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A 12ª Exposição Internacional de Arquitectura – La Biennale di Venezia recebe uma 
representação de Portugal que demonstra o valor de excelência da arquitectura portuguesa 
contemporânea. Álvaro Siza Vieira, Manuel e Francisco Aires Mateus, João Luís Carrilho 
da Graça e Ricardo Bak Gordon foram os arquitectos escolhidos, através de quatro 
propostas construídas, quatro casas que representam quatro diferentes olhares e culturas 
arquitectónicas no horizonte de uma enorme vitalidade nos modos de pensar e fazer 
arquitectura. 

Portugal tem na sua arquitectura um dos seus activos simbólicos mais importantes. A 
nossa arquitectura, em território nacional e hoje presente em muitos países, é 
demonstração da capacidade criativa e do saber técnico das gerações contemporâneas. A 
nova geração de arquitectos portugueses tem dado continuidade ao trabalho de excelência 
das gerações que os precedem, através de propostas inovadoras, competentes e que têm 
marcado o espaço público nacional e internacional.  

“No place like”, a frase inacabada que apresenta a nossa exposição em Veneza, remete 
não só para a importância do espaço privado como também para a qualidade destes 
espaços – talvez, de facto, não haja casas como estas. 

O desafio feito pelos curadores da Bienal de Veneza aos artistas Filipa César, João 
Onofre, João Salaviza e Julião Sarmento consistiu na encomenda de quatro filmes em 
torno das quatro casas dos arquitectos da representação portuguesa. Considero que esta 
aposta aproxima um maior número de públicos às obras apresentadas, na medida em que 
desenvolve outros processos de leitura, permitindo uma melhor apropriação dos conteúdos 
arquitectónicos.  

A parceria com a Trienal de Arquitectura de Lisboa para a concretização desta 
representação é exemplo das possíveis articulações com a sociedade civil no 
desenvolvimento de projectos onde o interesse público não tem, necessariamente, de ser 
assumido em exclusivo pelo Estado. Adicionalmente, aposta-se na visibilidade da Trienal, a 
inaugurar em Lisboa pouco depois da abertura da Bienal de Veneza, ligando esta iniciativa 
ao calendário internacional dos eventos referenciais da área da Arquitectura. 

A arquitectura portuguesa merece o empenho e a atenção dos decisores, dos públicos 
nacionais e internacionais, dos diversos agentes do sector. Contribui para a nossa 
visibilidade como País e demonstra a vitalidade da criação contemporânea portuguesa. 

A presença de Portugal em Veneza é exemplo disso. 

 
Gabriela Canavilhas,  
Ministra da Cultura 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
NOTA DE IMPRENSA  

 

Um bairro na cidade, atracado como um barco, uma casa na praia com o chão de 
areia, outra camuflada num bairro da cidade e uma que olha para a planície. Como as 
mostrar? 
 
A dupla Manuel e Francisco Aires Mateus, Ricardo Bak Gordon, João Luís Carrilho da 
Graça e Álvaro Siza Vieira são os arquitectos que representam Portugal na 12ª Exposição 
Internacional de Arquitectura - La Biennale di Venezia. 
Os comissários Julia Albani, José Mateus, Rita Palma e Delfim Sardo escolheram 4 
projectos de habitação exemplares, de cada um destes arquitectos.  
Para os apresentar, encomendaram-se filmes ficcionados a Filipa César, João Onofre, 
João Salaviza e Julião Sarmento, alguns dos mais notáveis artistas e realizadores 
cinematográficos portugueses. 
As casas, apresentadas através dos filmes, estão todas localizadas em Portugal, e 
correspondem a diferentes topologias, situações e contextos. 
 
A exposição portuguesa realiza-se na Universidade Ca’ Foscari, uma instituição pública de 
referência e um espaço prestigiado da cidade de Veneza localizado na grande curva do 
Canal Grande. 
 
A participação portuguesa é organizada e produzida pela Direcção-Geral das Artes do 
Ministério da Cultura, com a colaboração da Trienal de Arquitectura de Lisboa. 
 

 

CATÁLOGO  

Catálogo com 120 páginas, com documentação sobre os quatro projectos, textos dos 
curadores e de Alberto Campo Baeza, Luís Santiago Baptista, David Chipperfield, 
Francesco Dal Co, Jonathan Sergison. O catálogo integra um DVD com filmes de Filipa 
César, João Onofre, João Salaviza e Julião Sarmento, encomendados para o efeito sobre 
cada uma das quatro casas projectadas pelos arquitectos representantes nacionais.  

 

Título: No place like – 4 houses, 4 films 
Catálogo: 120 páginas 
ISBN: 978 – 989 – 95604 -7 -5 
Publicação: Direcção-Geral das Artes - Ministério da Cultura de Portugal 
Distribuidora nacional: Assírio & Alvim 
 



 

 
 
 

 

 
CURATORIAL STATEMENT 
Home 

 
Home, with our bodies touching  

Home, and the cameras watching  
Home, will infect whatever you do  

Where home, comes to life from out of the blue  
 David Byrne 

Da canção Home 

Representar 

Representar é um verbo transitivo no sentido em que implica tornar algo, alguém, uma 
imagem ou uma função presentes. Mas é também um verbo pronominal, o que implica um 
carácter reflexivo: quem representa, também se representa. 

