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Ilustração 137 - Edifício Chrysler. 

(Weiss, 2005)  

 

Ilustração 138 - Empire state building. 

(Wang, 2010) 

 

Ilustração 139 - Rockefeller center. 

(Shankbone, 2007) 

 

Ao longo da década de 1950 e 1960, muitos edifícios de vidro foram construídos em 

Manhattan e em Brooklyn. Entre eles, está a sede da Organização das Nações 

Unidas. 

Mas a arquitectura da cidade de Nova Iorque não se destaca apenas pelos altos 

edifícios. A Estátua da Liberdade, montada em 1884, em França, desmontada e 

transportada em navios, para ser finalmente remontada em Nova Iorque, foi 

inaugurada em 1886 e é outro ex-líbris da cidade. Esta estátua era a primeira visão de 

Nova Iorque para os muitos imigrantes que chegavam à cidade. 

Muitas igrejas são famosas pelo estilo gótico de arquitectura. Entre elas, a Catedral 

Episcopal de São João, o Divino, a Catedral Católica de São Patrício e a Igreja 

Riverside. 
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3.3.4. PROJECTO 

Em 1992, Steven Holl juntamente com Vito Acconci foram seleccionados para 

trabalharem em equipa na renovação da fachada da Galeria de Arte e Arquitectura 

Storefront, uma das poucas galerias dedicadas a expor as obras de jovens arquitectos 

na cidade de Nova Iorque. Este projecto foi a segunda vez em que estes artistas 

trabalharam em conjunto, já que em 1988 colaboraram na elaboração de um plano 

urbano para uma comunidade artística em Washignton D.C.  

 

Ilustração 140 - Alçado Frontal. (Anderson, 2009) 

 

Ilustração 141 - Fachada Principal. (Ilustração 

nossa, 2010)  

 

Ilustração 142 – Entrada. 

(Ilustração nossa, 2010)  

Esta galeria foi inicialmente inaugurada a 18 de Setembro de 1982. Está situada na 

esquina de um quarteirão onde convergem três bairros diferentes: Chinatown, Little 

Italy e o Soho. Trata-se de uma estreita planta triangular, daí que o componente 

dominante deste projecto seja a extensa fachada que dá para a Rua Kenmare. De 

facto, o historial das exposições que outrora aqui existiram estava caracterizado pelas 

diversas camadas de tinta que os artistas que aqui expunham deixaram acumulados 

no interior da galeria e na fachada, que antes era uniforme. 

Com estes antecedentes não parecia aconselhável desenhar algo que desse um 

carácter permanente à fachada, ou um espaço interior estático. A estratégia de 

perfurar a fachada e a procura do imprevisível foi o objectivo destes dois arquitectos. 

Utilizando como material um composto misto de betão e de fibras recicladas, uma 

serie de planos desenham a fachada e transformam-na numa espécie de puzzle.  
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Ilustração 143 - Fachada. (Holl, s.d.)  Ilustração 144 – Fachada. (Norsworthy, 2008) 

Se a função de uma fachada é criar a divisão entre o espaço interior e o exterior, esta 

fachada segundo as palavras do director da galeria Kyong Park: “Não é nem muro, 

nem barreira, nem interior, nem exterior, nem espaço, nem edifício, nem lugar, nem 

instituição, nem arte, nem arquitectura, nem Acconci, nem Holl, nem Storefront”. 

Esta galeria de arte é de pequenas dimensões. Apenas existe uma sala de exposição, 

mas esta pode ser moldada consoante a vontade dos artistas. Tanto se pode tornar 

num bunker e estar completamente fechada sem entrar luz natural, como se pode 

tornar numa fachada perfurada com planos abertos e fechados. 

 

Ilustração 145 – Exposição. (Norsworthy, 2008)  

 

Ilustração 146 – Exposição. (Norsworthy, 

2008)  
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Estes planos podem também servir para exposição, pois podem-se anexar algumas 

obras ao próprio plano. Todas estas diferentes possibilidades concedem a este espaço 

uma originalidade fantástica, não só em termos de organização do espaço como 

também na forma como se pode controlar a luz. Ao abrir estes planos, a fachada 

dissolve-se e o espaço interior projecta-se para a rua, aumentando assim a área de 

exposição da galeria.  

 

 

 

É um projecto simples e de baixo custo (50 mil dólares), mas que demonstra a 

capacidade que estes dois arquitectos tiveram em criar um espaço extremamente 

funcional.  

 

Ilustração 147 – Exposição Painting Urbanism de Haas & 

Hahn. (Storefront for Art and Architecture, s.d.) 

 

Ilustração 148 - Exposição Painting Urbanism de Haas & 

Hahn. (Storefront for Art and Architecture, s.d.) 

 

Ilustração 149 – Planta do piso térreo. (Storefront for Art and Architecture, s.d.) 
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Ilustração 150 – Planta referente ao tecto. (Storefront for Art and Architecture, s.d.) 

 

Ilustração 151 – Vista do interior e do exterior do corte longitudinal. (Storefront for Art and Architecture, s.d.) 

 

 

Ilustração 152 – Fachada Principal. (Storefront for Art and Architecture, s.d.) 
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3.3.5.  

Ilustração 153 – Pormenor de funcionamento dos planos. (Storefront for Art and Architecture, s.d.) 

 

Ilustração 154 – Imagem tridimensional. (Subtopia, s.d.)  

 



A Arquitectura enquanto espaço para exposição de arte: a relação entre o facto arquitectónico e a arte 
 

92  Cristina Maria de Fontes Pereira de Mello Lopes 
  
     
 

3.3.6. SALA DE EXPOSIÇÃO – ARTISTAS 

Sendo esta galeria apenas composta por uma sala de exposição temporária, foram 

muito variados os artistas que aqui apresentaram os seus trabalhos, ultrapassando as 

170 exposições. São exemplo Painting Urbanism, Dig, Claude Lèvêque, Jean 

Nouvel’s architecture shop entre muitos outros. 

  

 

O utilizador é chamado a percorrer não só o espaço interior, mas também o exterior. A 

sequência como o percurso da exposição é feito depende da vontade do utilizador, 

podendo começar por percorrer o espaço exterior e depois o espaço interior, ou 

percorrer os dois espaços alternadamente. 

Esta galeria de arte oferece ao utilizador, não apenas exposições, mas também 

eventos, performances, projecção de filmes, lançamentos de livros, pequenas 

palestras, etc. A maioria das exposições chama a atenção do utilizador, tanto pelas 

cores utilizadas, como pelas diferentes texturas, pela criação de diversos percursos, 

pela originalidade dos objectos expostos, entre outras coisas. Ao passar na rua, o 

utilizador sente-se tentado a penetrar neste espaço para poder vivenciar novas 

experiências. 

Ilustração 155 – Exposição Painting Urbanism de Haas & Hahn. 

(Storefront for Art and Architecture, s.d.) 

 

Ilustração 156 – Exposição Painting Urbanism de Haas & 

Hahn. (Storefront for Art and Architecture, s.d.) 
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Ilustração 157 - Exposição Dig de Daniel Arsham. 

