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Resumo

Os arquitectos Francisco e Manuel Aires Mateus têm vindo a desenvolver um trabalho diversificado e 
com grande reconhecimento nacional e internacional. Os projectos para museus têm marcado de 
forma bastante significativa o seu percurso. Entre as propostas para que ficaram por concretizar, as 
obras construídas de raiz e as intervenções no património arquitectónico, o leque de projectos destes 
autores é potenciador de uma reflexão sobre a arquitectura de museus na cultura contemporânea. 
Nesse sentido, a presente dissertação procura estudar o conjunto de projectos para museus 
elaborados, até ao momento, pelos arquitectos Aires Mateus, averiguando o seu significado e 
relevância na obra destes autores. Simultaneamente, este estudo pretende discutir o contributo 
destas propostas para repensar os museus, quer na sua relação com o passado quer como novos 
elementos impulsionadores de desenvolvimento e transformação das cidades.  

Palavras-chave: 
Aires Mateus, Museus, Arquitectura de museus, Arquitectura contemporânea, Reabilitação de 
património

Abstract

The architects Francisco and Manuel Aires Mateus have been developing a diversified work with great 
national and international recognition. The projects for museums have marked, in a very significant 
way, the course of these architects. Among the proposals that have yet to materialize, the all new 
constructions and the interventions in the architectural heritage, the range of projects of these authors 
potentiates a reflection on the architecture of museums in contemporary culture. In this sense, the 
present dissertation aims to study the set of projects for museums elaborated, so far, by architects 
Aires Mateus, ascertaining their meaning and relevance in the work of these authors. Simultaneously, 
this study aims to discuss the contribution of these proposals to rethinking museums, both in their 
relationship with the past and as new drivers of city development and transformation.
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1. Introdução 

Motivações 

A arquitectura de museus, como espaço público, promove o encontro de diferentes programas 
culturais no tecido urbano. Das transformações que ocorrem nas cidades, ao longo do tempo, surgem 
relações afectivas com os espaços construídos, que nos remetem para a memória de um lugar, e a 
arquitectura de museus, como espaço qualificado, representa um forte contributo para essas 
relações. Quer se apresentem como equipamentos culturais isolados/singulares, quer façam parte de 
um conjunto de programas culturais, os museus tendem a adquirir grande relevância nos meios onde 
estão inseridos. Inúmeros são os casos em que estes edifícios têm a capacidade de transformar as 
cidades e a maneira como as percepcionamos. Por outro lado, este tipo de programa não se esgota 
na sua constituição inicial, reinventando-se ao longo do tempo. 
A arquitectura de museus, em geral, e a obra dos arquitectos Aires Mateus, em particular, sempre me 
suscitou grande interesse como estudante de arquitectura. Com um extenso número de projectos e 
obras construídas, de natureza pública e privada, os edifícios museológicos destes arquitectos 
representam peças-chave no percurso e desenvolvimento da sua obra. Entre as diferentes propostas 
que apresentam, encontra-se um leque de projectos, de naturezas bastante distintas, que contribuem 
para a discussão de diversos temas pertinentes na arquitectura de museus.
A reabilitação de património para programas museológicos é um tema recorrente na arquitectura e os 
museus projectados por estes arquitectos confirmam que os museus são, geralmente, uma solução 
viável para a adaptação do património. 
A relevância nacional e internacional do trabalho dos arquitectos Aires Mateus é cada vez mais 
evidente. Na sua obra, a relação entre tempo e espaço suscita novas formas que são objecto de 
estudo para o exercício da arquitectura. O jogo de volumes que constitui o todo, a relevância da luz 
como elemento gerador de novas relações com o espaço e o diálogo entre cheio e vazio, são temas 
recorrentes quando falamos da arquitectura de Francisco e Manuel Aires Mateus. O papel do tempo 
na concepção das suas construções e a importância de compreender o local são assuntos 
fundamentais e de grande interesse para a presente tese de Mestrado.
A lista de monografias, dissertações e artigos sobre o percurso destes arquitectos é vasta, no 
entanto, não existe qualquer estudo que reuna os projectos museológicos dos arquitectos Francisco e 
Manuel Aires Mateus e os enquadre na arquitectura de museus, o que torna esta investigação inédita 
e lhe confere pertinência. 
Neste sentido, a presente dissertação advém do meu interesse pessoal em aprofundar o tema da 
arquitectura de museus, desenvolvendo-o no quadro específico da obra dos arquitectos Aires Mateus, 
pelo seu trabalho e abordagem arquitectónica se afigurarem estimulantes e inspiradores enquanto 
estudante de arquitectura.
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Objectivos

A presente dissertação tem como tema os projectos museológicos na obra dos arquitectos Francisco 
e Manuel Aires Mateus, identificando-se os seguintes casos de estudo:

- Centro de Artes de Sines, Portugal (1999-2005); 
- Museu e Galeria de Arquitectura de Lisboa, Portugal (2001);
- Grande Museu Egípcio, Cairo, Egipto (2002-2003);
- Farol-Museu de Santa Marta, Cascais, Portugal (2003-2007);
- Museu Parque de Los Cuentos - Reconversão do Convento de La Trinidad, Málaga, Espanha 

(2007-2011); 
- Centro de Criação Contemporânea Olivier Debré, Tours, França (2012-2017);
- Museu Cantonal da Fotografia (L’Elysée) e Museu do Design e Artes Aplicadas Contemporâneas 

(MUDAC), Lausanne, Suíça (2015-).
Desta lista fazem parte museus que correspondem a construções de raiz, assim como reabilitações 
de património arquitectónico. A partir desta distinção e da análise detalhada dos projectos 
apresentados, elabora-se uma reflexão, tendo em conta o contexto onde estão inseridos e os 
condicionalismos programáticos que lhes estão associados. Assim, a presente dissertação tem como 
objectivo identificar e interpretar traços de continuidade e de ruptura entre as diferentes propostas. 
Simultaneamente, o estudo pretende discutir o contributo destas propostas para repensar os museus, 
quer na sua relação com o passado quer como novos elementos das cidades.  
Pretende-se debater questões actuais da arquitectura de museus e as oportunidades e desafios 
associados a este programa, no exercício de projecto de arquitectura, e, ao mesmo tempo, 
proporcionar uma análise temática do percurso e obra dos arquitectos Aires Mateus. De que modo é 
que a obra destes dois arquitectos, na sua prática, concretização, reflexão e abordagem ao exercício 
de projecto é geradora de novas formas de pensar arquitectura? De que modo são estes projectos 
museológicos obras exemplares num contexto mais alargado, como contributo relevante para 
questionar a arquitectura de museus? 
Espera-se que este estudo, sendo inédito, possa ser relevante para a compreensão da obra destes 
autores nos seus processos e maneiras de projectar, na construção e desenvolvimento das ideias, na 
forma de olhar a prática da arquitectura e, essencialmente, no legado cultural que constitui.

Metodologia

Numa fase preliminar da investigação, precedeu-se ao levantamento da lista de todos os projectos 
museológicos desenhados pelos arquitectos Francisco e Manuel Aires Mateus, diferenciando os 
casos que correspondem a reabilitações de património daqueles que constituem construções de raiz.
Paralelamente, procedeu-se à pesquisa de eventuais teses de Mestrado e Doutoramento sobre os 
autores e/ou sobre os museus em estudo, recorrendo-se a catálogos online das bibliotecas das 
principais universidades portuguesas (públicas e privadas), de modo a averiguar e confirmar a 
originalidade desta investigação. De seguida, efectuou-se um primeiro contacto com o atelier dos 
arquitectos, informando da intenção de desenvolver a tese, de forma a confirmar a pertinência do 
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tema e averiguar a eventual existência de trabalhos ou publicações em curso sobre o mesmo 
assunto.
Procedeu-se, então, à escolha dos casos para análise detalhada nesta dissertação. Em conversação 
com o atelier Aires Mateus, optou-se por incluir na lista dos casos de estudo o conjunto de projectos 
para museus e centros de arte mais significativos no percurso dos arquitectos, até à data desta 
dissertação. Integraram-se, também, projectos não construídos, dada a abrangência e clareza do 
material disponível dos casos seleccionados (como desenhos documentais, fotografias de maquetes, 
imagens virtuais e memórias descritivas), a influência destas propostas no percurso e obra dos 
arquitectos e os objectivos propostos para esta dissertação. Ficaram excluídos da lista dos casos a 
serem analisados em detalhe, o Museu do Brinquedo, em Sintra (1995) e as propostas não 
construídas para: o Museu do Tejo, em Almourol (2001); o Museu de História Natural, em Saint Galle 
(2009); o Museu do Século XX, em Berlim (2016). A proposta para a extensão do Museu dos 
Agostinhos, em Tolouse (2018-) não foi incluída, por ser um projecto recente, posterior ao 
desenvolvimento da fase de pesquisa, não havendo distância suficiente para a realização de uma 
análise detalhada. Os projectos para o Centro de Desenvolvimento do Património e da Actividade 
Cultural, em Benevento (2006), o Átrio de Alhambra, em Granada (2010) e a Galeria de Artes Carlos 
Carvalho, em Lisboa (2005), embora tenham natureza expositiva, não se afiguravam representativos 
para o foco da tese. Contudo, todas as propostas mencionadas foram objecto de investigação no 
desenvolvimento desta dissertação .1