No caso presente, na medida em que a equipa curatorial é formada pela Trienal de 
Arquitectura de Lisboa, esta representa um entendimento da arquitectura e da forma de a 
celebrar e comunicar, e representa-se também no ponto de vista que propôs para a 
exposição, que será, em inúmeras facetas, a perspectiva presente em Lisboa, em Outubro 
de 2010. 

4 casas 

O assunto da exposição “No place like - 4 houses, 4 films” é a forma como a casa é um 
momento redentor para a prática da arquitectura.  

Na história da arquitectura do século XX, – bem como nas transformações económicas, 
políticas e sociais do início deste século –, a habitação (na sua versão mais literal, como 
casa, ou nas suas versões metafóricas, nos sentidos do habitar do mundo), construiu o 
motor fundamental do pensamento arquitectónico. A partir deste pressuposto, e tomando a 
situação portuguesa como possível objecto de representação, a possibilidade de pensar 
diferentes instâncias de prática arquitectónica por arquitectos portugueses levou-nos em 
busca de situações que possuíssem três categorias de exemplaridade: em primeiro lugar, 
apresentar projectos que lidassem de formas determinadas com as questões da 
especificidade do lugar, que corporalizassem aquilo a que Michel Butor chamou “o espírito 
do lugar”; em segundo lugar, encontrar projectos que são casos específicos no percurso 
dos seus autores e na maneira como estes lidam com as suas linhagens arquitectónicas, 
ou seja, com os seus eixos de referência, os quais não correspondem necessariamente a 
parentescos formais plasmados em isomorfias; por último, mostrar projectos que se 
sedimentam numa ideia complexa de encontro entendido em termos inter-pessoais, sociais 
e colectivos, mas também históricos e culturais.  



 

 
 
 

 

A casa é o lugar do imaginário sobre a pertença. 

As quatro casas que a exposição “No place like” apresenta são outros tantos exemplos de 
convocações de imaginários sobre a dupla condição de pertença e regresso, 
provavelmente distintos dos grandes acontecimentos arquitectónicos, das suas mega-
narrativas, e muito mais construídos a partir de pequenas alterações, de micro-
acontecimentos, por vezes discretos, que servem um particular decorum, uma clara ética 
da adequação. 

Em qualquer dos casos existe uma elevada ética do desempenho colocada em cada 
entendimento do habitar, afastando-os assim da excessividade gongórica de uma parte 
significativa da arquitectura contemporânea ou, pelo menos, da arquitectura que nasceu 
em sintonia com o processo de crescimento em bolha do capitalismo financeiro dos últimos 
quinze anos. 

Para compreendermos um pouco a razão sensível de cada um destes projectos, passemos 
em revista os quatro e os seus autores. 

Os projectos apresentados pelos arquitectos Manuel e Francisco Aires de Mateus, Ricardo 
Bak Gordon e João Luís Carrilho da Graça são de habitações unifamiliares, sendo o 
projecto de Álvaro Siza Vieira um caso exemplar de habitação colectiva (o Bairro da Bouça, 
na cidade do Porto).  

Siza Vieira 

Este último constitui um case study particularmente interessante no campo do 
desenvolvimento de um projecto de habitação económica, até porque, tendo as 
contingências ditado uma execução do projecto em duas fases com três décadas de 
intervalo, o Bairro da Bouça acompanhou as mudanças sócio-económicas e culturais de 
Portugal desde o período imediatamente anterior e posterior à Revolução de 1974 até à 
sua conclusão, em 2006. 

Iniciado antes da Revolução, mas tendo sido absorvido pelo projecto ímpar que foi o 
Serviço Ambulatório de Apoio Local (um projecto de construção de habitação social 
instituído em Portugal, em Agosto de 1974, com o propósito de prestar apoio a populações 
carenciadas e que continuaria, numa intensa troca entre equipas de projectistas e 
comunidades precárias, até 1976), a Bouça resultou numa construção cooperativa apoiada 
pelo Estado que correspondia às necessidades da população que viria a alojar. Embora 
absolutamente empenhado na relação com a comunidade, Siza Vieira sempre adoptou 
uma posição de distanciamento, que o fez nunca abdicar da sua posição ideológica, 



 

 
 
 

 

estética e ética de arquitecto, como refere num ensaio recente José António Bandeirinha 
(Bandeirinha, 2010). 

Assim, no calor da Revolução, nos debates incessantes e febris que combinavam a maior 
generosidade transformadora com o populismo inevitável, Siza Vieira definiu uma tipologia 
de desenho para o Bairro da Bouça que, correspondendo às ambições da população-alvo, 
passava muito além deste desígnio no sentido da sua performatividade arquitectónica. 

O destino do projecto seria, no entanto, conturbado. Depois de concluída a primeira fase, 
correspondente a cerca de 1/3 das casas, o projecto foi interrompido, tendo sido retomado 
quase trinta anos depois. Este intervalo de tempo correspondeu não só a um processo de 
isolamento do Bairro no contexto da cidade, mas também a um processo duplo, como duas 
faces de Janus: por um lado, foi-se degradando e, por outro, os moradores foram 
efectuando algumas transformações correspondentes às mudanças dos núcleos familiares 
e às necessidades sentidas. Assim, no desenho da segunda fase (que, de facto, conclui a 
ideia inicial do Bairro) foram incorporadas e redesenhadas algumas das corruptelas 
entretanto infligidas ao projecto inicial, até porque a população alvo tinha, entretanto, 
sofrido mudanças sócio-culturais significativas. 

Os outros três projectos são de habitações unifamiliares.  