(Storefront for Art and Architecture, s.d.) 

 

Ilustração 158 - Exposição Dig 

de Daniel Arsham. (Storefront for 

Art and Architecture, s.d.) 

 

Ilustração 159 - Exposição Dig de 

Daniel Arsham. (Storefront for Art 

and Architecture, s.d.) 

 

 
 

Ilustração 160 - Exposição. (NY_Review, 2010) 

 
 

Ilustração 161 - Exposição. (Gallery, s.d.)  
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3.3.7. LUZ 

A luz é trabalhada duma forma original nesta obra, porque é o artista que decide como 

quer iluminar as suas obras. Pode optar por manter os planos fechados e assim a 

única luz presente é a artificial, ou então pode jogar com a entrada da luz natural 

abrindo uma parte ou a totalidade dos planos. 

É esta escolha por parte do artista que torna cada exposição única, oferecendo ao 

utilizador diferentes maneiras de vivenciar este espaço, em cada nova exposição que 

visita, o utilizador pode aperceber-se de aspectos diferentes de que poderia ainda não 

se ter apercebido, dependendo da forma como o espaço está organizado. 

Os planos podem abrir-se sobre um eixo vertical ou horizontal e pode-se optar pelo 

ângulo de abertura. 

 

Ilustração 162 - Pormenor do plano. 

(Norsworthy, 2008)  

 

Ilustração 163 - Pormenor do plano. 

(Norsworthy, 2008) 

 

Ilustração 164 - Pormenor do plano. 

(Steven Holl, s.d.) 
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3.4. SALA DE EXPOSIÇÃO OLIVETTI  

3.4.1. O ARQUITECTO – CARLO SCARPA 

Carlo Scarpa foi um arquitecto e designer italiano, nascido em Veneza, em 1906. 

Grande parte da sua infância foi passada em Vicenza, local para onde a sua família se 

mudou quando Scarpa tinha apenas 2 anos de idade, tendo regressado a Veneza, 

juntamente com o pai e o irmão, em 1919, após a morte de sua mãe. Estudou 

arquitectura, pintura e escultura na academia de Belas Artes de Veneza 

especializando-se em arquitectura em 1926, ano em que entra como assistente para o 

Instituto Universitário de Arquitectura de Veneza. 

  

 

Scarpa recusou-se a fazer o exame administrado pelo Governo italiano após a 

Segunda Guerra Mundial. Como consequência, não lhe foi permitida a prática de 

arquitectura sem se associar a um arquitecto. Por não ter feito este exame não chegou 

a concluir a sua formação em arquitectura e por isso nunca foi reconhecido como 

arquitecto. Assim, aqueles que trabalharam com ele, clientes, associados, artesãos, 

chamavam-lhe professor em vez de arquitecto.  

Inicialmente trabalhou sobretudo como designer, realizando projectos de interiores e 

objectos de vidro para a companhia Venini de Murano. A partir de 1941 foi consultor 

da bienal de Veneza tendo organizado diversas exposições.  

Ilustração 165 – Carlo Scarpa. (Scarpa, s.d.)  
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Na década de 50 começa a desenvolver uma obra arquitectónica de maior 

envergadura, realizando intervenções e adaptações em monumentos históricos como 

a adaptação para Museu de Arte do Palazzo Abatellis (1953-54) em Palermo e 

sobretudo o projecto para o Museu Castelvecchio (1956-73) em Verona, uma das suas 

obras-primas, construído sobre um edifício de origem medieval com alterações de 

várias épocas.  

 

Ilustração 166 - Palazzo Abatellis. (Track in Palermo, 

2010) 

 

Ilustração 167 – Castelvecchio. (Chakroff, 2007)  

A sua obra caracteriza-se pelo intenso desenho dos detalhes, que adquirem por vezes 

um design radical. Estabelece um diálogo entre as várias camadas históricas que vai 

pondo a descoberto e as novas intervenções que interagem com o existente. Em 1972 

foi nomeado director do instituto universitário de arquitectura de Veneza. O seu último 

grande projecto, o Banca Popolare di Verona (1977-80) foi terminado pelo seu 

colaborador Arrigo Rudi, pois Scarpa morreu em 1978. 

A maioria da sua obra construída localiza-se no Veneto, contudo fez desenhos de 

paisagens, jardins e edifícios para outras regiões da Itália, bem como para o Canadá, 

Estados Unidos, Arábia Saudita, França e Suíça.  
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3.4.2. INFLUÊNCIAS 

Carlo Scarpa durante a sua vida de arquitecto e designer foi influenciado pelos 

materiais, pela paisagem e pela história da cultura veneziana. A sua arquitectura é 

profundamente sensível às mudanças do tempo, desde as estações à história, 

enraizada numa sensual imaginação material.  

Scarpa era obcecado pelo artesanato e pelo betão e fez com que os materiais se 

comportassem de formas que ninguém esperaria que fosse possível. A sala de 

exposição Olivetti contrasta o escuro com a luz duma forma verdadeiramente única.   

 
 

Ilustração 168 - Pormenor das escadas e vãos da  

fundação Querini, Veneza. (Heiermann, 2007)  

 
 

Ilustração 169 - Pormenor das escadas da fundação  

Querini, Veneza. (Heiermann, 2007) 

 

A intenção de Scarpa foi de desenhar sempre os objectos de uma forma mais 

elaborada do que na realidade precisavam de ser, fazendo com que as coisas 

extremamente pesadas parecessem naturalmente leves. Scarpa pratica uma 

arquitectura extremamente cara, principalmente devido aos materiais que utiliza.  
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3.4.3. ENVOLVENTE 

A sala de exposição Olivetti encontra-se em Veneza, Itália. É uma cidade e comuna 

(concelho) italiana da região do Veneto, província de Veneza no nordeste de Itália. 

Tem cerca de 271 009 habitantes e é conhecida pela sua história, canais, museus e 

monumentos. A comuna de Veneza estende-se por uma área de 412 km², incluindo as 

ilhas de Murano, Burano e outras na lagoa de Veneza, tendo uma densidade 

populacional de 646 hab/km².  

Foi uma das cidades mais importantes da Europa, com uma história rica e complexa e 

um império de influência mundial comandado pelos doges, designação dada aos 

governantes da cidade. Como cidade comercial, tinha várias feitorias e controlava 

várias rotas comerciais no Levante. 

 

Ilustração 170 - Praça e basílica de S. Marcos. 

(Fotodependente, s.d.) 

 

  Ilustração 171 - Ponte Rialto. (Buisse, 

2007) 

 

Ilustração 172 - Ca’ d’oro. 