Nas etapas seguintes, recolheu-se o máximo de documentação e informação possível sobre os 
diferentes projectos selecionados, nomeadamente em monografias, livros, artigos e entrevistas. A 
este respeito, importa salientar a boa colaboração do atelier Aires Mateus, que se afigurou essencial 
para o desenvolvimento desta dissertação. Realizou-se, ainda, um levantamento exaustivo de 
documentação, não só dos casos em estudo, como de projectos não selecionados de natureza 
expositiva e de outros programas públicos e privados, de forma a tirar conclusões sobre a sua 
relevância no percurso dos arquitectos.
Numa fase posterior, procedeu-se à recolha de referências bibliográficas e outras fontes essenciais 
para o enquadramento do tema proposto para a tese. Nomeadamente, reuniu-se uma base de 
pesquisa acerca do tema arquitectura de museus e a evolução do programa museológico ao longo 
das últimas décadas, que compreendesse a pertinência dos casos de estudo no panorama nacional e 
internacional. Neste campo de investigação, entre outras obras, destacam-se: a dissertação de 
doutoramento em Arquitectura de Helena Barranha, intitulada Arquitectura de Museus de Arte 

Contemporânea em Portugal - Da Intervenção Urbana ao Desenho do Espaço Expositivo (2008); 
Museums for the new century (1995) e Museus para o Século XXI (2003) de Josep Montaner e 
Museum Buildings - A Design Manual (2004) de Naredi-Rainer. 
Paralelamente, recolheram-se ainda informações e documentação existentes acerca da obra dos 
arquitectos Aires Mateus, de modo a entender que projectos se afiguram mais paradigmáticos no seu 

 Ver anexo: Cronologia de projectos para museus e outros espaços expositivos e instalações efémeras.1

�5



percurso e quais as principais temáticas emergentes na sua obra. Monografias, publicações em 
revistas, entrevistas e conferências realizadas foram fontes essenciais para o desenvolvimento desta 
dissertação, entre as quais se destacam: a revista 2G, número 28, intitulada Aires Mateus (Gili, 2003); 
a monografia Aires Mateus: Arquitectura (Seixas Lopes, 2005); a revista El Croquis, número 154, 
intitulada Aires Mateus 2002-2011: building the mould of space (Márquez Cecilia e Levene, 2011) e El 

Croquis, número 186, Aires Mateus 2011-2016: at the heart of time (Márquez Cecilia e Levene, 2016).
Procedeu-se depois à análise e comparação dos museus e centros de arte em estudo. Dos sete 
casos de estudo apenas três se encontram construídos, tendo sido possível visitar dois deles. Assim, 
a análise destes projectos acabou por ser, inevitavelmente, mais detalhada. Considerando os 
objectivos propostos para esta tese, procedeu-se a uma uniformização dos dados disponíveis acerca 
dos projectos seleccionados, de modo a possibilitar a realização de uma análise comparativa mais 
objectiva, abordando questões fundamentais da arquitectura de museus na contemporaneidade.
Por fim, na escrita da tese, de modo a beneficiar a continuidade dos textos e a facilitar a sua leitura, 
optou-se pela tradução das citações bibliográficas utilizadas no corpo do texto ao longo dos capítulos.

Estrutura

A dissertação encontra-se organizada em três grandes capítulos, precedidos pela introdução e 
seguidos das conclusões. No segundo capítulo, procurou-se contextualizar o tema da tese, seguindo 
duas linhas de pesquisa. Na primeira parte, propõe-se um enquadramento geral do tema da 
arquitectura de museus, em que se procura reflectir sobre questões fundamentais do programa 
museológico, tendo como referência algumas das obras mais emblemáticas, ao longo das últimas 
décadas, de modo a enquadrar os projectos para museus e centros de arte dos arquitectos Francisco 
e Manuel Aires Mateus no panorama nacional e internacional. A segunda parte do capítulo, apresenta 
uma análise temática da obra dos arquitectos, salientando projectos paradigmáticos e valores 
arquitectónicos fundamentais.
O terceiro capítulo, corresponde à análise dos sete casos de estudo, segundo a sua ordem 
cronológica. Em cada caso, os textos encontram-se organizados pelos seguintes temas: Contexto; 
Programa, organização espacial e materialidade e Espaço expositivo.
O quarto capítulo, propõe uma análise comparativa dos casos de estudo. Tendo em conta questões 
essenciais na arquitectura de museus, os textos deste capítulo procuram sistematizar os traços de 
continuidade e de ruptura entre os casos de estudo, na abordagem ao programa museológico e na 
formalização das suas construções, encontrando-se organizados pelos seguintes temas: Diversidade 

programática; Integração urbana; Aproximação ao edifício, organização espacial e percursos; 
Espaços expositivos; Luz natural.
A tese termina com as conclusões, a bibliografia e outras fontes e os anexos.
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2. Enquadramento 





2. Enquadramento
2.1. Arquitectura de museus

The task of building museums has certainly been considered particularly attractive in the last 
decades not only because of the oft-cited fact that ‘the planning of museums represents 
something like the last free space for the exercise of designing with artistic ambitions, which 
is because it is one of the few tasks for which no special guidelines, building codes or 
standardized expectations have been developed until now, luckily’ (Kleihues, 1979) (…) but 
instead and above all, probably because hardly any other building task is more suitable for 
representing the self-image of architecture (…) (Naredi-Rainer, 2004: 28).

No texto acima transcrito, Naredi-Rainer descreve a construção de museus como um campo 
privilegiado para a expressão arquitectónica. De facto, o exercício da arquitectura de museus afigura-
se como um importante estímulo para a elaboração de materializações originais, que abrangem 
vários campos de actuação e enriquecem a arquitectura, na sua totalidade (Lampugnani, 1990: 14). 
Para além das experiências tipológicas e formais associadas à concretização do programa 
museológico, os edifícios de museus, como espaços públicos qualificados, promovem relações com 
as cidades onde se inserem, representando um relevante incentivo para o desenvolvimento de 
soluções urbanísticas (Idem). Neste sentido, os projectos museológicos constituem um importante 
contributo para a discussão de questões e valores fundamentais da arquitectura contemporânea.
Contudo, a concepção dos museus tem diversos níveis de intervenção, desde o projecto e a 
concretização arquitectónica dos edifícios, sejam novas construções ou reabilitações de património, 
até ao funcionamento dos espaços, incluindo o desenho de exposições temporárias e instalações 
efémeras (Barranha, 2008: 57). Neste cenário, o papel do arquitecto tem vindo a tornar-se cada vez 
mais determinante, não só na criação, mas também na vida dos museus.

Nova monumentalidade

A questão da nova monumentalidade surge, a partir dos anos quarenta, no seguimento da ruptura 
que o Movimento Moderno propunha fazer com a história e com os antigos monumentos. Com um 
novo entendimento e consciência crítica do património e da icnografia urbana, o manifesto “Nine 
points on Monumentality” (1943), preconiza um compromisso cultural entre a modernidade e a 
monumentalidade. Assim, Giedion, Léger e Sert, descrevem os monumentos como ligação entre 
passado e futuro e definem um conjunto de critérios para uma nova monumentalidade que 
expressava, precisamente, a problemática associada à obsolescência destes edifícios que, sem 
função para a sociedade e com carácter meramente contemplativo, se tornavam vazios de 
significado. Desta forma, os autores defendem a necessidade de um planeamento urbano onde 
novos monumentos sejam desenhados de acordo com aquilo que é o moderno entendimento da 
cidade. Passa-se, então, do modelo de um monumento estático para um modelo de monumento 
dinâmico e em permanente actualização.
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Today modern architects know that buildings cannot be conceived as isolated units, that they 
have to be incorporated into the vaster urban schemes. There are no frontiers between 
architecture and town planning, just as there are no frontiers between the city and the region. 
Correlation between them is necessary (Giedion et. al, 1943: 5).