 Aires Mateus 

O projecto de Manuel e Francisco Aires Mateus é o de uma casa fragmentada em quatro 
construções sobre a areia das dunas da Comporta, uma praia a sul de Lisboa no final da 
península de Tróia. 

Partindo de duas construções precárias em madeira e duas outras em alvenaria, na 
verdade quatro pequenas casas clandestinas, o projecto da dupla Aires Mateus assume 
uma tarefa tão aparentemente simples como programática: partir da estrutura vernacular e 
manter a sua presença na paisagem da praia, dividindo as funções habitacionais pelas 
quatro construções. Este programa, pela sua exiguidade poética, parece reportar-se a uma 
visão quase proto-arquitectónica. À semelhança do que se passou com as vanguardas 
artísticas do século XX, que encontraram nas tipologias muito próximas da vida uma 
possibilidade ética para a prática artística, também este projecto parte de uma aproximação 
entre arquitectura e vida que recorre, no aparente emagrecimento do desenho, a uma 
economia quase pré-arquitectónica. Por outro lado, o recurso brutal à invasão da areia da 
praia pelo chão da unidade que abriga a zona comum da casa torna presente a qualidade 
específica do lugar: a materialidade do chão como a marca do lugar e da sua natureza 
afectiva. No entanto, na straightforwardness da opção, tão facilmente descritível como a 
representação última da tipologia casa-na-praia, encontra-se uma perversidade em relação 



 

 
 
 

 

à própria tipologia de desenho de Francisco e Manuel Aires Mateus. Esta poderia ser 
caracterizada como uma materialização de espaços negativos nos seus projectos mais 
conhecidos. Aqui, no carácter solar e aberto que é, de facto, o negativo do que sucede em 
projectos como a casa de Azeitão, o espaço de circulação é o próprio espaço aberto ao 
mar e ao chão de areia, rematerializando as paredes das construções prévias como 
epidermes que contêm os arquétipos habitacionais.  

Esta casa, parecendo um positivo, é, no entanto, um negativo.  

E aqui reside a sua particularidade. 

 Bak Gordon 

No interior do bairro de Campo de Ourique, um dos bairros habitacionais de classe média 
mais vividos de Lisboa, com pequeno comércio, cafés e restaurantes, os prédios dos anos 
quarenta e cinquenta do século passado articulam-se em quarteirões que deixam espaços 
vazios no seu interior. Foi para este espaço que Ricardo Bak Gordon concebeu uma casa 
discreta e poderosa, um puzzle em betão que redefine o nosso conceito de espaço urbano 
e gera um lugar onde antes existia uma não-condição. 

A casa que, no seu recorte preciso, define uma cumplicidade entre o racionalismo alemão 
e o modernismo brasileiro, constrói um conjunto de pátios que definem uma narrativa. 
Cinematograficamente, é um cenário nas traseiras de um cenário, uma cinecitta que se 
recria ao nível do olhar e que demite a condição urbana do skyline porque faz voltar o olhar 
para si mesma. Como num plateau, o olhar é conduzido num hipotético movimento de 
campo e contra-campo abrindo-se sobre os seus pátios interiores, piscina e pequeno 
jardim. Lá em cima, serpenteiam as roupas estendidas nas traseiras dos edifícios de classe 
média, um dos quais atravessamos, pela porta da garagem, para chegar a este tempo, cujo 
ritmo é marcado pela passagem entre os diferentes espaços, longos e narrativos. 



 

 
 
 

 

Carrilho da Graça 

Finalmente, o projecto de João Luís Carrilho da Graça é uma voluta desenvolvida em torno 
de um tema: o decorum do habitar o sul, no Alentejo, perto de Évora. Carrilho da Graça 
compreende de forma profunda esta temática.: por um lado, ele próprio é natural do 
Alentejo, essa enorme planície que se estende a sul de Lisboa e ocupa quase um terço do 
território português; por outro lado, a casa foi desenhada em enorme intimidade com o 
cliente (a sua irmã, o seu cunhado e os seus sobrinhos), o que transparece na clara noção 
de justeza, de medida certa, de contenção e de afectividade – que é uma palavra 
aparentemente banida do léxico arquitectónico e artístico. 

Em termos tipológicos, a casa, à saída de uma pequena povoação e vertida sobre a 
planície, parte da casa alentejana modesta e horizontal, alinhada com a paisagem. Numa 
primeira abordagem, a sua estrutura é quase tributária da arquitectura popular e 
tradicional. Aborda-se pela fachada mais discreta, opaca e branca a refractar o calor e 
desenvolve-se em torno de um pátio para se abrir sobre o campo, transformando-o em 
paisagem. No interior, a criteriosa gestão da luz e a circulação do ar que varre a casa da 
porta frontal até ao pátio parecem nascidas da tradição da construção a sul 

Curiosamente, também este projecto possui uma narratividade própria produzida pela 
circulação que propõe, pelo carácter cénico como o espaço se vai desocultando. Num 
certo sentido, é um projecto onde se antevê um grande travelling, um enorme plano-
sequência, rasante à planície que é a matriz da paisagem como movimento. 

 

 



 

 
 
 

 

Os filmes 

Como mostrar, então, estas casas senão através de filmes? 

Por um lado, a dimensão serial (no caso da Bouça), o carácter narrativo da casa de Bak 
Gordon, a ficção de Aires Mateus ou a intuição do charriot que transporta um câmara em 
torno da casa de Évora, de Carrilho da Graça, exigiam serem mostradas através de filmes.  