(Descouens, 2011) 

Está classificada como Património da Humanidade pela UNESCO. Dos muitos 

monumentos e locais turísticos existentes, destacam-se a imponente Basílica de São 

Marcos, na adjacente Praça com o mesmo nome, a famosa Ponte de Rialto sobre o 

Grande Canal, construída em 1588 segundo projecto de António da Ponte, a Ca' d'Oro 

e numerosas igrejas e museus. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comuna_italiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comuna_italiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_do_V%C3%AAneto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Veneza
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Murano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Burano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_de_Veneza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doge
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_da_Humanidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_S%C3%A3o_Marcos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_S%C3%A3o_Marcos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_de_S%C3%A3o_Marcos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_de_Rialto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Canal_de_Veneza
http://pt.wikipedia.org/wiki/1588
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_da_Ponte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%27_d%27Oro
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Veneza situa-se na lagoa de Veneza, no mar Adriático. É um lugar original pois, em 

muitos casos, a água penetra na cidade, sendo as ruas trocadas por canais que 

conferem ao utilizador a possibilidade de vivenciar uma cidade experiência 

completamente diferente. 

 

 

O terreno sobre o qual se ergue Veneza fez com que surgissem ideias engenhosas 

para permitir a construção de edifícios e espaços públicos sobre fundações muito 

difíceis. É necessária a consolidação e a colocação de estacas. 

O delicado equilíbrio da lagoa torna necessário o controlo do regime das águas ao 

longo do tempo. Veneza tem intervenções hidráulicas que pretendem equilibrar o 

regime de subida das águas, embora frequentemente se dê o fenómeno da acqua alta, 

quando as zonas mais baixas da cidade ficam totalmente cobertas por água. O 

projecto MoSE foi lançado pelo governo italiano para proteger a cidade, com diques e 

controlo das águas da lagoa vizinha. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 173 – Vista geral de Veneza. (Beran, 2009) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acqua_alta
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3.4.4. PROJECTO 

Corria o ano de 1957 quando Carlo Scarpa foi contratado para criar uma sala de 

exposição para os produtos Olivetti, trabalho que ficou completo em 1959. O edifício já 

existia, por isso coube ao arquitecto a sua renovação e reabilitação. Tratava-se de um 

pequeno espaço de um só piso, longo e estreito, com cerca de 4m de altura. No 

entanto devido à leitura que Scarpa fez do mesmo, foi possível incorporar um segundo 

piso.  

 

Ilustração 174 - Vista geral da galeria. (Hasta la Design, 2006) 

 

Ilustração 175 - Vista geral da galeria. (Hasta la Design, 2006) 

Esta galeria organiza-se por dois pisos, sendo o primeiro o de entrada. Aqui o 

utilizador pode percorrer o espaço e deleitar-se com a exposição que se desenvolve 

em torno da escadaria de mármore localizada no centro da mesma. Chegando ao 

segundo piso o utilizador tem acesso a dois longos corredores de madeira onde se 

encontram mesas suspensas que expõem os produtos Olivetti. Neste segundo piso 

existem ainda duas salas. 
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Todos os elementos arquitectónicos contribuem para acentuar a altura e o 

comprimento, permitindo que a luz e o espaço sejam gradualmente apreciados pelo 

utilizador.  

O chão de mosaicos de Murano, assemelha-se ao movimento da água e as mesas de 

exposição, que se encontram suspensas, dão a sensação de flutuarem.  

Para chegar à luz pretendida, Scarpa aumentou o número de janelas, iluminando 

assim o chão de mosaicos que varia de cor consoante a zona. A entrada principal é 

encarnada, a zona central branca, a entrada lateral azul e a traseira amarela. O 

arquitecto conseguiu tornar o que antes era um corredor longo e sombrio numa sala 

agradável e com uma luz intensa. 

 

Ilustração 176 - Entrada principal. (Arch Daily, 2008) 

 

Ilustração 177 - Vãos no corredor de exposição. (Arch Daily, 

2008) 

O grande destaque desta obra vai para a escadaria de mármore que liga os dois pisos 

e cujas lajes de pedra individuais são suportadas por hastes de metal. Parece que 

flutua sem peso e permite amplas vistas sobre a sala. 
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Ilustração 178 - Modelo das escadas. (Abstractions of Delusions, 2008) 

 

Ilustração 179 - Pormenor das escadas. (AtCasa, s.d.) 

 

Outro destaque é uma grande escultura, Nudo al Sole de Alberto Viani, que se 

encontra junto à entrada principal. A escultura está assente numa laje de mármore 

preto com água corrente sobre a pedra. 

 

Ilustração 180 - Escultura “Nudo al Sole”. 

(LivingVenice, s.d.) 

 

Ilustração 181 - Escultura “Nudo al Sole”. (Medak, 2011)  

 

Este projecto testemunha a experiência, gosto e sofisticação do arquitecto que cria um 

diálogo entre o antigo e novo. Estas capacidades de Scarpa permitiram-lhe desenhar 

um clássico repleto de detalhes construtivos numa cidade cheia de ícones 

arquitectónicos.  
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Ilustração 182 – Modelo tridimensional da sala de exposição. 

(Abstractions of Delusions, 2008) 

 

 

 

 

Ilustração 183 - Modelo tridimensional da sala de exposição. 

(Abstractions of Delusions, 2008) 
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3.4.5. ARTISTAS 

A companhia Olivetti foi a primeira empresa de máquinas de escrever. Foi fundada por 

Camillo Olivetti a 29 de Outubro de 1908. Começou com 20 empregados num espaço 

om 500 m² e com uma fraca produção de cerca de 20 máquinas por semana. Ao longo 

dos anos sofreu várias transformações. Evoluiu do mecânico para o electrónico, de 

produtos de escritório para computadores, sistemas informáticos e telecomunicações e 

sempre se distinguiu pela sua habilidade de combinar dedicação e inovação 

tecnológica com um forte compromisso com a cultura e arte.   

 

Ilustração 184 - Máquina 

de escrever Olivetti. 

(Medak, 2011) 

 

Ilustração 185 - Máquina de escrever Olivetti. 

(Medak, 2011) 

 

Ilustração 186 - Máquina de escrever Olivetti. 

(Medak, 2011) 

Durante anos esta galeria teve exclusivamente em exposição os produtos Olivetti, mas 

umas décadas mais tarde aquando da alteração de proprietário tornou-se numa 

galeria de arte com variadas peças de diferentes artistas. Manteve-se assim durante 

aproximadamente 15 anos e já este ano, 2011, procedeu-se a um restauro e 

actualmente tem em exposição novamente os artigos Olivetti tal como teve na primeira 

exposição em 1959.    
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Ilustração 187 - Máquinas Olivetti no corredor de exposição. (Medak, 

2011) 

 

Ilustração 188 - Máquinas Olivetti no corredor de exposição. 

(Medak, 2011) 
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3.4.6. LUZ 

Nesta galeria, Scarpa controla a luz através da adição de janelas para o exterior. No 

primeiro piso a fachada principal que dá acesso à praça de S. Marcos assim como a 

fachada lateral esquerda estão quase totalmente repletas de planos de vidro que dão 

ao utilizador a ideia da organização do espaço e convidam-no a entrar. As outras duas 

paredes, lateral direita e traseira, são totalmente cegas. 

 

Ilustração 189 - Vista exterior da entrada principal da galeria. 