Muitos dos edifícios projectados durante o Movimento Moderno têm, então, a preocupação de 
articular arte, arquitectura, urbanismo e tecnologia, tornando-se uma referência na cidade. Alguns dos 
modelos de novos edifícios de museus vêm a destacar-se, mais tarde, como monumentos das 
cidades contemporâneas.
O Movimento Moderno é igualmente marcado pela inovação de princípios de natureza construtiva, 
nomeadamente, os novos sistemas estruturais. A estrutura, pela primeira vez, era independente da 
massa construída da compartimentação das paredes interiores, possibilitando uma total libertação do 
espaço. Para além da planta livre, a construção sobre pilotis revelou-se ainda revolucionária no 
campo da arquitectura de museus, no sentido em que permitia libertar o embasamento do edifício, 
invertendo a lógica do museu clássico. A possibilidade da planta e das fachadas livres veio também 
proporcionar uma maior liberdade na exploração de novas formas de desenhar os diferentes espaços 
do museu e as suas relações com o exterior, ao mesmo tempo que possibilitou uma grande 
flexibilidade de diferentes apropriações desses espaços desenhados (Barranha, 2017).
Entre as obras mais emblemáticas do Movimento Moderno destacam-se: o Museu Solomon 
Guggenheim de Nova Iorque (1943-1959) desenhado por Frank Loyd Wright e reconhecido como 
uma obra-chave da arquitectura do século XX; a Neue Nationalgalerie em Berlim (1962-1968) de 
Mies van der Rohe que materializou o conceito de museu transparente; o Museu Kimbell, em Fort 
Worth (1966-1972) de Louis Khan ou o Museu de Arte de São Paulo (1957-1968) de Lina Bo Bardi.
Um exemplo, a nível nacional, representativo desta pesquisa pela nova monumentalidade é a Sede e 
Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa (1959-1969), dos arquitectos Ruy d’Athouguia, 
Alberto Pessoa e Pedro Cid. Uma obra fundamental na arquitectura portuguesa, “capaz de conciliar 
modernidade e monumentalidade” (Tostões, 2006: 22) e representativa de uma elevada maturidade 
estrutural, material e construtiva. O projecto teve um enorme impacto urbanístico, definindo um 
conjunto de construções, de grande escala e sobriedade arquitectónica, integradas num amplo 
espaço verde e paisagístico para a cidade, que confirmaram que “a monumentalidade na arquitetura 
pode ser definida como uma qualidade: uma qualidade espiritual, inerente a uma construção, que 
transmite o sentimento de eternidade” (Kahn, 2003: 23).
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Fig. 1 Museu Guggenheim de Nova Iorque, 
Frank Loyd Wright (1943-1959)

Fig. 2 Sede e Museu Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
Ruy d’Athouguia, Alberto Pessoa e Pedro Cid (1959-1969)



Décadas de 1970 e 1980

A partir dos anos setenta, a construção de museus afigura-se bastante diversificada. Alguns 
arquitectos seguem a pesquisa pós-modernista, enquanto outros persistem na investigação da 
arquitectura moderna, acreditando que as suas possibilidades não estão esgotadas. Este 
prolongamento viria a dar lugar a derivações do Movimento Moderno, com alterações de 
conceptualização teórica e concretização prática. Esta “diversificação do espectro dos edifícios, a 
transgressão dos limites entre géneros que resultaram de uma concepção expandida da arte mas, 
sobretudo, o alargamento do âmbito funcional do museu, transformando-o num espaço experimental, 
num espaço público e, não menos importante, num factor gerador de identidade para um lugar levou, 
de facto, a uma grande variedade arquitectónica, de difícil sistematização” (Naredi-Rainer, 2004: 27).
O museu adquire um crescente protagonismo, sendo reconhecido e utilizado por muitas cidades 
como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento urbanístico, turístico e económico.
O Centro George Pompidou, em Paris (1970-1977), projectado pelos arquitectos Renzo Piano e 
Richard Rogers, uma das obras mais emblemáticas do século XX, afirmou-se como um novo tipo de 
construção, que associava a tecnologia à arquitectura. O projecto parte da intenção de criar um 
espaço aberto para cidade, “de carácter dinâmico, entendido como o centro nevrálgico do 
desenvolvimento da vida urbana inserida num fenómeno sociocultural” (León, 1978: 60-62). O 
projecto define uma praça pública e o edifício do museu, de escala monumental e planta rectangular, 
apresenta-se como um grande pavilhão flexível e multifuncional onde as possibilidades de 
apropriação são ilimitadas. Sendo considerado como “o ‘museu aberto’ por excelência” (Teixeira, 
2016: 19), o projecto contribuiu para transformar o conceito de equipamento cultural, combatendo a 
ideia tradicional de museu como espaço conservador, privilégio de poucos, para um lugar aberto à 
comunidade, acessível a todos, promovendo a sua relação com variados públicos e em diferentes 
níveis de interacção.
Entre os anos setenta e a década de oitenta, o Pós-Modernismo promoveu uma re-interpretação dos 
modelos tipológicos do passado. Em sentido de ironia, os edifícios reenquadravam os protótipos dos 
museus do século XIX, mas de forma recontextualizada, em diferente escala, ou de forma 
caricaturada, em combinação com elementos modernos. Ao reutilizar referências museológicas do 
passado, conjugadas com uma pluralidade de características arquitectónicas que seguiam o tema 
“less is a bore” de Robert Venturi, os edifícios conseguiam captar a atenção dos públicos e o museu 
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Fig. 3 Centre George Pompidou, Paris, Renzo 
Piano e Richard Rogers (1970-1977): fachada 
oeste virada para a praça

Fig. 4 Neue Staatsgalerie, Estugarda, James 
Stirling (1977-1981): vista da entrada Sul



tornava-se num entidade única, capaz de transmitir a sua própria identidade. Nesse sentido, o Pós-
Modernismo representou um período de mudança social e cultural, abrindo o debate para questões-
chave, acerca das relações entre o passado e o presente (Hooper-Greenhill, 2007: 367).
O planeamento urbano e a vinculação ao sítio e ao contexto contribuiu também para legitimar as suas 
próprias práticas culturais (Hernández, 1998: 28). Admitindo que os edifícios deviam ter também 
como objectivo construir e fazer cidade, os museus ganhavam grande destaque e assumiam-se 
“como elemento de excepção e monumento indispensável” (Ribeiro, 2009: 29). 
Entre as construções mais representativas deste período, encontra-se o projecto para a Neue 
Staatsgalerie, em Estugarda (1977-1981), da autoria de James Stirling, que viria a representar “o 
ponto de partida de uma genealogia arquitectónica” que se viria expandir por várias cidades na 
Europa, Estados Unidos e Japão (Lampugnani, 1999: 13). Este museu constitui um exemplo 
paradigmático e representativo da reinterpretação de elementos tipológicos clássicos, como a 
rotunda, elemento de articulação dos diferentes espaços do museu, aqui desenhado como espaço 
exterior, e o efeito enfilade, utilizado na tipologia tradicional do sistema de salas alinhadas e 
organizadas de forma sequencial. 

Viragem do século

Se, (…) no decorrer do século XIX, o museu veio a consolidar-se como a nova instituição 
pública, foi a partir da década de 1980 (…), que se produziu a mudança subsequente, e 
transcendental, no mundo dos museus. (…) o museu transformou-se num lugar destinado à 
afluência maciça de um público activo, (…) e converteu-se num dos lugares característicos 
da cidade contemporânea. Este processo de transformação, no qual foram relevantes as 
propostas das vanguardas e de alguns museus dos anos cinquenta, não se tinha 
consolidado até as três ultimas décadas (Montaner, 2003: 148).

Na viragem do século XX, os museus continuam a apresentar-se como um campo de inovação, não 
só por vontade dos arquitectos de experimentarem novas soluções, mas também porque muitos 
programas museológicos revelam-se inéditos e diversificados, apresentando novos problemas e 
desafios a nível conceptual e funcional.
Tendo vindo a adquirir crescente importância na cultura contemporânea, o museu, pela sua dimensão 
colectiva, converteu-se num dos lugares mais característicos da cidade. Os edifícios museológicos 
ganham um estatuto de catalisadores urbanos, capazes de gerar economia e turismo, sendo 
frequentemente encarados como uma oportunidade para reconfigurar a imagem de uma cidade. Quer 
sejam pequenas ou grandes, as cidades reclamam cada vez mais a arquitectura de museus como 
símbolo de poder e prestígio, como o novo emblema da cidade (Rico, 1999: 257). Os museus tornam-
se, assim, as “novas catedrais”.
Na década de noventa dá-se um “boom” de museus, impulsionado por uma expressão capitalista dos 
museus integrados na indústria do lazer, do turismo e do consumo. Este fenómeno vai potenciar uma 
alteração no programa destas instituições, que deixam de estar apenas associadas às finalidades de 
exposição, educação e conservação, para passarem a integrar um conjunto de actividades lúdico-
culturais. Gera-se um aumento considerável do protagonismo de funções, até então, inexistentes ou 
consideradas secundárias, como é o caso da loja, da cafetaria ou do restaurante. Neste sentido, a 
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partir dos anos noventa, estes usos ocupam mais área e ganham influência nos edifícios de museus, 
representando peças-chave para a sua atractividade (Barranha, 2017). Consequentemente, as 
materializações dos novos edifícios começam a desafiar os limites preestabelecidos entre os 
diferentes programas e equipamentos culturais, caminhando “no sentido de uma realidade cultural 
cada vez mais híbrida” (Marques, 2013: 6)
Paralelamente, o carácter público dos novos edifícios museológicos passa a valorizar cada vez mais 
o visitante e a sua percepção cognitiva, mas também a sua experiência pessoal, considerando as 
suas necessidades e interesses, “sem separações entre aprendizagem e entretenimento ou entre 
razão e sentidos” (Braz, 2016: 17). Por sua vez, nas dinâmicas e experiências que são associadas 
aos espaços e às actividades dos museus, o visitante cria expectativas pessoais de, para além de 
conhecer uma determinada colecção, encontrar áreas de acolhimento, espaços de paragem e 
descanso, zonas de consumo e convívio.
Desta forma, os novos edifícios baseiam-se no conceito de museu aberto e dinâmico, onde o visitante 
assume um papel essencial no desenvolvimento do programa museológico e na materialização da 
proposta arquitectónica, entrando em diálogo com a mesma.