A arquitectura possui uma relação cinemática interna, na medida em que, na espacialidade 
e na mobilidade háptica que torna possível, está contida uma proto-narratividade, podendo 
estabelecer-se uma aproximação entre a estrutura do espaço arquitectónico e o 
procedimento fílmico da montagem ou da edição cinematográficas. Poderíamos mesmo 
dizer que existe um paralelo entre os desenvolvimentos na mobilidade da câmara e na 
agilidade da edição que marcam a modernidade do cinema e a ideia de desconstrução 
espacial que atravessa a arquitectura desde o construtivismo russo, que mudou a 
morfologia da metrópole, concorrendo os dois média no estabelecimento da representação 
do mundo moderno.  

A imagem em movimento é, portanto, o outro privilegiado da deslocação do corpo que 
segrega o espaço arquitectónico, como define Lefèbvre. 

Nesse sentido, o convite, endereçado a três artistas plásticos e a um realizador para 
conceberem curtas metragens onde sejam representadas cada uma das casas que 
apresentamos, procura restaurar esta ligação entre a arquitectura e a sua cinemática, aqui 
construída a partir dos olhares de Filipa César, que filmou a Bouça; João Onofre, que 
tematizou a casa projectada por Bak Gordon; Julião Sarmento, que apresenta a casa de 
Évora de Carrilho da Graça; e João Salaviza que ficcionou a casa na Comporta de Aires 
Mateus. 

Nesses filmes, que colocam uma outra camada de sistemas de representação, está 
contida a relação que fez com que estes projectos tivessem sido escolhidos: a sua 
individualidade, o seu carácter específico, a forma como assumem a idiossincrasia das 
suas poéticas e que, paradoxalmente, são o eixo da sua universalidade. 

 



 
 
 
 

 

AS CASAS  
 
MANUEL E FRANCISCO AIRES MATEUS  
CASAS NA COMPORTA, Grândola, Portugal 
Projecto 2008 - 2009 
Obra 2009 – 2010 
A Casa na Comporta fica situada na costa portuguesa, 130 km a sul de Lisboa. Trata-se da 
recuperação de 4 construções existentes, directamente assente sobre a areia da praia. As funções da 
casa estão divididas pelas 4 construções e a distribuição é efectuada pelo areal. 

 
A casa é constituída por quatro peças preexistentes, muito bonitas, de madeira e alvenaria. As peças são tão 
sólidas, tão radicais, tão bem colocadas (…) 
Esta casa, ao mesmo tempo maravilhosa, primitiva e futura, assenta sobre uma continuidade espacial “fora 
dentro”, a partir do mais básico, do mais fundamental: o chão. Como a areia que, fora e dentro, acaricia os 
nossos pés descalços (...) 
E, ainda que na memória descritiva, o Arquitecto diga que o projecto responde a condições muito específicas, 
creio que a resposta - e esse é o grande acerto desta Casa - é a sua Universalidade. Esta Casa é uma Casa 
Universal. 
 
Alberto Campos Baeza, 2010. “Com os pés descalços” in: No Place Like – 4 houses, 4 films. Representação 
Oficial Portuguesa, 12.ª Exposição Internacional de Arquitectura - La Biennale di Venezia   
 

 
RICARDO BAK GORDON 
2 CASAS EM SANTA ISABEL, Lisboa, Portugal 
Projecto 2003 - 2008 
Obra 2007 – 2010 
As casas em Santa Isabel estão localizadas no Bairro de Campo de Ourique, um bairro de classe média 
no centro de Lisboa, com tradições republicanas e liberais. O projecto está localizado no interior de um 
quarteirão, invisível da rua. 
 
A casa em Santa Isabel, Lisboa, de Ricardo Bak Gordon Arquitectos é uma casa-pátio, ou melhor, um conjunto 
de casas-pátio. Como tipo de casa, a casa-pátio remonta à época romana. (…) 
No entanto, a casa em Santa Isabel, com os seus múltiplos pátios, assemelha-se mais estreitamente ao 
traçado de uma casa chinesa. Este planeamento faz um uso inteligente de um terreno situado no meio de um 
quarteirão urbano. Em resultado da sua localização exacta, as casas estão, de alguma forma, escondidas, e 
nenhuma delas tem vista para a rua. 
(…) Os pátios estão dispostos numa constelação de espaços abertos que resultam numa matriz espacial 
complexa. (…) Cada pátio tem a sua própria personalidade e função e todos devem ser entendidos como salas 
exteriores. 
(…) As dimensões dos pátios são inevitavelmente variáveis e frequentemente generosas, tornando difícil 
descrever este conceito como se fosse esculpido um bloco de pedra sólido. O arquitecto foi cuidadoso com os 
pormenores e a disposição do telhado — o único alçado realmente público das casas. 

Jonathan Sergison, 2010. in: No Place Like – 4 houses, 4 films, Representação Oficial Portuguesa, 12ª Bienal 
de Arquitectura - La Biennale di Venezia. 



 
 
 
 

 

 JOÃO LUÍS CARRILHO DA GRAÇA 
CASA CANDEIAS, S. Sebastião da Giesteira, Évora, Portugal 
Projecto 1999 - 2004  
Obra 2005 - 2008  
A Casa Candeias fica situada no interior sul de Portugal, no Alentejo. Localizada numa pequena aldeia, 
desenvolve-se em torno de um pátio que se abre sobre a planície. O projecto foi concebido para a irmã 
do autor.  
 