(IlBollettino, 2008)  

 

Ilustração 190 - Vista da entrada principal. (Medak, 2011) 

No segundo piso a fachada principal é rasgada por quatro vãos de forma elíptica que 

iluminam o interior assim como na fachada traseira também existem dois rasgos 

rectangulares. As duas fachadas laterais são completamente cegas. Neste piso 

Scarpa controla a entrada de luz através de grades de madeira que foram desenhadas 

por ele. 

Também a luz artificial foi pensada pelo arquitecto. Em várias zonas da galeria existem 

pontos de luz para esse efeito.  

A escolha dos materiais para o chão e paredes foi tida em conta para que reflectissem 

a luz e para que passasse ao utilizador a sensação de que o espaço era na realidade 

mais largo. 
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Ilustração 191 - Vão rectangular no segundo piso. (Arch Daily, 2008) 

 
 

Ilustração 192 - Vão de forma elíptica. (David Bordow, 2010) 
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3.5. RELAÇÃO ENTRE OS CASOS DE ESTUDO ESTUDADOS 

Analisando os quatro casos de estudo anteriores, pode-se concluir que todos eles 

foram pensados numa perspectiva de expor arte, seja ela para venda ou apenas para 

exposição. Contudo, cada projecto tem as suas características construtivas próprias, 

materiais, ou conceptuais. 

Estas obras foram criteriosamente escolhidas segundo vários factores, como o 

arquitecto, a envolvente, o projecto e a luz. A localização geográfica foi também um 

aspecto importante, proporcionando a obtenção de diferentes formas de projectar, a 

partir da observação de diferentes culturas. 

Esta diversidade de exemplos, que formam soluções de exposição únicas, é 

conseguida através das diferentes percepções que cada arquitecto estabelece, tendo 

em conta o que entendem ser a prioridade de um espaço estimulante e 

arquitectonicamente interessante para expor arte.  

Através do estudo de cada um destes projectos é possível perceber quais as questões 

mais importantes com que cada arquitecto se preocupou, mas também permite 

percepcionar diferentes modos de expor arte. 

Todos os edifícios são resultado de um programa construtivo. Este fundamenta-se na 

situação económica do país e dos indivíduos que promovem as construções, no 

sistema de vida, nas relações de classe e nos costumes que delas derivam. (Zevi, 

2002, p.53) 

Ao analisar estes casos de estudo, existem quatro factores que podem ser 

destacados: a envolvente, o projecto, os artistas expostos e a luz. 

Em relação à envolvente, o Museu de Arte Chichu na ilha de Naoshima, é sem dúvida 

o exemplo em que o arquitecto dispôs de mais liberdade, no sentido em que tinha uma 

maior área à disposição. É também, dos quatro casos, aquele que melhor se insere na 

natureza, tema que o arquitecto Tadao Ando privilegia acima de tudo. Acabou por 

optar enterrar o projecto, o que à partida pode parecer um contra censo, tendo em 

conta a envolvente, mas o objectivo foi precisamente valorizá-la. E assim, nos 

momentos em que pontualmente o arquitecto leva o utilizador a deparar-se com a 

envolvente, este dá-lhe muito mais valor e aproveita-a muito melhor, porque não está 

constantemente em contacto visual com ela.   
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Os outros três exemplos estão inseridos em cidades, o que à partida pode diminuir a 

liberdade de intervenção. Todos eles estão envolvidos por outros edifícios já 

existentes.  

No caso do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, um dos volumes já existia, 

tratando-se de uma reabilitação, tendo o outro volume sido construído de raiz. O 

arquitecto conseguiu estabelecer uma relação entre o centro de arte e a envolvente. 

No caso da Galeria de Arte Storefront e da Sala de Exposição Olivetti, o espaço já 

existia, tratando-se em ambos os casos de uma reabilitação. 

“As pessoas têm de conhecer o território e conhecer o território é conhecer a 

paisagem. Conhecer o uso da paisagem a criação da paisagem, a biodiversidade da 

paisagem.” (Gonçalo Ribeiro Telles, espaços & casas nº79, 10 de Outubro de 2010) 

O facto de o Museu de Arte Chichu estar enterrado, faz com que a vivência deste 

projecto seja totalmente diferente do habitual. Aqui o utilizador depara-se com a 

arquitectura dentro da terra. Não existem fachadas, a não ser a cobertura que nos 

revela o desenho do museu. Este é o único projecto que foi construído totalmente de 

raiz.  

Os outros três projectos estão todos acima do solo, embora a sala de exposição 

Olivetti pareça estar um pouco sufocada, pois encontra-se na praça de S. Marcos e 

embora tenha vários vãos por onde entra a luz, quando se sai para a rua o utilizador 

tem a sensação que continua dentro de algo. Esta sensação é provocada pelos túneis 

e canais que caracterizam esta praça. 

A Galeria de Arte Storefront sobressai por ser o espaço mais pequeno dos quatro. 

Tem apenas uma sala de exposição e o que à partida poderia parecer um trabalho 

difícil para os arquitectos tornou-se na essência deste projecto. Tal como na sala de 

Exposição Olivetti, também aqui os arquitectos conseguiram tornar este espaço maior, 

utilizando os planos da fachada, e assim fizeram com que o utilizador usufrua na 

totalidade não só do espaço interior da galeria como do exterior, podendo percorrê-lo 

da forma que achar mais interessante. 

Na sala de exposição de Carlo Scarpa o elemento de destaque é a escadaria 

localizada no centro da sala. O arquitecto consegue aproveitar bem o espaço, 
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acrescenta um piso ao que já existia e consegue assim ampliar o espaço e por isso 

torná-lo mais funcional. 

Todos estes espaços têm como objectivo expor arte. Os três primeiros exemplos são 

unicamente para exposição, no último caso começou por funcionar primeiramente 

como uma loja para vender as máquinas de escrever Olivetti e mais tarde como 

galeria de arte. Hoje em dia voltou a albergar as máquinas de escrever, mas desta vez 

apenas com o intuito de as expor.  

Em relação aos artistas que expõem obras nestes espaços, tanto o Museu de Arte 

Chichu como a Sala de Exposição Olivetti foram pensados exclusivamente para 

receberem obras de determinados artistas.  

No Museu de Arte Chichu, apenas estão expostas determinadas obras de Monet, 

Walter de Maria e James Turrell. Partindo desta premissa, houve uma preocupação 

por parte do arquitecto de criar salas especificamente para as receber. Por isso, ao 

analisá-las apercebemo-nos claramente que só fazem sentido se exibirem estas 

obras, como é exemplo o pavimento na sala de Monet, constituído por mosaicos de 

dimensões específicas, que dão a sensação de também a própria sala se tratar duma 

pintura impressionista.  

Na Sala de Exposição Olivetti, cujo espaço foi criado para receber as máquinas de 

escrever, existem pormenores que apenas servem este fim, como, por exemplo, 

algumas pedras especificamente colocadas em zonas de destaque para receberem 

uma ou mais máquinas, ou os corredores no segundo piso onde existem bancadas 

corridas de exposição, que também só fazem sentido para receberem este tipo de 

objectos. 

No Centro de Arte Contemporânea, o volume da exposição permanente foi pensado 

exclusivamente para receber as obras da pintora Graça Morais. O volume das 

exposições temporárias foi pensado para receber diversas obras de artistas diferentes. 