Esta nova e maior intensidade, (…), parece ser estratégia de sobrevivência dos novos 
museus do século XXI. Assim, será secundário que se trate de um cubo minimalista ou de 
uma banda transparente - em primeiro lugar está sempre a intensidade que é transferida 
para o visitante e lhe permite a experiência de uma alteração duradoura de percepção 
(Greub, 2007: 14).

Um dos casos mais exemplificativos da capacidade que os edifícios de museus têm de reconfigurar 
cidade é, sem dúvida, o Museu Guggenheim de Bilbau. Inaugurado em 1997, o edifício desenhado 
pelo arquitecto Frank Gehry continua a ser objecto de estudo pelo “efeito Bilbau”, e constitui “outro 
grande marco na busca de uma nova monumentalidade teorizada, a partir dos anos quarenta, por 
autores como Sigfried Giedion, Louis Kahn ou Lúcio Costa, e que teve os seus momentos 
culminantes em edifícios destinados à cultura” (Montaner: 2003: 18). Integrado numa antiga zona 
industrial, na margem do rio Nervión, o museu teve um impacto extraordinário de requalificação e 
transformação urbana. Apesar da complexidade de formas espetaculares e orgânicas que 
materializam o edifício, e que mais tarde viriam a ser imagem de “marca” do arquitecto, o seu interior 
integra uma grande diversidade de espaços expositivos, incluindo algumas soluções tradicionais, 
nomeadamente, galerias de planta rectangular organizadas em enfilade. Actualmente, o Museu 
Guggenheim de Bilbau conta com uma série de outros equipamentos culturais na sua envolvente, 
que reabilitaram e transformaram uma zona descaracterizada da cidade, comprovando a capacidade 
dos museus de gerarem cidade.
Tanto em Bilbao como noutras cidades europeias, a proliferação de novos núcleos museológicos não 
se limitou a novas construções, tendo-se verificado também no campo da reabilitação de património. 
Estes projectos representaram um campo de pesquisa inovador, que fomentou o diálogo entre os 
programas museológicos e as construções preexistentes, de diversas tipologias. Um dos exemplos 
mais paradigmáticos é a Tate Modern, em Londres (1998-2000). Correspondendo à adaptação de 
uma estrutura preexistente, o projecto assume a identidade arquitectónica da antiga central eléctrica, 
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dando-lhe um novo uso e reintegrando-a na cidade de modo exemplar, tornando-se assim numa 
referência mundial no campo da arquitectura de museus. O projecto, desenvolvido pelos arquitectos 
Herzog e de Meuron, mantém o aspecto e a austeridade do edifício original, ao qual se adiciona um 
novo volume de vidro, ao nível da cobertura. Destaca-se ainda o átrio monumental (Turbine Hall), 
marcada por uma extensa rampa. Recentemente, o museu foi alvo de uma ampliação, com a 
construção de um novo edifício a sul do conjunto, pelos mesmo arquitectos (2009-2016). O novo 
volume, de grande escala e imponência, procura complementar o museu com novos espaços 
públicos de consumo e lazer e novas salas de exposição.
Outra obra de grande destaque, no panorama nacional, é o Museu Serralves, no Porto (1991-1999), 
desenhado por Siza Vieira. O museu foi construído no conjunto paisagístico com o mesmo nome, 
como um edifício autónomo. Do conjunto, classificado como Monumento de Interesse Público em 
1996, fazem parte o parque, a Quinta e a Casa de Serralves (1925-1944), de Marques da Silva, que 
serviu de inspiração para a intervenção de Siza. O átrio principal, de planta quadrangular, funciona 
como rotunda, articulando diferentes funções do museu. As salas de exposição são diversificadas na 
sua forma, luz e proporção e o visitante circula pelos espaços, organizados de forma sequencial, 
“num percurso de descoberta estimulante e confortável, desatento ao aparato que construiu esta 
imensa simplicidade” (Silva, 2000: 57).
Do ponto de vista da renovação urbana, em território nacional, distingue-se o caso da Expo’98, em 
Lisboa. Um ambicioso plano de reabilitação transformou a antiga zona industrial desactivada numa 
área absolutamente dinâmica, hoje conhecida como Parque das Nações. Entre as obras mais 
emblemáticas aí edificadas, salienta-se o Pavilhão do Conhecimento dos Mares, actual Centro de 
Ciência Viva (1994-98). O projecto, de Carrilho da Graça, localizado junto ao rio Tejo, desenha um 
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Fig. 5 Museu Guggenheim de Bilbau, Frank 
Gehry (1991-1997)

Fig. 6 Tate Modern, Londres, Herzog e de Meuron 
(1998-2000, 2009-2016)

Fig. 7 e 8 Museu Serralves, Porto, Siza Vieira (1996-1999): esquisso do 
conjunto pelo arquitecto e vista da entrada

Fig. 9 Pavilhão do Conhecimento 
dos Mares, Lisboa, Carrilho da 
Graça (1994-98)



conjunto de volumes de geometrias essenciais e linguagem arquitectónica austera. As fachadas 
cegas e a uniformização de cor e textura das paredes exteriores conferem ao edifício um carácter 
monolítico. “A estruturação volumétrica expõe, assim, o pavilhão na sua finalidade essencial, o 
conteúdo a expor, devolvendo para o exterior uma imagem de silêncio absoluto”  (Vieira de Almeida, 
1998: 327). Ainda deste plano urbanístico, sublinham-se os equipamentos culturais do Oceanário, de 
Peter Chermayeff (1994-1998) e o Pavilhão de Portugal, de Siza Vieira (1995-1998), este último sem 
um uso consistente ao longo do tempo.
O sucesso de projectos como o Guggenheim de Bilbau ou a Tate Modern, e de outros edifícios de 
museus que marcaram a viragem do século XX, incentivou o debate sobre impacto e protagonismo 
da arquitectura e a sua sobreposição à obra exposta. “Se antes eram ‘apenas’ as pinturas ou as 
esculturas que determinavam uma ida a determinado museu, hoje em dia são os próprios edifícios 
que tornam o esforço duplamente recompensador” (Greub, 2007: 9).
Desde os anos noventa, identificam-se duas tendências antagónicas na arquitectura de museus. Por 
um lado, encontramos uma abordagem arquitectónica de grande expressividade, desconstrutivista, 
muitas vezes associada à ideia de arquitectura como ícone urbano e que se materializa em formas 
com elevada plasticidade (Idem). Neste espectro identificam-se nomes como Frank Gehry, no referido 
Guggenheim de Bilbau e no Vitra Design Museum (1987-1989), Zaha Hadid no Centro de Arte 
Contemporânea de Cincinati (1998-2004) e no Museu MAXXI de Roma (1999-2009), Daniel Libeskind 
no Museu Judaico de Berlim (1989-99). No outro extremo, identifica-se uma arquitectura minimalista, 
herdada das vanguardas do Modernismo e que segue a máxima “less is more” de Mies van der Rohe, 
cujos princípios essenciais são a “abstracção, geometria elementar, austeridade, monocromatismo, 
regularidade, repetição” (Barranha, 2008: 102). Esta abordagem é facilmente identificada em 
projectos do arquitecto Tadao Ando, como o Museu do Bosque de Tumbas em Kumamoto 
(1989-1992) ou o Museu de Arte de Chichu em Kagawa (2000-2004), por Annetre Gigon e Mike 
Guyer no Museu Kirchner em Davos (1989-1992), e por David Chipperfield no Museum de História 
Natural em Zhejiang (2014-2018).

(…) Considerando estes dois extremos - e toda a gama de possibilidades expressivas entre 
eles -, só podemos retirar uma conclusão razoável para fugir à bipolarização. A arquitectura 
do próprio museu, o edifício ancorado no tecido urbano juntamente com os seus espaços 
funcionais e administrativos, devem funcionar no diálogo entre o edifício e a arte, entre a 
arquitectura e os seus utilizadores (…). No fundo é a experiência de cada visitante individual 
do museu que determina se a definição do espaço, no qual se encontra e onde observa 
artefactos culturais, é um sucesso ou um fracasso (Greub, 2007: 11).

Dois exemplos que se destacam dentro da tendência minimalista e que representam soluções com 
afinidades temáticas e conceptuais, no campo da arquitectura de museus, com os projectos 
museológicos desenvolvidos pelos arquitectos Aires Mateus , são os projectos para a Kunsthaus, em 1

Bregenz (1990-1997), da autoria do arquitecto Peter Zumthor, e o Kunstmuseum Liechtenstein em 
Vaduz (1997-2000) por Morger e Degelo.

 Ver Capítulo 3: Análise dos casos de estudo.1
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O projecto para a Kunsthaus na cidade de Bergenz define um volume de geometria essencial. Por 
oposição à fachada totalmente revestida a vidro, os espaços expositivos são encerrados por paredes 
austeras, que terminam antes de atingir o tecto. A luz abundante que entra pela fachada é reflectida 
por essas paredes, entrando nas salas “como se fosse uma massa penetrando o espaço” (Zumthor, 
2006a: 58). No piso de entrada a situação inverte-se e a luz entra livremente pela fachada. Os 
acessos são inseridos entre as paredes que delimitam os espaços e a fachada exterior, circundando 
o edifício, dando espessura aos seus perímetros e libertando a área útil.
O Kunstmuseum é também desenhado como um volume puro, de carácter monolítico. Ao volume 
totalmente encerrado, subtraem-se os vazios no piso térreo, que conformam a entrada. As quatro 
salas de expositição, no piso elevado, são dispostas radialmente em torno dos acessos centrais, e 
encerradas para o exterior. São iluminadas pela cobertura transparente, de forma abundante e difusa.
No panorama nacional, nas últimas décadas do século XX, distinguem-se ainda os projectos para o 
Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém, em Lisboa (1988-1993) por Manuel Salgado e 
Vittorio Gregotti, e a Casa das Artes no Porto (1981-1991) de Eduardo Souto Moura. 