(…) na Casa Candeias (…) o pódio regulariza o terreno de fundação oferecendo um plano regular aos volumes 
que articulam a habitação. A plataforma sobre a qual estão dispostos foi tratada de modo a que, 
cromaticamente, apareça como uma espécie de saliência do terreno, mas a linha recta que a conclui e 
desenha o perfil isola o plano sobre o qual se eleva a construção da casa e do jardim. Sob este plano, 
agregam-se três corpos geométricos em torno de um espaço concebido como uma alusão a um impluvium 
inacabado. A coerência com a qual a geometria da planta dialoga com os volumes é transparente e a simetria 
da primeira parece reflectir-se na precisão cirúrgica do perfil da segunda. 
O pátio abre-se livremente sobre o campo onde, todavia, a piscina escavada no limite do pódio o enquadra 
como um pano de fundo longínquo. Só o deslizar diagonal do corte que corresponde à abertura da sala de 
estar da casa sobre o pátio revela uma concessão aos direitos da paisagem, ao mesmo tempo que atribui uma 
espessura – um sombrear – ao plano no qual é recortado. 

 
Quer se observe a construção a partir da base do pódio, quer se aceda do lado fechado do pátio, (à mesma 
quota), a casa parece flutuar na paisagem como uma composição concisa de volumes leves e suspensos.  
 
Francesco Dal Co, 2010. “O Jogo das Sombras”, in: No Place Like – 4 houses, 4 films. Representação Oficial 
Portuguesa , 12ª Bienal de Arquitectura - La Biennale di Venezia 
 
 
 
ÁLVARO SIZA VIEIRA 
BOUÇA, Porto, Portugal 
Projecto 1ª Fase 1973 – 1976 
Projecto 2ª Fase 2001 – 2003 
Obra 1ª Fase 1977 – 1978  
Obra 2ª Fase 2004 – 2006 
O projecto da Bouça, no centro do Porto, foi iniciado em 1973, tendo sido inserido no SAAL (Serviço de 
Apoio Ambulatório Local) em 1975. O projecto decorreu em duas fases: primeira, terminada em 1978, 
só viria a ser retomada em 2000, tendo o bairro sido recuperado e concluído em 2006. 

 
A conclusão do projecto do conjunto habitacional da Bouça de Álvaro Siza, no centro do Porto, permite-nos 
reflectir sobre uma série de questões. Para aqueles que são da minha geração, o projecto permanece uma 
referência, não apenas enquanto projecto de tipologia habitacional, mas também pela resiliência da sua 
abordagem arquitectónica. (…) Por outro lado, nestes últimos 30 anos, testemunhámos uma gradual perda do 
interesse pela questão da habitação social. Com o esbater da liderança e visão por parte das autoridades 
públicas, e com o papel crescente do sector comercial, a agenda social para estes projectos foi substituída 
pelas prioridades do mercado. (…) O contexto da Bouça desafia o papel da composição e da inovação 
arquitectónica, para além do planeamento inteligente e ponderado dos apartamentos e do complexo urbano. 
 
David Chipperfield, “Bouça Project by Álvaro Siza (1975-1976 / 2001-2006)”. 2010. in No Place Like – 4 
houses, 4 films. Representação Oficial Portuguesa, 12ª Bienal de Arquitectura - La Biennale di Venezia 
 



 
 
 
 

 

OS FILMES 
 
FILIPA CÉSAR – Álvaro Siza Vieira 
JOÃO ONOFRE – Ricardo Bak Gordon 
JOÃO SALAVIZA – Manuel e Francisco Aires Mateus 
JULIAO SARMENTO – João Luís Carrilho da Graça 
 

 Filipa César, “Porto, 
1975”, 2010. 9’40’’,  
16 mm transferido 
para HD. Dimensões 
variáveis. Cortesia 
Cristina Guerra 
Contemporary Art. 

 

 

 João Onofre, “Sem 
Título (SUN 2500)”, 
2010.Vídeo HD mono-
canal HD, PAL, 16:9 
Cor, Som. Cortesia 
Cristina Guerra 
Contemporary Art.  

 



 
 
 
 

 

 

 João Salaviza, 
“Casa na 
Comporta”, 2010. 
20’’. Formato de 
rodagem: 2K 1:85. 
Formato de 
projecção: 16:9.  

 
 

 

 Julião Sarmento, 
“Cromlech”, 2010. 
38’27’’. Vídeo HD 
mono-canal; PAL 
(1080i); 16:9; Cor; Som. 
Dimesões variáveis. 
Edição: 3 + 1 A.P. 
Cortesia Cristina 
Guerra Contemporary 
Art, Lisboa / Sean Kelly 
Gallery, Nova Iorque 

 

 



 
 
 
 

 

BIOGRAFIAS 

AIRES MATEUS 
Manuel Aires Mateus  
(Lisboa, 1963) 

Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 

Lisboa (FAUTL, 1986).  

Colabora com o arquitecto Gonçalo Byrne, desde 1983, e com o arquitecto Francisco Aires 

Mateus, desde 1988. 

 

Francisco Aires Mateus  
(Lisboa, 1964)  

Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 

Lisboa (FAUTL, 1987).  

Colabora com o arquitecto Gonçalo Byrne, desde 1983, e com o arquitecto Manuel Aires 

Mateus, desde 1988. 