Na Galeria de Arte Storefront, como o espaço só recebe exposições temporárias, são 

os planos que se alteram, bem como o espaço interior da galeria que está em 

constante mutação. Pode estar totalmente amplo ou então com planos ou outros 

materiais que dividem e moldam o espaço. 
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Por último, a forma como a luz é trabalhada varia muito de projecto para projecto. No 

Museu de Arte Chichu o utilizador tem contacto com a luz natural através dos dois 

pátios e de um dos corredores de acesso. Nas salas de exposição apenas a da obra 

Open Sky, de James Turrell, e a de Walter de Maria têm luz natural. Tanto num caso 

como noutro a entrada de luz é feita através de uma abertura de luz zenital no tecto. 

No caso do Centro de Arte Contemporânea, em Bragança, o volume da exposição 

permanente tem vários vãos, tanto para a rua como para o interior do centro de arte. 

Já o volume temporário é praticamente cego, embora tenha dois rasgos no piso térreo 

e um rasgo num dos cantos no primeiro piso. O terceiro volume que faz a ligação entre 

estes dois últimos apresenta diversos rasgos. 

Na Galeria de Arte Storefront os arquitectos controlam a entrada de luz através dos 

planos da fachada, os quais podem estar parcial ou totalmente fechados ou abertos. 

Na Sala de Exposição Olivetti, embora se encontre rodeada de edifícios, o arquitecto 

conseguiu iluminá-la duma forma única. No piso térreo através de planos de vidro e no 

primeiro piso através de vãos de forma elíptica e rectangular.  

Concluindo, cada um destes casos apresenta características que os torna únicos e 

diferentes de outros casos com a mesma função. Qualquer um deles cumpre a função 

para o qual foi construído ou reabilitado. Uns primam pela sua relação com o 

envolvente como é o caso do Museu de Arte Chichu e do Museu de Arte 

Contemporânea, outros pela forma como a luz é trabalhada como é o caso da Galeria 

de Arte Storefront ou ainda pela relação que o espaço tem com as peças aí expostas 

como a sala de exposição Olivetti.  
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4. GALERIA DE ARTE EM LISBOA – PROJECTO CONCLUSIVO 

4.1. ENVOLVENTE 

Localiza-se na cidade de Lisboa, capital de Portugal. Trata-se de uma cidade muito 

antiga que possui, actualmente, uma população de 545 245 habitantes e uma área 

metropolitana envolvente que ocupa cerca de 2 870 km², abrigando quase 2,9 milhões 

de habitantes. A sua área metropolitana concentra 27% da população do país. 

Segundo a lenda, Lisboa foi fundada por Ulisses. O nome deriva de "Olissipo", palavra 

que, por sua vez, tem a sua origem nas palavras fenícias "Allis Ubbo”, que significam 

porto encantador. 

 

Ilustração 193 – Parque Eduardo VII. (Ponte, s.d.) 

 

Ilustração 194 – Vista de Lisboa. (Simas, s.d.) 

O mais provável é Lisboa ter sido fundada pelos Fenícios e construída ao estilo 

mourisco, bem patente nas fortes influências árabes. A cidade foi controlada pelos 

Mouros durante 450 anos. No século XII, os Cristãos reconquistaram Lisboa, embora 

só em meados do século XIII se tenha tornado a capital do país.  

O grande passo em frente da expansão portuguesa chegou em 1498, quando Vasco 

da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia. Foi esse efectivamente o 

começo da época de ouro da cidade, caracterizada pelo estilo Manuelino na 

arquitectura, nome que advém do monarca da época, D. Manuel I, e que se 

caracteriza tipicamente pela utilização de motivos marítimos na sua decoração. Ao 

longo dos séculos, Lisboa cresceu e foi mudando naturalmente. Mais tarde, quando o 

centro da cidade foi destruído quase por completo pelo terramoto de 1755, foi o 

Marquês de Pombal que se encarregou da sua reconstrução, criando assim a 
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chamada baixa pombalina, uma área comercial que ainda hoje mantém a maior parte 

da sua traça original. 

Com mil anos de história, Lisboa está repleta de locais e monumentos de grande 

importância, como o bairro do Chiado, o rio Tejo, o Parque Eduardo VII, o Convento e 

Igreja do Carmo, a Sé de Lisboa, o Elevador de Sta. Justa, o Mosteiro de S. Vicente 

de Fora, a Casa dos Bicos, o Castelo de S. Jorge, entre outros. 

No bairro do Chiado, vive-se um ambiente sofisticado. Ponto de encontro de jovens, 

artistas e intelectuais, o Chiado é a zona dos cafés emblemáticos, como “A Brasileira”, 

das escolas de arte, dos teatros e da história viva. Para além da beleza do local, são 

as pessoas que o fazem, com a sua actividade e atitude positiva.  

A zona do Carmo, vizinha do Chiado, tem alguns pontos fascinantes da história da 

cidade, como o Convento e a Igreja do Carmo, que mantém a elegância e a 

imponência. Foi fundado por D. Nuno Álvares Pereira em 1389. Chegou a ser a 

principal igreja gótica da capital, que pela sua grandeza e monumentalidade concorria 

com a própria Sé de Lisboa. Ficou em ruínas em consequência do terramoto ocorrido 

em 1755, não tendo sido reconstruída. Constitui-se num dos principais testemunhos 

da catástrofe ainda visíveis na cidade. Actualmente as ruínas abrigam o Museu 

Arqueológico do Carmo. 

 

 
Ilustração 195 – Convento do 

Carmo. (Martinho, 2008) 

 
Ilustração 196 – 

Elevador de Sta. 

Justa. (David, s.d.) 

 
Ilustração 197 – Mosteiro S. Vicente de Fora. (Cantone, 2004) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nuno_%C3%81lvares_Pereira
http://pt.wikipedia.org/wiki/1389
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_g%C3%B3tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terramoto_de_1755
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terramoto_de_1755
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Arqueol%C3%B3gico_do_Carmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Arqueol%C3%B3gico_do_Carmo
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A ligação entre o Carmo e a Baixa é feita através de outro monumento elemento de 

destaque da cidade: o Elevador de Santa Justa.  

Bem perto do castelo, na Graça, encontra-se a igreja e mosteiro de S. Vicente de 

Fora, um dos mais imponentes e notáveis monumentos religiosos da cidade. 

Construído logo a seguir à conquista da cidade aos mouros, foi o resultado de um voto 

do rei D. Afonso Henriques a S. Vicente durante o cerco à cidade em 1147. A 

construção hoje existente não é a românica original, mas uma posterior, gótica, 

erguida nos séculos XVI e XVII. Foi restaurada no século XVIII. 

Percorrendo a zona ribeirinha, perto da Praça do Comércio, encontra-se um original 

edifício, a Casa dos Bicos, datada do século XVI, cujo nome advém do facto de ter a 

fachada revestida de pequenas saliências de pedra talhadas em ponta de diamante. À 

peculiaridade estética do edifício, com influências italianas aliadas a elementos de 

estilo manuelino, junta-se a importância histórica de ter pertencido a Afonso de 

Albuquerque, vice-rei da Índia, e por nele terem sido encontrados vestígios 

arqueológicos romanos. 