No novo século, realçam-se o atelier ARX com o Museu de Marítimo de Ílhavo e Aquário (1997-2002 
e 2009-2013), Paulo David com a Casa das Mudas na Calheta (2002-2004), Carrilho da Graça com o 
Museu Arqueológico da praça nova do Castelo de São Jorge, em Lisboa (2010) e Bak Gordon (em 
co-autoria com Paulo Mendes da Rocha) com o Museu Nacional dos Coches, em Lisboa 
(2009-2015).
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Fig. 10 e 11 Kunsthaus, em Bregenz, Peter Zumthor (1990-97): Vista 
da rua e espaço interior de exposição

Fig. 12 Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, 
Morger e Degelo (1997-2000)

Fig. 13 Casa das Mudas - 
Centro de Artes da Calheta, 
Paulo David (2002-2004)

Fig. 14 Museu Arqueológico Castelo de 
S. Jorge, Lisboa, Carrilho da Graça 
(2010)

Fig. 15 Museu Nacional dos Coches, 
Lisboa, Bak Gordon e Mendes da Rocha 
(2009-2015)



Em território português, salientam-se ainda os projectos construídos pelos arquitectos Francisco e 
Manuel Aires Mateus, nomeadamente o Centro de Artes de Sines (1999-2005) e o Farol-Museu de 
Santa Marta, em Cascais (2003-2007), que serão objecto de análise detalhada nos próximos 
capítulos. A crescente visibilidade do trabalho dos arquitectos Aires Mateus está em grande parte 
associada aos programas museológicos, que têm marcado de forma significativa o percurso destes 
arquitectos. Entre as propostas que ficaram por concretizar, como o Museu e Galeria de Arquitectura 
de Lisboa (2001) ou o Grande Museu Egípcio, no Cairo (2002-2003) e as obras realizadas, o leque de 
temas e projectos destes autores é diversificado e potenciador de uma reflexão sobre a arquitectura 
de museus na cultura contemporânea, à escala nacional e internacional.
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Fig. 16 Centro de Artes de Sines, Aires 
Mateus (1999-2005)

Fig. 17 Farol-Museu de Santa Marta, Cascais, Aires 
Mateus (2003-2007)



2.2. Percurso e obra dos arquitectos Aires Mateus

Entre criação e continuidade

Manuel e Francisco Aires Mateus (n. 1963 e 1964), formaram-se na faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, em 1986 e 1987, mas foi sobretudo no atelier do arquitecto Gonçalo 
Byrne que os arquitectos fundaram a prática da arquitectura e aprenderam “como lidar com a 
arquitectura e como construí-la“ (Carvalho, 2010: 7). Os próprios arquitectos assumem que Byrne foi 
a sua grande referência, na aprendizagem e na conceptualização da arquitectura “desde construção 
ao desenho” (Mateus cit. in Tuñón, 2016b: 13). A influência de Byrne vem a manifestar-se, não 
propriamente na condição formal das suas obras construídas, mas no modo como o acto de projetar 
é abordado (Belo Rodeia, 2002: 5). Em 1988, começaram a desenvolver obras enquanto autores, 
com o atelier Aires Mateus e Associados, em Lisboa, e actualmente contam com dois escritórios.
A grande diversidade programática da obra dos arquitectos Aires Mateus está patente nos seus 
projectos. Esta pluralidade não se revela apenas na natureza das intervenções mas também nas 
suas escalas, contextos e recursos. O grande espectro da sua obra revela uma forte capacidade de 
adaptação a diferentes desafios, desde projectos de habitação unifamiliar ou colectiva, edifícios de 
escritórios, hotéis e museus, este vasto cenário permite a identificação de diversos temas 
reconhecíveis na sua arquitectura e que constituem estimulante matéria para análise. 
Desde cedo, os arquitectos diferenciam as seus projectos em dois tipos: de criação e de 
continuidade. Os de criação dizem respeito a projectos que, dada a sua natureza e condicionantes, 
constituem contextos menos complexos, dando possibilidade a respostas mais livres e originais, em 
que surgem novos temas. Por outro lado, os de continuidade, com programas de maior 
complexidade, acabam por gerar respostas mais condicionadas. Estes projectos tendem a emergir 
em contextos históricos e patrimoniais, ou em programas públicos, onde as condicionantes e as 
responsabilidades inerentes ao programa tendem a ser mais elevadas (Carvalho, 2010: 8-9).

O primado cultural do ‘doméstico’ é cingido à tenacidade dessas estruturas que ensaiam 
novas tipologias, caso a caso. Procurando acrescentar a um alfabeto de soluções 
inquebrantáveis, elas desafiam também o que de mais genérico vem sendo convencionado 
como conforto ou reconhecimento (Seixas Lopes, 2005: 127).

A habitação unifamiliar tende assim a enquadrar-se nos projectos de criação (Carvalho, 2010: 8), pelo 
que muitos dos projectos das casas representam a origem dos principais temas que são hoje 
inerentes à sua arquitectura:

O Manuel [Aires Mateus] sempre disse, e continua a dizer, que para ele o grande projecto 
são as casas individuais. Considero que o percurso do Manuel se desenvolve muito através 
da exploração, do caminhar e da procura de uma espacialidade que, à partida e na raiz, é 
muito doméstica, é construída de uma maneira muito intensa e bastante pessoal, de quem 
procura uma atmosfera para um espaço (Byrne cit in Neves et al. 2017: 32).

Neste sentido, é possível analisar a obra dos arquitectos Francisco e Manuel Aires Mateus, tendo 
como referência os projectos das casas e transferindo os temas que lhes são inerentes para obras de 
natureza pública e de maior complexidade. Alguns casos, naturalmente, revelar-se-ão excepção à 
regra. Existem ainda projectos de escala intermédia, entre a arquitectura doméstica e o equipamento 
público, que representam um importante estudo de transição entre as duas realidades.
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O muro habitado

O tema do limite representa um campo de experimentação reconhecível na obra dos arquitectos Aires 
Mateus. Traduz-se na exploração das suas potencialidades como elemento separador de interior e 
exterior e de funções de um edifício. O muro habitado é particularmente abordado por Cacciatore, no 
livro Living the Boundary (2016), em que o autor identifica a obra dos arquitectos Aires Mateus como 
“uma das mais interessantes evoluções da tradição de espessura” e massa “hollow stones” 
experimentada durante o século XX por Louis Kahn (Idem: 13). O progressivo aumento da espessura 
das paredes permite habitar a massa construída, ao mesmo tempo que converte os espaços de 
serviço em espaços intersticiais e de ligação (Cacciatore, 2016: 13-15). Neste sentido, estes muros 
habitados não se limitam a acolher os programas secundários dentro de cada edifício, assumindo por 
vezes um protagonismo que vai para além das suas funções programáticas mais imediatas. Por 
vezes, são estas mesmas áreas, ditas secundárias, que dão forma aos espaços principais. Noutros 
casos, são usados como elemento que separa áreas distintas dentro de um programa, resultando 
como entidade mediadora das funções do edifício. “Desenhando do exterior para o interior, assim 
como do interior para o exterior, criam-se tensões necessárias que ajudam a fazer 
arquitectura” (Cortés, 2011: 23). Nas palavras do arquitecto Manuel Aires Mateus (no caso específico 
das casas):

De facto, a definição de um espaço interior é inevitavelmente alcançada através da 
demarcação do que é e permanece fora dele. Portanto, o caráter da casa está na identidade 
dessa inversão, onde a matéria fica mais espessa na fronteira, (...). Dessa forma, essa 
fronteira (…) permanece coerente e até se torna mais substancial, complexa e significativa, 
muito mais que a mera separação de duas realidades. Além dos valores plásticos, mais ou 
menos bidimensionais, que são tradicionalmente associados à fachada, essa franja pode 
ser considerada como uma entidade espacial dentro da qual as possibilidades de viver 
numa escala diferente podem ser reconhecidas e ao mesmo tempo exploradas (Mateus, 
2016: 10-11).