 

Destacam-se os seguintes prémios internacionais: Centro de Artes de Sines – PREMIOS 

ENOR2006 – Vigo, Espanha (2006); Centro de Artes de Sines - CONTRACTWORLD2007 – 

Hamburgo, Alemanha (2006); Casa em Azeitão, RS04 – Residencia Singular 2004 – 1º 

Prémio – Madrid, Espanha (2004); Casa em Alenquer, Premis FAD d’Arquitectura i 

Interiorisme 2003 – Obres Finalistes – Barcelona, Espanha (2003); Residência de Estudantes, 

Pólo II Universidade de Coimbra, II Bienal Ibero Americana de Arquitectura – 1º Prémio – 

Cidade do México, México (2001); Residência de Estudantes, Pólo II Universidade de 

Coimbra, Prémio Luigi Cosenza – 1º Prémio – Nápoles, Itália (2001); Livraria Almedina Lisboa, 

Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme 2001 – 1º Prémio Interiores – Barcelona, Espanha 

(2001); Residência de Estudantes, Universidade de Coimbra, European Union Prize for 

Contemporary Architecture; Mies van der Rohe Award – seleccionado (2000); Residência de 

Estudantes, Pólo II Universidade de Coimbra, Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme 2000 – 

Obres Finalistes – Barcelona, Espanha (2000). 

 



 
 
 
 

 

RICARDO BAK GORDON 
(Lisboa, 1967) 

 

Licenciado em Arquitectura (1990). Estudou na Faculdade de Arquitectura da Universidade do 

Porto (FAUP), na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (FAULT) e 

no Instituto Politécnico de Milão. 

 

Trabalha em atelier próprio desde 1990, tendo criado, em 2000, o atelier Bak Gordon 

Arquitectos, que coordena actualmente. 

 

É Professor Convidado da disciplina de Projecto no Instituto Superior Técnico de Lisboa, 

tendo ensinado em distintas universidades. É professor convidado em diversos seminários 

internacionais de arquitectura e a sua obra está publicada nas mais prestigiadas revistas 

internacionais da especialidade. 

 

Entre os trabalhos e concursos realizados, assinalam-se os seguintes primeiros prémios: 

concurso internacional para a Residência da Embaixada de Portugal em Brasília; concurso 

internacional para a salvaguarda do centro histórico da Vila de Sintra; concurso internacional 

para o Complexo de Ciências Humanas e Artes do Pólo de Aviz, em Évora; concurso por 

convites para o edifício do Arquivo Municipal de Palmela; concurso por convites para o 

projecto expositivo da 1ª Trienal Internacional de Arquitectura de Lisboa; e, mais 

recentemente, no concurso por convites para o projecto do Pavilhão de Portugal na 

ExpoZaragoza 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

JOÃO LUÍS CARRILHO DA GRAÇA 
(Portalegre, 1952) 

 

Licenciado em Arquitectura pela Escola de Belas Artes de Lisboa (ESBAL), em 1977, ano em 

que iniciou a sua actividade profissional.  

 

Foi assistente na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (1977-1992). 

É Professor na Universidade Autónoma de Lisboa, desde 2001, e na Universidade de Évora, 

desde 2005. Dirige os departamentos de arquitectura nestas universidades. Foi Professor 

Visitante da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade de Navarra em 2005, 

2007 e 2010.  

 

Foi distinguido com o “Prémio Pessoa 2008”, com a Ordem de Mérito da República 

Portuguesa (1999) e com o prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte (1992). 

À sua obra foram atribuídos diversos prémios, nomeadamente: o prémio da Bienal 

Internacional de Arte  “LUZBOA 2004”; o prémio “FAD” 1999; o prémio “Valmor” 1998; e o 

prémio “Secil” 1994. Foi, ainda, nomeado para o Prémio Europeu de Arquitectura “Mies Van 

Der Rohe” em 1990, 1992, 1994 e 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ÁLVARO SIZA VIEIRA 
(Matosinhos, 1933) 
 
 
Estudou Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, entre 1949 e 1955, sendo a 

sua primeira obra construída em 1954. Exerce a sua profissão na cidade do Porto. 

 
Ensinou na ESBAP (1966-1969), tendo reingressado em 1976 como Professor Assistente de 

"Construção". Foi Professor Visitante na Escola Politécnica de Lausanne, na Universidade de 

Pensilvânia, na Escola de Los Andes em Bogotá e na Graduate School of Design of Harvard 

University, como "Kenzo Tange Visiting Professor". Leccionou, ainda, na Faculdade de 

Arquitectura do Porto. 

 

É membro da American Academy of Arts and Science e "Honorary Fellow" do Royal Institute 

of British Architects, do AIA/American Institute of Architects, da Académie d'Architecture de 

France e da European Academy of Sciences and Arts. 

 

É Doutor "Honoris Causa" pela Universidade Politécnica de Valência (1992); Escola 

Politécnica Federal de Lausanne (1993); Universidade de Palermo (1995); Universidade 

Menendez Pelayo, Santander (1995); Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Peru 

(1995); Universidade de Coimbra (1997); Universidade Lusíada (1999);  Universidade Federal 

de Paraíba, João Pessoa - Brasil (2000); Università degli Studi di Napoli Federico II, Polo delle 

Scienze e delle Tecnologie, Nápoles – Itália (2004); Universidade de Arquitectura e Urbanismo 

de Bucareste “Ion Mincu” – Roménia (2005), e pela Universidade de Engenharia de Pavia – 

Itália (2007). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

FILIPA CÉSAR 
(Porto, 1975)  

Estudou nas Faculdades de Belas Artes do Porto e de Lisboa (1995-1999) e na Academia de 
Belas Artes de Munique (1999-2000). Tem um Mestrado, “Arte em Contexto”, da Universidade 
de Belas Artes de Berlim (2005).  