Também o Castelo de S. Jorge é um dos símbolos da cidade. Construído pelos 

muçulmanos em meados do século XI, a fortificação integrava o complexo amuralhado 

da alcáçova islâmica de Lisboa, constituída pelo castelo (com uma função 

exclusivamente de defesa), pela zona palatina (paço do alcaide mouro) e por uma 

zona residencial para altos dignitários da administração. Após a conquista de Lisboa, 

em 25 de Outubro de 1147, por D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, até ao 

início do séc. XVI, o Castelo de S. Jorge conheceu o seu período áureo. 

 
Ilustração 198 – Casa dos Bicos. (Absolut Lisboa, s.d.) 

 
Ilustração 199 – Castelo de S. Jorge. (Photographers, s.d.) 
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O fado é outra peculiaridade única desta cidade. Recentemente eleito como património 

da humanidade, trata-se de um estilo de música tipicamente português que já 

apaixonou audiências por todo o mundo. 

A galeria de arte situa-se num espaço perto das ruínas do teatro romano e do Castelo 

de S. Jorge, próximo de dois dos bairros mais característicos da cidade que são a 

Mouraria e Alfama.  

Trata-se de um terreno bastante acidentado, com uma pendente muito acentuada. 

Situado entre duas ruas com uma grande diferença de cotas: a Rua de S. Mamede e a 

Rua da Saudade, encontra-se ladeado de ambos os lados por edifícios.  

 
 

Ilustração 200 – Terreno da Galeria de Arte. (Ilustração nossa, 

2011) 

 
 

Ilustração 201 – Terreno da Galeria de Arte. (Ilustração nossa, 

2011) 
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4.2. PROJECTO 

A ideia inicial deste projecto surgiu ao percorrer a cidade que o envolve, mais 

precisamente a zona do Castelo, o bairro da Mouraria e o de Alfama. Estes 

encontram-se no coração da cidade, onde o espírito bairrista é vivido mais 

intensamente. 

Percorrendo as labirínticas ruelas que se desenham em torno do Castelo é fácil 

observar a vida que nelas existe. Durante o dia enchem-se de pessoas, transeuntes, 

moradores, assim como os turistas, muito presentes nesta zona da cidade, 

precisamente por ser tão típica. São pontuadas com antigas mercearias, casas de 

fado e variados estabelecimentos comerciais. As pessoas observam, conversam e 

descobrem-se, paira um clima de bairro onde a maioria das pessoas se conhece.   

Os edifícios, na sua maioria antigos e alguns a precisar de restauro, são muitos e 

muito próximos, com fachadas de diversas cores que vão variando ao longo de todo o 

bairro. Outro facto a ressalvar é a roupa estendida nas janelas, também ela de 

diversas formas, tamanhos e cores, que contribui, igualmente, para criar um ambiente 

colorido e festivo ao longo de todo o bairro.  

 
Ilustração 202 – Roupa estendida em Lisboa. (Constança, 2006) 

 
Ilustração 203 – Roupa estendida em Lisboa. (Tomé, 2011) 

 

Foram precisamente estes aspectos, desde o movimento das ruas, e a variedade de 

pessoas que nelas se movem, até ao vento que faz balançar a roupa estendida, que 

serviram de base para o conceito desta galeria. 

Surge assim uma fachada irregular, lembrando roupa a ondular ao vento, constituída 

por diversas línguas que sugerem movimento. Destaca-se através de uma leitura 

agradável e sem chocar com os edifícios envolventes. Foi esse precisamente o 
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objectivo: destacar, chamar à atenção das pessoas que por ali passam e levá-las a 

aperceberem-se da existência, num local onde todos os volumes seguem a mesma 

leitura, de algo novo, diferente e interessante. Criou-se, então, um edifício que, 

embora inserido na envolvente, se destaca e leva as pessoas a explorarem-no.  

Tal como as roupas não estão coladas às fachadas dos edifícios, também as línguas 

da fachada da galeria, na sua maioria, não tocam nas lajes, suportando-se na 

cobertura, no pavimento e entre si. Existe um vazio entre ambas, com o qual o 

utilizador pode ter contacto visual, estando protegido por uma guarda. O movimento 

das línguas constituintes da fachada, permite que do interior da galeria seja possível 

percepcionar a paisagem, mas não de uma forma óbvia, visto que para isso o 

utilizador terá de se movimentar e procurar o melhor ângulo para o fazer. É por isso 

levado a explorar a fachada.  

 
Ilustração 204 – Fachada da Galeria. (Ilustração Nossa, 2011) 

 

Embora esta galeria tenha surgido com o objectivo principal de comercializar obras de 

arte de variados artistas, tem também uma preocupação cultural que é a de levar a 

arte ao público, por isso qualquer pessoa pode percorrer o espaço e percepcionar as 



A Arquitectura enquanto espaço para exposição de arte: a relação entre o facto arquitectónico e a arte 
 

Cristina Maria de Fontes Pereira de Mello Lopes  119 
  
     

 

obras que nele se encontram. O programa que constitui a galeria é composto por: 

praça pública, café com esplanada, instalações sanitárias, gabinete de vendas e 

informações, sala de recepção e reserva de obras, elevador de cargas, sala de 

exposição de obras que se prolonga pelos cinco pisos e foco de acessos composto 

por 1 elevador e escadas. 

Ao chegar à galeria, o utilizador tem duas opções de acesso, ou através da entrada 

situada na Rua de S. Mamede ou através da Rua da Saudade.  

 
Ilustração 205 – Praça Pública. (Ilustração Nossa, 2011) 

 

Entrando pela Rua de S. Mamede, o utilizador entra na galeria e encontra um pequeno 

hall de distribuição que o leva ao início da exposição. Do seu lado direito encontra-se a 

sala de recepção e reserva de obras. A estes espaços apenas é permitido acesso aos 

colaboradores da galeria. Ainda no piso de entrada e no canto do lado esquerdo 

encontra-se o foco de acessos, bem como o elevador das obras que percorre os cinco 

pisos. 

Apenas existe uma sala de exposição contínua em toda a galeria. Trata-se de uma 

rampa, com uma inclinação de 6%, que percorre os cinco pisos e que tem obras 

expostas ao longo da mesma. 
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Ilustração 206 – Sala de Exposição. (Ilustração Nossa, 2011) 

 

Nos cinco pisos, as obras encontram-se expostas ao longo das duas paredes 

paralelas à fachada que se encontram no espaço, uma que faz parte estruturante da 

galeria, sendo a parede limite do edifício oposta à da fachada, e a outra que se 

encontra no meio da sala e resulta da existência da rampa, funcionando como eixo da 

mesma. Encontram-se também expostas obras na parede lateral direita. O percurso 

existente é intuitivo. Cada piso tem aproximadamente 500m2 de área expositiva. 