Um exemplo paradigmático deste tema é o projecto para a casa em Brejos de Azeitão (1999-2000). O 
invólucro do antigo armazém é mantido e a sua espacialidade original não se perde. Desenha-se uma 
segunda fachada e as paredes exteriores ganham uma espessura que acolhe os espaços de serviço. 
O piso térreo, aberto e contínuo, é definido por volumes levitantes em diferentes níveis e dimensões, 
no piso superior, que permitem uma leitura global do espaço. Uma ideia que viria a ser retomada em 
projectos de natureza pública, como no Museu e Galeria de Arquitectura de Lisboa (2001).
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Fig. 20 Corte: Museu e Galeria de Arquitectura, 
Lisboa (2001)

Fig. 18 e 19 Vista interior e corte: Casa Brejos de Azeitão 
(2000-2003)



Este princípio não se reflecte apenas na obra construída, mas também nas suas metodologias de 
representação. Através da utilização de uma mancha preta com a mesma leitura que, por norma, é 
associada à representação dos elementos em corte, os espaços de serviço são facilmente 
identificáveis, inseridos entre limites. Dentro destes espaços, encontramos todas funções servidoras 
de cada programa. A adoção desta forma menos convencional de representação, para além de 
distinguir com grande clareza as áreas principais das áreas secundárias, propícia e estimula a leitura 
destes espaços para serem entendidos como se de massas em corte se tratassem (Cacciatore, 2016: 
121), traduzindo os conceitos fundadores de cada projecto e criando tensões entre cheio-vazio.
Este campo de experimentação deu lugar a soluções que associam o tema do limite com a 
arquitectura labiríntica. Testada de modo inaugural na casa em Alvalade, Alentejo (1999), as paredes 
espessas “são corredores que transformam a casa num labirinto, alternando proximidades e 
distâncias” (Mateus, 2016: 10). A casa, projectada para uma família numerosa, possibilita tanto o 
isolamento como a partilha entre os habitantes. Esta organicidade viria mais tarde a ser explorada em 
projectos de natureza pública, num registo mais radical e assumido, como é o caso do Grande Museu  
Egípcio do Cairo (2002-2003) e da Escola de Vila Nova da Barquinha (2007-2011).
O evidente experimentalismo do tema do muro habitado por Aires Mateus leva-os a um limite que se 
traduz num dado adquirido na sua obra (Cacciatore, 2016: 14), verificando e validando esta operação 
como um sistema independente que consegue “enclausurar princípios espaciais incrivelmente 
interessantes, mais ainda do que os valores plásticos” (Mateus, 2016: 11). O radicalismo desta 
operação viria a reflectir-se numa metodologia compositiva com base na subtracção e escavação dos 
vazios habitáveis ao cheio das massas.
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Fig. 24 Planta: Casa corredor, 
Alvalade, Alentejo (1999-2000)

Fig. 25 Planta: Grande Museu 
Egípcio (2002-2003)

Fig. 26 Maquete: Escola Vila Nova 
da Barquinha (2006-2011)

Fig. 21 Planta: Casa em 
Melides, Alentejo 
(2000-2003)

Fig. 23 Planta: Centro de Criação 
Contemporânea Olivier Debré, Tours 
(2012-2017)

Fig. 22 Planta: Galeria de Arte 
Carlos Carvalho, Lisboa (2005)



O confronto de opostos

Um tema recorrente na arquitectura de Francisco e Manuel Aires Mateus é o confronto de opostos. 
Na sua obra, é possível identificar a presença de dualidades em constante contraste, que se 
materializam pela presença de elementos contrários que definem cheios e vazios, luz e sombra, peso 
e leveza, tecto e chão (Tormenta Pinto, 2017: 96). Esse confronto entre temas arquitectónicos, 
opostos mas complementares, é transversal nos seus projectos, servindo de matéria de análise para 
questões fundamentais na arquitectura.

O espaço é um vazio, um punhado de ar enformado por uma matéria que define um limite. 
(…) Desenhar espaços é desenhar possibilidades no âmbito da vida. O espaço é definido 
pela forma, textura, cor, temperatura, luz, e constrói-se usando o vazio, através de uma 
subtracção. Trata-se de um processo mental de construção que elege o espaço como 
elemento central e que constrói escavando, subtraindo, um processo em que se desloca o 
centro da experiência da forma para a vida, e o espaço transforma-se num protagonista 
central, autónomo, quase total (Crespo, 2011: 8).

Entendido como o lugar para as relações, o vazio determina toda a condição espacial e possibilita a 
presença humana, sendo sempre o centro e o protagonista de cada projecto. Este facto é evidente, 
tanto na experimentação insistente e radical de novas formas a habitar, como no modo como cada 
espaço é predisposto para ser invadido pela vida (Cacciatore, 2017: 12-16).
A constante experimentação e reflexão sobre o vazio e as suas possibilidades, amplamente ensaiada 
na exposição Voids, apresentada na 12ª Bienal de Arquitectura de Veneza (2010), veio a traduziu-se 
numa metodologia divergente aos métodos convencionais da disciplina de projecto, “invertendo o 
foco do cheio para o vazio, do volume para o espaço e, desse modo, do vazio para a vida” (Idem: 23). 
O foco encontra-se, não na construção física, mas sim nos vazios nela contidos, que são encarados 
não como espaços negativos, mas como espaços positivos. À grande massa construída de cada 
programa retiram-se os espaços a habitar, “como se escavassem sempre um sólido (…) procurando 
interstícios para inserir a luz de uma forma misteriosa” (Baeza, 2013: 93).
O vazio é então moldado e transformado, numa experimentação de plasticidade e que define 
geometrias precisas, adquirindo grande protagonismo na composição formal das suas obras, 
configurando espaços de grande ambiguidade temática entre interior e exterior. 
A luz assume um papel determinante para a definição e vivência destes espaços. Na sua intensidade 
e manipulação, a luz é trabalhada como “agente definidor da arquitectura (…) denunciando a 
profundidade nos vazios subtraídos à matéria” (Tormenta Pinto, 2017: 96). O contraste entre cheio e 
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Fig. 27 e 28 Maquetes: Casa em Monsaraz (2007-2018) e Casa na Aroeira (2008-2010), Exposição Voids 
(2010)



vazio é enfatizado pelo controlo do efeito e jogo de luz e sombra, à medida que a luz alcança os 
espaços escavados, de forma intensa e precisa, revelando a sua condição espacial e provocando um 
“diálogo sensorial entre o espaço, o habitar e o viver.” (Leal, 2016: 3)
A presença de uma dualidade volumétrica, duas entidades em sintonia e diálogo, é também uma 
estratégia frequente na sua obra (Santamaría, 2016: 43). O uso de “figuras duplicadas, repetidas, 
mas nunca iguais” (Idem), pode ser identificada em projectos como a casa de Melides II, Alentejo 
(2012-2015), a casa no Barreiro (2012-2017) com o Museu Galeria de Arquitectura de Lisboa (2001), 
através da duplicação de volumes de escala e geometria semelhantes. Esta solução é ampliada no 
projecto da sede da EDP, em Lisboa (2008-2015), onde, através da criação de dois volumes idênticos  
e paralelos entre si, se consegue configurar uma praça urbana e transformar cidade. Também o 
projecto para o Centro de Artes de Sines (1999-2001), embora um conjunto claramente unificado, 
denuncia esta estratégia, no sentido em que se deixa rasgar pela rua central, passando a ler-se duas 
entidades. Do mesmo modo, o projecto para o Centro de Criação Contemporânea explora estas 
relações, com o factor adicional de se tratar de um diálogo entre construções novas e preexistentes.
De facto, o confronto temático também é identificado em projectos que correspondem a reabilitação 
de património. No diálogo entre novas construções e preexistências, surgem relações entre 
geometrias essenciais e depuradas e construções antigas de diversas tipologias e materializações. 
Um exemplo desta relação encontra-se na Casa de Alenquer (1999-2002). A nova construção é 
desenhada dentro dos limites dos muros preexistentes da ruína, como uma construção independente. 
Da tensão entre aproximação e afastamento das duas construções surgem áreas de grande 
ambuiguidade, que dão continuidade visual aos espaços interiores da casa e definem novas funções. 
“Aqui, a relação ambígua entre os diferentes edifícios dissolve os seus limites por contraste e o 
espaço intersticial torna-se o verdadeiro habitante da casa” (Tuñon, 2016a: 9). 
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Fig. 30 Sede EDP, Lisboa (2008-2015)Fig. 29 Casa em Melides II, Alentejo (2012-2015)

Fig. 32 Farol-Museu de Santa Marta, Cascais 
(2003-2007)

Fig. 31 Casa em 
Alenquer (1999-2002)



A exploração da dicotomia entre novas construções e edifícios antigos também se verifica em 
equipamentos públicos, como é o caso do Farol-Museu de Santa Marta em Cascais (2003-2005), da 
Faculdade de Arquitectura de Tournai (2014-) e, mais recentemente, do projecto para a extensão do 
Museu dos Agostinhos em Tolouse (2018-). Independentemente do campo de pesquisa em que se 
insere cada projecto, é sempre assegurada a intenção de unificar os volumes construídos “mesmo 
quando o conjunto edificado resulta de um processo de configuração por adição ou quando o 
conjunto é constituído a partir de diferentes elementos”. (Tuñon, 2016a: 9) 

The contemplation of ruins has inspired thoughts about the beauties of the most ephemeral 
of architectural effects (…) and it focused attention on what, in the West at least, have widely 
been seen as architecture’s most enduring qualities of geometry, structure and form (…) 
(Weston, 2003: 122-123).