É uma artista e cineasta que reflecte sobre a porosidade entre a imagem em movimento e a 
sua percepção por parte do público. Formada na inquietação de explorara os aspectos 
ficcionais do género documental, e com necessidade de apontar para as políticas subjacentes 
às imagens em movimento, as suas produções, tais como F for Fake (2005), Rapport (2007), 
Le Passeur (2008), The Four Chambered Heart (2009), e Memograma (2010), movem-se na 
ténue fronteira entre o relato de histórias, a crónica, o documentário e o cinema experimental.  

Expôs, entre outros, na 8ª Bienal de Istambul (2003); na Kunsthalle, Vienna (2004); no Museu 
de Serralves (2005); no Festival Internacional de Cinema de Locarno (2005); na CAG - Galeria 
de Arte Contemporânea, de Vancouver (2006); na Tate Modern (2007); no Museu St. Gallen 
(2007); e no Museu de Arte Moderna – SF MOMA - de São Francisco (2009).  

 

 
JOÃO ONOFRE 
(Lisboa, 1976)  

Estudou na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e concluiu o “Master of Fine Arts” no 
Goldsmiths College, no Reino Unido.  

Entre as suas exposições individuais destacam-se: “João Onofre”, I-20, Nova Iorque (2001); 
“João Onofre”, P.S.1. / MoMA Contemporary Art Center, Nova Iorque (2002); “Nothing Will Go 
Wrong”, MNAC, Lisboa, e CGAC, Santiago de Compostela, Espanha (2003); “João Onofre”, 
Kunsthalle Wien. Project Space Karlsplatz. Viena (2003). “João Onofre”, Magazin 4, Bregenz, 
Áustria (2004); “João Onofre”, Toni Tàpies, Barcelona (2005); Cristina Guerra Contemporary 
Art, Lisboa (2007); e “João Onofre”, Galleria Franco Noero, Turim (2007).  

Integrou inúmeras exposições colectivas internacionais, entre as quais se distinguem: “The 
49th Venice Biennale, Human Interest”, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia; “Youth of 
Today”, Schirn Kunsthalle, Frankfurt; e “Video, An Art, A History 1965-2005 New Media 
collection”, Centre Pompidou, Sydney - Contemporary Art Museum, Barcelona- Fundació La 
Caixa, Taipei Fine Art Museum. 

O seu trabalho está incluído em diversas colecções públicas e privadas, entre as quais: 
Museum of Contemporary Art, Chicago; Albright-Knox Museum, Buffalo, E.U.A.; Centre 
Georges Pompidou – MNAM/CCI, Paris; The Weltkunst Foundation, Zurique; La Caixa, 
Barcelona; MACS – Museu de Serralves, Porto; CAM – Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa; MNAC – Museu do Chiado, Lisboa; GAM –Galleria D’Arte Moderna e Contemporanea, 
Turim; e Centre National des Arts Plastiques - FNAC, Paris. 

 



 
 
 
 

 

JOÃO SALAVIZA 
(Lisboa, em 1984)  

Forma-se em Cinema pela ESTC, concluindo os estudos na Universidad del Cine, em Buenos 
Aires. A sua primeira curta-metragem, Duas Pessoas, participa em vários festivais 
internacionais, vencendo o Grande Prémio “Take One”, em Vila do Conde. Em 2009, 
conquista a Palma de Ouro para Curta-Metragem com Arena, no Festival de Cannes, depois 
do prémio de Melhor Curta Portuguesa no IndieLisboa. Seguem-se as participações em 
importantes festivais internacionais, como Tribeca, Roterdão, Londres e Pusan. Neste 
momento, encontra-se a finalizar Hotel Müller, a partir da obra de Pina Bausch, e a preparar o 
filme Domingo, integrado no programa "Next Future - Fundação Calouste Gulbenkian". Em 
2011, filmará a curta-metragem Rafa, entrando depois na pré-produção da sua primeira longa-
metragem, com rodagem prevista para o final do mesmo ano. 

 

 
JULIÃO SARMENTO 
(Lisboa, 1948) 
 
Estudou Pintura e Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL). Vive e 
trabalha no Estoril, em Portugal. Iniciou a sua carreira nos anos setenta. Desde então, tem 
exibido trabalhos de cinema, vídeo, som, pintura, escultura, instalações e trabalhos multimédia 
e desenvolvido diversos e significativos projectos site-specific. 

Apresentou a sua obra em numerosas exposições individuais e colectivas, tendo representado 
Portugal na Bienal de Veneza de 1997. O seu trabalho está patente em diversos museus e 
colecções privadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

JULIA ALBANI 
Herford (Alemanha), 1977 
Historiadora de Arte e Arquitectura. Trabalha entre Berlim e Lisboa. 

Estudou História de Arte e Arquitectura, Filosofia, Literatura Italiana e Espanhola em Dresden, 
Bolonha e Berlim. 

Desde 2001, trabalha como Assistente Curatorial, Editorial e Produtora Executiva em diversas 
exposições e eventos relacionados com Arte, Arquitectura e Urbanismo, destacando-se:  
Deutschlandscape, Bienal de Veneza (2004); Talking Cities (Essen, 2006); Arch/Scapes - 
Negotiating Architecture and Landscape, Bienal de São Paulo (2007); Instant Urbanism 
(Basileia, 2007); The New New Town Symposium (Londres, 2008); Re-sampling Ornament 
(Basileia, 2008); Balkanology – New Architecture and Urban Phenomena in South Eastern 
Europe, (Basileia, 2009). 