Estando no quarto e último piso o utilizador tem duas opções, ou volta a fazer o 

percurso e sai por onde entrou, ou então sobe pelo elevador até à praça pública.  

Ao chegar a esta praça o utilizador tem um gabinete de vendas e informação ao seu 

dispor, tem também o café com esplanada assim, como as instalações sanitárias. 

A praça pública existente na cobertura da galeria foi pensada para a exposição de 

algumas obras e apresentação de performances, bem como um espaço onde todos os 

visitantes e moradores da cidade são chamados a permanecer. Tem uma vista 

privilegiada sobre a cidade e o Rio Tejo.  



A Arquitectura enquanto espaço para exposição de arte: a relação entre o facto arquitectónico e a arte 
 

Cristina Maria de Fontes Pereira de Mello Lopes  121 
  
     

 

 
Ilustração 207 – Praça Pública e esplanada. (Ilustração Nossa, 2011) 

 

A fachada, de cor branca, que remete para a ideia de leveza, envolve todo o edifício 

até à praça, onde serve de cobertura ao café, às instalações sanitárias, ao foco de 

acessos e ao gabinete de vendas e informações. Os planos que fazem parte da 

fachada sobem até à praça e mergulham nela formando bancos onde as pessoas se 

podem sentar, ou deitar. 

Toda a galeria assume uma leitura contínua onde não existem interrupções. A própria 

fachada, o café e a entrada da galeria através da Rua da Saudade são um só 

elemento. O edifício encarna tão bem na sua função, que ele próprio se assume como 

uma peça escultórica. 

Houve a preocupação de criar um espaço que fosse mutável, visto existir uma 

rotatividade das obras e consequentemente diferentes tipos de exposições. Assim, 

embora a parede que se encontra no meio da sala tenha sempre de existir, visto ser 

estruturante, outras paredes, em pladur, podem ser adicionadas ao espaço, permitindo 

que o mesmo possa ficar mais dividido, ou então, completamente amplo, capaz de 

funcionar como auditório, para serem dadas palestras, por exemplo. 
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A fachada da galeria é constituída por uma estrutura metálica leve de aço galvanizado, 

semelhante à light steel framing, revestida posteriormente por painéis de chapa 

metálica de aço inox lacado a branco. As bolsas existentes entre as línguas são 

preenchidas por vidro. Outra opção para a estrutura poderia ser em madeira lamelada 

colada, revestida depois por painéis fenólicos. 

O material escolhido para as paredes exteriores foi o betão armado, não só por serem 

paredes estruturantes, mas também porque servem de muro de contenção, visto que a 

galeria se encontra num local com uma pendente bastante acentuada. Estas são 

revestidas por pladur para permitir diversas utilizações, como, por exemplo, serem 

perfuradas para a colocação de quadros, sendo depois possível, e fácil, voltar a tapar 

os furos.   

 
Ilustração 208 – Envolvente da Galeria. (Ilustração Nossa, 2011) 
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Ilustração 209 – Sala de Exposição. (Ilustração Nossa, 2011) 

 

 
Ilustração 210 – Sala de Exposição. (Ilustração Nossa, 2011) 
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Ilustração 211 – Sala de Exposição. (Ilustração Nossa, 2011) 

 

 
 

Ilustração 212 – Entrada da Galeria através da Rua de S. Mamede. (Ilustração Nossa, 2011) 
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Ilustração 213 – Volume do gabinete de vendas, café/esplanada, elevador e instalações sanitárias. (Ilustração Nossa, 2011) 

 

 
 

Ilustração 214 – Maquete Conceptual. (Ilustração Nossa, 2011) 
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Ilustração 215 – Maquete Conceptual. (Ilustração Nossa, 2011) 

 
 

Ilustração 216 – Maquete Conceptual. (Ilustração Nossa, 2011) 
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Ilustração 217 – Planta de Implantação. (Ilustração Nossa, 2011) 

 

Ilustração 218 – Planta do piso de entrada. (Ilustração Nossa, 2011) 
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Ilustração 219 – Planta dos restantes pisos. (Ilustração Nossa, 2011) 

 
 

Ilustração 220 – Corte A. (Ilustração Nossa, 2011) 
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Ilustração 221 – Corte B. (Ilustração Nossa, 2011) 

 

 
 

Ilustração 222 - Corte C. (Ilustração Nossa, 2011) 
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Ilustração 223 - Corte D. (Ilustração Nossa, 2011) 
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4.3. LUZ 

A forma como a luz é trabalhada nesta galeria vai de encontro à sua função e ao 

cuidado que se deve ter na iluminação das obras. Não existe luz natural a incidir 

directamente nos quadros, visto que é apenas através dos rasgos da fachada que esta 

entra no edifício, razão pela qual não existem obras expostas nesta fachada.  

A luz artificial é controlada através de projectores colocados pontualmente no tecto e 

que se alteram consoante a obra e a intensidade de iluminação que se queira. 

 
 

Ilustração 224 – Iluminação nocturna. (Ilustração Nossa, 2011) 
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5. CONCLUSÃO 

Depois de uma análise profunda, e ao longo desta dissertação, consegue perceber-se 

melhor a relação entre o facto arquitectónico e a exposição de arte, podendo-se 

concluir que os projectos, ao cumprirem determinados requisitos e ao serem 

desenhados com base em determinados factores, irão dar origem a espaços onde o 

utilizador irá ter uma melhor percepção das obras de arte, em detrimento dos espaços 

onde essa preocupação não esteve presente. 

Partindo desta conclusão será então importante perceber porque é que assim 

acontece. 

 “Cada projecto pode ser então -“é”- uma oportunidade para experimentar a 

inesgotável variedade de modos e modalidades […]. Quer seja na própria configuração 

do espaço interno em que as superfícies de parede e do tecto desempenham um papel 

activo, quer seja na sua relação prática e poética com o exterior: o sítio, a paisagem 

natural ou urbana, próxima ou distante; o movimento da luz, do dia ou da noite, e as 

estações do ano. E quem diz a luz diz o cheiro, o som, o calor, o frio. E fazer disso uma 

festa.” – (Taínha, 2006, p.47) 

O arquitecto ao ter a função de projectar um edifício com estas características deverá 

primeiro perceber quais as suas necessidades.  

Começando pela envolvente, é de extrema importância que o projecto tenha uma boa 

relação com o meio em que se insere. Esta relação deve, por isso, ser estudada e, 

conforme a história e vida do lugar, o arquitecto deverá criar uma solução que 

satisfaça a função para a qual o edifício irá ser criado, e ao mesmo tempo que não 

choque com a envolvente. Existem casos em que o projecto se encontra mais 

integrado, enquanto noutros se torna necessário que o próprio edifício chame a 

atenção do utilizador e o convide a conhecer o espaço. Este aspecto deve estar 

presente tanto nos projectos criados de raiz como nas reabilitações. 

Outro aspecto de extrema importância é o cuidado a ter com a iluminação tanto no 

exterior como no interior do edifício.  