O fascínio e encantamento pela ruína e as suas possibilidades, associadas à componente imaginativa 
e a constante experimentação plástica do vazio e da sua forma, deu lugar a um interesse crescente 
por uma exploração do molde e da subtracção em formas arquetípicas. Numa operação que mantém 
o vazio e a sua geometria espacial como o centro e protagonista de cada construção, os arquétipos 
sofrem um inevitável processo de re-interpretação e adaptação para os espaços desenhados 
(Cacciatore, 2017: 22).
Os arquitectos Aires Mateus testam ao limite a capacidade de identificação de formas reconhecíveis 
na sua arquitectura, procurando evocar a memória de espaços similares (Serrano, 2017: 99). Das 
associações entre os espaços habitados e a memória colectiva, as construções arquetípicas 
assumem um estatuto de intemporalidade, onde “o que delas se espera é um desvanecer das origens 
até à imersão absoluta naquilo que as circunda” (Seixas Lopes, 2005: 127).
As cúpulas e as superfícies esféricas, testadas de modo inaugural no projecto para a casa em 
Monsaraz, são reelaboradas em vários projectos, tanto de natureza pública como privada. 
Encontram-se particulares semelhanças com a solução escolhida para o átrio de recepção e 
articulação do Parque de Los Cuentos em Málaga (2007-2011). Através da interseção de duas 
esferas, o espaço é marcado pela luz zenital, que enfatiza a aura do vazio. Ambas as construções 
exploram o tema da arquitectura escavada no terreno, amplamente utilizada pelos arquitectos, que, 
no caso de Monsaraz, tira proveito da particularidade do desnível para enquadrar a paisagem: a 
esfera é subtraída no limite da casa, permitindo a criação de um pátio e a libertação da vista. “Todos 
os espaços da casa giram em torno da ideia de um lugar de transição entre público e privado, entre 
natureza e artifício, entre luz e sombra, um vazio central extraordinário e uma tensão que se torna o 
centro da vida” (Cacciatore, 2017: 22).
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Fig. 34 Maquete: Museu Parque de Los 
Cuentos (2007-2011)

Fig. 33 Corte: Casa em Monsaraz (2007-2018)



A estrutura espacial de planta regular e cobertura em águas surge, na obra de Aires Mateus, como 
um campo de pesquisa para a definição de vazios reconhecíveis associados à memória individual, 
que pontuam situações e definem espaços e funções, representando um tema fundamental na sua 
obra. No projecto para a casa de Coruche, os arquitectos novamente associam o tema do limite e do 
muro habitado à possibilidade plástica do vazio e da sua cobertura, criando espaços singulares que 
são subtraídos ao cheio da casa. No caso da Faculdade de Arquitectura de Tournai e no projecto para 
a extensão do Museu dos Agostinhos em Tolouse, esta forma espacial surge subtraída ao cheio da 
nova construção, pontuando a entrada e um espaço de recepção. A definição precisa das arestas e 
dos limites das formas arquetípicas e o monocromismo da sua superfície conferem a estes espaços 
um forte sentido de abstração. 
A exploração deste tema e das suas possibilidades plásticas faz com que habitar esses espaços se 
transforme “só por si só numa experiência física singular. Passamos a viver um universo de formas, 
aparentemente puras e lapidares, mas cujas intersecções geram momentos sublimes. (…) cada 
espaço tem uma singularidade própria que lhe dá carácter, um carácter evidente, forte” (Tavares, 
2017). Estas formas espaciais foram “exaustivamente testadas ao longo do tempo e conseguiram em 
si uma síntese muito eficaz dos três componentes espaciais de proporção, matéria e luz” (Cacciatore, 
2017: 22). Dentro de cada programa, estes vazios definem hierarquias entre os espaços e separam 
funções, definindo os seus limites físicos não com paredes mas com a configuração da cobertura.
A experimentação plástica da cobertura conduziu a projectos de natureza menos geométrica ou 
reconhecível, para dar lugar a formas indefinidas, orgânicas e contínuas. Da constante relação entre 
as duas entidades opostas, tecto e chão, geram-se tensões de peso e leveza que definem espaços 
de grande continuidade visual. Exemplos que ilustram esta dualidade encontram-se nos projectos 
para o Centro Islâmico de Bordéus (2014-) e os Museus de Lausanne (2015-). Em ambos os casos, o 
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Fig. 39 Corte: Átrio de Alhambra, Granada (2011)Fig. 38 Corte: Casa em São Brás de Alportel (2007)

Fig. 36 Imagem virtual: Faculdade de 
Arquitectura de Tournai, Bélgica 
(2014-2017)

Fig. 35 Corte: Casa em Coruche 
(2007-2012)

Fig. 37 Imagem virtual: 
Extensão Museu dos 
Agostinhos, Toulouse (2018-)



perímetro do conjunto é definido por geometrias de planta regular e nota-se a presença clara de dois 
volumes em sintonia, uma cobertura e um pavimento. Entre eles, um espaço ambivalente, que se 
configura pela dinâmica de aproximação e distanciamento.

Experience, memory and imagination are qualitatively equal in our consciousness, we may 
be equally moved by something evoked by our memory or imagination as by as actual 
experience. (…) Fundamentally, in a work of art we encounter ourselves, our own emotions, 
and our own being-in-the-world in an intensified manner. A genuine artistic and architectural 
experience is primarily a strengthened awareness of self (Pallasmaa, 2009: 132).

Segundo Pallasmaa, “temos uma capacidade inata de lembrar e imaginar lugares. Percepção, 
memória e imaginação estão em constante interação” (2005: 67-68). O uso de formas e construções 
arquetípicas na obra de Aires Mateus surge, então, como uma questão fundamental, que evoca uma 
componente imaginativa e simbólica na apropriação dos espaços que desenham. Neste sentido, nos 
vazios configurados em cada projecto, com condições espaciais singulares, de formas arquetípicas 
facilmente identificáveis e associadas com a memória, como a cúpula, a esfera ou a estrutura de 
planta regular e cobertura em águas, “vêem-se sugestões de formas que exigem ser completadas e 
preenchidas pelo observador” (Crespo, 2011: p 15). Este tema, na sua obra, tem como princípio que a 
compreensão da volumetria e condição espacial de uma construção e a sua associação com a 
memória colectiva, aumenta as possibilidades de vida de um espaço (Carvalho, 2011: 12). Utilizando 
sempre como referência a relação com a envolvente e a preocupação com o uso funcional do 
espaço, o carácter depurado das construções enfatiza essas relações entre a vivência e a memória. 
Nas palavras dos arquitectos:

Para nós, todas as possibilidades figurativas ou simbólicas são extremamente positivas, 
porque as nossas pré-concepções ajudam-nos a entender cada situação e a dar a mais 
possibilidades ao todo. (…) Isso geralmente acontece com as formas arquetípicas no geral, 
mas no caso particular das ruínas, algo ainda mais interessante acontece: uma ruína não 
invoca apenas uma presença na nossa memória, mas também a ausência de outras coisas 
(Mateus cit. in Tuñón, 2016b: 31).
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Fig. 41 Maquete: Centro Islâmico de Bordéus, França 
(2014-)

Fig. 40 Corte: Casa no Barreiro, Portugal (2012-2017)



Monomaterialidade e abstração

A monomaterialidade é um tema universal na obra dos arquitectos Francisco e Manuel Aires Mateus. 
Partindo do principio de que todos os materiais comunicam algo e que “(…) a aparência das 
superfícies de construção pode ser dramaticamente transformada pelo que podem parecer variações 
relativamente pequenas” (Weston, 2003: 168), a uniformização e a homogeneidade das superficies 
delimitadoras dos espaços parte, na sua obra, da intenção de clarificar a geometria espacial dos 
volumes. Como anteriormente referido, o tema central do projecto é sempre o vazio e a sua 
espacialidade. A monomaterialidade surge, então, como forma de garantir a melhor leitura possível da 
condição espacial do vazio.       
Esta condição mono-matérica, associada à depuração formal e precisa dos edifícios, contribui para 
um sentido de abstração que é enfatizado pelo uso de volumetrias essenciais, como o cubo, o prisma 
rectangular e a esfera, que funcionam muitas vezes “como identificação do lugar, como o que se 
verifica em terrenos onde escasseiam as referências, outras vezes serve de elemento estruturador 
(organizador) de espaços de vida muito fluídos e cuja monocromia acentua a vontade de assim os 
deixar para uma aproximação muito aberta por parte dos utentes” (Pedreirinho, 2016: 7). No caso 
específico dos equipamentos de natureza pública, a preocupação com a integração urbana dos 
equipamentos encontra, na sua redução formal, um meio de comunicação e relação com a 
envolvente, que parte de uma análise detalhada do lugar onde se inserem e, principalmente, de um 
entendimento inequívoco do seu potencial de transformação. Do mesmo modo a depuração e a 
uniformização cromática imprime nos edifícios um factor de destaque na cidade, por contraste com o 
meio onde se inserem (Seixas Lopes, 2005: 128). “As suas estruturas, dominadoras, remetem para o 
imemorial e a sua arqueologia de monumentos. (…) Donde se infere que o monumento é mais uma 
instância mental do que algo levantado com pompa (…).” (Idem) 
Na obra de Aires Mateus, esta condição traduz-se maioritariamente no uso dominante do branco no 
revestimento dos volumes construídos, como o acabamento por excelência para a clarificação de 
uma espacialidade, o expoente máximo da condição unitária e mono-matérica, reflectindo a luz 
incidente de forma incandescente e enfatizando a depuração das formas construídas. 
O papel do tempo e a compreensão dos seus efeitos na arquitectura é também um factor essencial 
para a síntese formal e material das suas obras. Acreditando que a arquitectura é uma arte incabada, 
e que precisa de vida para estar completa (Mateus, 2018), os espaços são desenhados com o intuito 
de serem contaminados pelos seus futuros usos. Desta forma, a abstracção pretende ser um veículo 
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Fig. 42 Maquete:Casa na Quinta do Lago 
(2005)