Entre 2007 e 2009, foi Directora de Projecto no Museu de Arquitectura Suíço em Basileia. 
Escreve regularmente críticas de arquitectura como freelancer para várias revistas europeias. 
Desde Setembro de 2009, é Assistente Curatorial da Trienal de Arquitectura de Lisboa. 

 

 
 
JOSÉ MATEUS 
Castelo Branco (Portugal), 1963 
Arquitecto. Vive e trabalha em Lisboa.  

É gerente da Sociedade Trienal de Arquitectura de Lisboa e Director dos eventos Trienal 2007 
e Trienal 2010. Presidente da Assembleia Regional Sul da Ordem dos Arquitectos, foi vice-
presidente do Conselho Directivo Regional Sul, entre 2005 e 2007.  

É Professor Associado convidado no IST Lisboa, tendo sido docente na ESAD Lisboa, no 
ISCTE e professor convidado na ESA da Univ. Internacional da Catalunha.  

É membro do Conselho Editorial do grupo Babel e autor da revista semestral Linha (Expresso) 
e das séries de televisão Tempo&Traço (Sic-Notícias) centradas nas temáticas da 
arquitectura, design, paisagem e artes visuais.  

Conferencista em diversos países, integrou, entre outros, o Júri do Prémio de Arquitectura da 
Bienal de São Paulo (2003) e Europan Espanha (2007).  

Fundou, com Nuno Mateus, a ARX Portugal, em 1991, no âmbito da qual realizou dezenas de 
projectos e concursos. A sua obra integrou diversas exposições, tendo sido abordado em 
inúmeros artigos, objecto de monografias e reconhecido através de vários prémios.  

 



 
 
 
 

 

RITA PALMA 
Lisboa (Portugal), 1975 
Arquitecta. Vive e trabalha em Lisboa. 
 

Com formação em Dança, Arquitectura e uma pós-graduação em Gestão Cultural das 
Cidades, muito cedo assumiu o seu 'desvio' e interesse pela Curadoria em Arquitectura. 

Desde o seu ingresso na Ordem dos Arquitectos (2003), assume funções de Produtora 
Executiva e Assistente de Coordenação dos Pelouros da Cultura e Promoção da Arquitectura. 
Directamente envolvida em vários projectos relacionados com a curadoria de Arquitectura, 
entre os quais se destaca a retrospectiva “Atelier Nuno Teotónio Pereira: Arquitectura e 
Cidadania” (2004). 

Como bolseira das Fundações Calouste Gulbenkian e FLAD, integrou o International Studio & 
Curatorial Program, em Nova Iorque. Na sua residência, desenvolveu um projecto de 
investigação sobre a utilização de linguagens artísticas contemporâneas em oposição ao 
estrito recurso de linguagens representativas, tradicionalmente associadas às Exposições de 
Arquitectura. 

Em 2008, a convite da Experimenta Design (uma parceria com Kunsthaus Bregenz), produziu 
a Exposição “Peter Zumthor, Buildings and Projects 1986 – 2008”. 

Desde Outubro de 2009, é Assistente Curatorial da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2010. 
 
 
 
DELFIM SARDO 
Aveiro (Portugal), 1962 
Curador, docente universitário e ensaísta. Vive e trabalha em Lisboa. 

 

É o Comissário Geral da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2010. 

É Professor de História de Arte Moderna e Contemporânea, na Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, onde integra a equipa instaladora do Colégio das Artes. 

Desde 1990, dedica-se à curadoria de arte contemporânea, bem como à ensaística sobre 
arte. Foi fundador e director da revista Pangloss. Entre 2003 e 2006, foi Director do Centro de 
Exposições do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Entre 1997 e 2003, foi consultor da 
Fundação Calouste Gulbenkian. Em 1999, foi o Comissário da Representação Portuguesa à 
48ª Bienal de Veneza. 

No campo das publicações, destacam-se os volumes Julião Sarmento, Catalogue Raisonée, 
Edições Numeradas, Vol.I (MEIAC, 2007), Luxury Bound (Electa, Milão, 1999), Jorge Molder 
(Caminho, Lisboa, 2005), Helena Almeida, Pés no Chão, Cabeça no Céu (Bial, 2004), Pintura 
Redux (Fundação de Serralves/Público, 2006), A Visão em Apneia (Edições Fenda, 2010, no 
prelo) e Olhar o Vento (Babel, 2010, no prelo). 



 
 
 
 

 

IMAGENS  

As imagens em alta resolução estão disponíveis para download no site do Pavilhão de 
Portugal: www.dgartes.pt/veneza2010/index.htm 
  

 
 MANUEL E FRANCISCO AIRES MATEUS 

IMAGENS N.001 e 002_Casas na Comporta, © Aires Mateus, 2009 
 

 

 
 



 
 
 
 

 

RICARDO BAK GORDON 
IMAGENS N.003 e 004_2 Casas em Santa Isabel, © Fernando Guerra | FG + SG, 2010 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 

 

JOÃO LUÍS CARRILHO DA GRAÇA 
IMAGENS N.005 e 006_Casa Candeias, © Fernando Guerra | FG + SG, 2009  

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

ÁLVARO SIZA VIEIRA 
IMAGENS N.007 e 008 _SAAL - BOUÇA, © Fernando Guerra | FG + SG, 2006  
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