A forma como as obras de arte são iluminadas faz toda a diferença, podendo fazer 

com que o utilizador consiga percepcionar, ou não, a obra da maneira como o artista 

gostaria que acontecesse. Em alguns projectos, pelo facto de determinadas obras não 

se encontrarem correctamente iluminadas, não é possível ao utilizador fazer uma 

correcta percepção das mesmas.  
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O facto de um quadro não estar bem iluminado vai fazer com que as cores, sombras e 

determinados pormenores não sejam sequer visíveis aos olhos do utilizador. Aqui é 

importante não só a forma como a luz natural incide, ou não, na obra, mas também um 

bom domínio da luz artificial. Os quatro casos de estudo, juntamente com a galeria 

proposta, representam cinco exemplos de espaços onde existe uma harmonia entre 

estes dois tipos de iluminação, o que é fundamental para se obter um bom resultado 

final. 

No caso das exposições permanentes, tendo o arquitecto conhecimento antecipado 

das obras a ser expostas, deverá estudar a forma como elas serão iluminadas. Por 

vezes acontece a iluminação advir da própria obra, como é exemplo o caso das obras 

Afrum Pale Blue e Open Field, no Museu de Arte Chichu. 

No caso das exposições temporárias, deverá haver a preocupação de escolher um 

sistema de iluminação que consiga ser suficientemente versátil para se adaptar aos 

diferentes tipos de obras. 

O desenho do projecto, em si mesmo, constitui o âmago do trabalho em arquitectura. 

Quer se trate de uma reabilitação, ou de uma construção de raiz, a forma que o 

projecto adopta deverá responder à função previamente definida.  

Nos casos das exposições temporárias é importante que o arquitecto consiga criar 

uma solução em que o espaço seja mutável, ou seja, que possam existir diferentes 

cenários de exposições possíveis. Esta resposta pode ser dada, por exemplo, através 

de planos que surgem e se escondem, ou de paredes falsas que se criam 

propositadamente para uma exposição. É exemplo desta solução a Galeria de Arte e 

Arquitectura Storefront, onde o espaço é alterado consoante a abertura dos planos, 

gerando com isso um número enorme de possibilidades na vivência da galeria.    

Também nos casos das exposições permanentes é de extrema importância que o 

arquitecto tenha o discernimento de conseguir dotar o espaço com características que 

o tornem apelativo e funcional, mesmo que para isso se torne necessário proceder a 

alterações do espaço já existente, como no caso das reabilitações. O Centro de Arte 

Contemporânea Graça Morais é um bom exemplo disso. No volume da exposição 

permanente, que se trata de uma reabilitação, o arquitecto Souto de Moura teve a 

preocupação de alterar alguns elementos de forma a valorizar o espaço, mas sem 

prejudicar o valor histórico existente, sendo disso exemplo a alteração de cor, dos 
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tectos, soalho, portadas e ombreiras de portas e janelas para um tom mais claro, visto 

que a existente, segundo o arquitecto, chocava com as obras expostas, para além de 

ter outro aspecto negativo que era chamar uma atenção desnecessária para estes 

elementos, em detrimento das obras. É importante perceber, que sendo a função de 

um dado edifício, a exposição de arte não devem existir no espaço elementos que 

chamem demasiado à atenção do utilizador, para que este não seja levado a dar mais 

importância a esses aspectos que às obras em si.  

Ainda no que se refere às exposições permanentes, é importante criar um espaço o 

mais direccionado possível para as obras, ou seja, sabendo de antemão quais as 

obras que vão estar expostas, o arquitecto deve moldar o espaço de acordo com 

essas necessidades. Tanto o Museu de Arte Chichu, como a Sala de Exposição 

Olivetti adaptaram o espaço para receber obras específicas. No primeiro caso, todas 

as salas dos três artistas expostos foram criadas exclusivamente para receber aquelas 

obras, sendo que nem faria sentido receber qualquer outro tipo de obra. Também na 

Sala de Exposição Olivetti foram criadas condições para receber especificamente as 

máquinas de escrever, como por exemplo as mesas corridas que se encontram no 

primeiro piso.    

Existem por todo o mundo casos de edifícios que, mesmo sendo construídos de raiz, 

ou sendo espaços que se encontrem em edifícios pré-existentes, não apresentam 

qualquer cuidado na sua concepção e/ou reabilitação, o que os torna num lugar que 

embora receba exposições de arte, poderia ser utilizado para qualquer outro fim. 

É precisamente este aspecto que os arquitectos devem combater ao projectar um 

espaço com esta função. Este deve possuir um vínculo próprio e responder ao fim 

para que foi projectado. 

Evidentemente nem todos os casos são iguais, e dependendo da envolvente, entre 

outros aspectos, alguns apresentam um maior número de problemas ao arquitecto. No 

entanto, se o projecto for bem estudado e o arquitecto tiver em conta as necessidades 

do mesmo, é sempre possível dotar o espaço com mais-valias que o tornem um 

espaço que cumpre bem a sua função inicial. 

Para terminar, refira-se um aspecto que não pode de todo ser negligenciado: os 

materiais a utilizar. Em todos os projectos a escolha dos materiais é algo de extrema 

importância, não só para o exterior como para o interior da obra. 
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No exterior, a escolha deverá recair em materiais que não entrem em conflito com o 

ambiente circundante. Não quer isto dizer que não sejam materiais originais e até de 

cores fortes, mas o arquitecto deverá ter a preocupação de ao escolhê-los se certificar 

que se inserem na envolvente. 

No interior, conforme já foi referido, deverão ser usados materiais que mantenham 

uma relação limpa e subtil com as obras expostas. À partida não deverão, a não ser 

que seja necessário para realçar alguma obra em particular, sobressair nem ser alvo 

de uma maior atenção por parte do utilizador em detrimento das próprias obras.  

Relativamente à Galeria d’Arte no Castelo, também esta responde aos aspectos 

anteriormente referidos. Tem uma relação cuidada com a envolvente, em que a 

fachada, embora tenha um desenho que difere dos edifícios envolventes, não choca e 

se insere. Explica-se através da sua ideia conceptual, tendo sido, precisamente a 

própria cidade e as suas vivências que lhe deram origem. Foi também criada uma 

praça pública, o que demonstra mais uma vez a preocupação com os utilizadores. É 

um espaço onde tanto se pode estar sentado na esplanada a tomar algo, como a 

usufruir dos bancos que nascem da própria fachada.  

Está dotada de um espaço suficientemente flexível para se poder adaptar às 

diferentes formas de expor que vierem a ser pensadas, através da adição, ou 

subtracção, de planos. 

A iluminação foi pensada com cuidado para não danificar as obras. Artificialmente são 

iluminadas com projectores que podem ser movimentados consoante a vontade do 

artista e do galerista, enquanto a luz natural, que advém exclusivamente dos rasgos 

da fachada, não incide directamente sobre nenhuma obra, mas apenas sobre o 

espaço que as envolve. 

Se o arquitecto tiver em conta todos estes aspectos, o produto final será certamente 

um projecto que responde ao inicialmente proposto e por isso será um espaço onde a 

função de expor arte foi respondida positivamente. O utilizador terá prazer não só na 

visualização das obras de arte, mas também no facto arquitectónico que as envolve. 
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