Fig. 43 Imagem virtual: Museu do Século XX, Berlim (2016)



flexível para os vários tipos de apropriação ao longo do tempo: “Achamos que temos que desenhar 
arquitetura que o tempo ajuda a resolver. É necessário deixar o tempo desenhar também, para fazer 
uma contribuição; para fornecer socorro, não para destruir. (…) A melhor arquitetura é muito 
permissiva, até permite que o edifício evolua, mude usos e resista ao longo do tempo” (Mateus cit. in 
Tuñon, 2016b: 19). Neste sentido, os projectos são desenhados tendo em conta uma estreita relação 
entre a sua construção e a sua utilização, ao longo do tempo. As construções não procuram impor 
limites a uma realidade, mas sim potenciar diferentes apropriações e futuros desenvolvimentos. A sua 
arquitectura pretende, então, garantir um suporte de vida, com carácter e identidade muito próprios, 
sem que para isso se comprometa a sua habitabilidade.
Desde o encantamento pela ruína, à depuração e abstração dos espaços que projectam, Aires 
Mateus desenvolvem um trabalho que se caracteriza por uma procura de essencialidade da 
arquitectura, atingindo elevados graus de complexidade no controlo de escala, luz e proporção.
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3. Análise dos casos de estudo 





3. Análise dos casos de estudo
3.1. Centro de Artes de Sines
Sines, Portugal, 1999-2005 (construído)

Contexto

Situados no limite do centro histórico, a Biblioteca e o Centro de Artes de Sines afirmam-se como um 
novo núcleo urbano. A iniciativa da Câmara Municipal de Sines deixava em aberto várias opções 
relativamente à escolha do local para a integração de um centro de artes. Entre elas, áreas com 
ocupação industrial e zonas altas da cidade, com vista desafogada para o mar. Porém, os arquitectos 
Francisco e Manuel Aires Mateus acreditavam que este projecto deveria resultar como uma nova 
porta da cidade (Mateus et. al, 2016: 13), com forte presença no quotidiano dos seus habitantes, pelo 
que a localização escolhida para a implantação do centro de artes é, precisamente, no coração da 
cidade, a 150 metros do castelo. O conjunto arquitectónico, construído de raiz, localiza-se num lote 
antes ocupado pelo Cine-Teatro Vasco da Gama, pelo Teatro do Mar e por um parque de 
estacionamento, estruturas que foram entretanto demolidas. 

Programa, organização espacial e materialidade

Com um programa extenso e abrangente, o Centro de Artes de Sines promove o encontro de várias 
gerações e actividades culturais. O projecto, iniciado em 1999, responde a necessidades identificadas 
pelo Município de Sines, constituindo um programa composto por uma biblioteca, um centro de 
exposições, um auditório, duas cafetarias, um arquivo/centro de documentação e um parque de 
estacionamento.
Visto da via que o atravessa, a rua Cândido dos Reis, o Centro de Artes de Sines parece ser 
constituído por dois volumes separados. A transparência e a permeabilidade dos envidraçados 
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Fig. 46 Corte longitudinal pela rua de acesso principal e alçado noroeste

Fig. 45 Castelo de SinesFig. 44 Fotografia aérea: Centro de Artes de Sines



revelam os seu usos interiores, que são facilmente acessíveis ao visitante: o grande auditório que 
ocupa a totalidade do edifício em altura e, no volume oposto, um espaço de recepção que dá acesso 
directo à biblioteca, que ocupa os dois pisos superiores, uma cafetaria, no último, e o centro de 
exposições, no piso inferior.
Na verdade, estes densos e compactos volumes que emergem à superfície, embora aparentemente 
separados entre si, encontram-se ligados por um piso subterrâneo que se estende a toda a área da 
construção. Esse piso, contínuo e enterrado, é ocupado pelo centro de exposições. Contudo, as salas 
de exposição não se limitam a esta superfície, prolongando-se para um espaço vertical, que ocupa a 
totalidade do volume localizado a Sudoeste. Por último, no volume localizado a Nordeste encontra-se 
o Arquivo Municipal, que se desenvolve ao longo de quatro pisos. As casas de banho e as áreas de 
serviços são inseridas, ao longo do edifício, nas paredes que conformam e delimitam as diferentes 
áreas.
Com cerca de dezoito metros de altura, o conjunto arquitectónico faz referência ao Castelo de Sines, 
não só para na sua materialidade, mas também no seu limite vertical. A grande escala do conjunto e a 
condição monomatérica, da utilização única da pedra de lioz no seu exterior, conferem ao edifício um 
carácter imponente e monumental, comparável com o próprio castelo. 
O tema da monomaterialidade é dominante neste projecto e, como se notou no capitulo anterior, 
constitui uma característica constante na obra dos arquitectos Aires Mateus. A opacidade dos 
volumes e a inexistência de vãos nas fachadas priva-os da noção de escala. Por oposição ao 
encerramento das fachadas, o piso térreo, em contacto com a rua que atravessa o conjunto, é 
marcado pela transparência dos seus envidraçados que permitem permeabilidade visual com o 
cruzamento de diferentes funções, num confronto entre peso e leveza. Os usos interiores deixam-se 
contaminar pela vida e pelo quotidiano da cidade e vice-versa, fazendo parte dela. “Todos os que 
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Fig. 49 Esquisso do projecto

Fig. 47 e 48 Vistas exteriores da intervenção



agora passam pela rua atravessam o edifício e apreciam-no, mesmo que não cheguem a 
entrar.” (Mateus cit. in Carvalho, 2010: 12). 
Ao longo do perímetro dos volumes, o piso térreo é pontuado por vazios longitudinais, paralelos à rua 
central, que, num jogo de cheios e vazios, cria a ilusão de um edifício flutuante. Estes rasgos revelam  
a ocupação subterrânea do edifício, que se estende por mais dois pisos. Como refere Pallasmaa: “A 
transparência e as sensações de ausência de peso e flutuação são temas centrais na arte moderna e 
na arquitectura (…) criando (…) sensações subtis e mutáveis de movimento de luz” (2005: 32). Estas 
aberturas permitem, então, uma iluminação natural nos espaços enterrados, ao mesmo tempo que 
lhes conferem dinâmicas de compressão e dilatação espacial. Através de um sistema estrutural que 
acompanha os alinhamentos da rua e dos pátios, as salas de exposição subterrâneas beneficiam de 
uma espacialidade ampla e contínua ao longo da extensão dos pisos.

Espaço expositivo

A entrada no centro de exposições é realizada por acessos verticais que ligam o espaço de recepção 
e bilheteira ao piso inferior. Com possibilidade de acesso por escada, elevador e rampas, o centro 
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Fig. 50 Maquete: corte transversal

Fig. 51 e 52 Plantas: piso 1 e piso 0; cortes: transversal à rua e longitudinal ao auditório



permite uma visita autónoma a pessoas com mobilidade condicionada. O espaço expositivo tem um 
desenvolvimento horizontal ao longo do piso subterrâneo, com um ponto de acesso vertical por 
rampa, que leva a uma ampla galeria que, como anteriormente referido, ocupa a totalidade de um dos 
volumes exteriores. Com triplo pé-direito, esta sala contrasta com a horizontalidade da restante área 
expositiva, configurando assim, um momento singular no percurso de visita.
No piso enterrado, o centro de exposições conta com três grandes salas longitudinais sem qualquer 
compartimentação. Espaços de dimensões mais reduzidas, perpendiculares às três amplas salas 
principais, servem de acesso a estas e prolongam o percurso. Tirando partido do contraste com as 
salas principais, estas áreas menores proporcionam condições para a exposição de conteúdos mais 
sensíveis ou intimistas, havendo um maior controlo das condições de iluminação. 

Todos os espaços têm possibilidade de iluminação natural, que é difusa e ténue, proveniente das 
descontinuidades do piso térreo, com maior incidência nas salas principais. A uniformização da cor 
branca nas paredes e tectos dos espaços expositivos permite a reflexão da luz natural zenital, 
maximizando a sua intensidade.
As grandes naves sugerem uma leitura sequencial e linear dos conteúdos expositivos ao longo do 
espaço que, em articulação com as salas de dimensões mais pequenas, induzem um percurso 
expositivo livre e fluído. acesso à sala vertical e arquivo, e sala exposições vertical.
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Fig. 53 Plantas: piso -2 e piso -1

Fig. 54 Sala de exposição central Fig. 55 Rampa Fig. 56 Sala de 
exposição



3.2. Museu e Galeria de Arquitectura de Lisboa
Mitra, Lisboa, Portugal, 2001 (não construído)

Contexto

Localizado na zona oriental de Lisboa, o projecto para o Museu e Galeria de Arquitectura surgiu como 
resposta a um concurso de arquitectura lançado em 2001 pela Câmara Municipal. A área de 
intervenção localiza-se numa zona industrial da cidade, marcada pela presença de inúmeros 
armazéns. Esta realidade constitui o ponto de partida para o projecto, centrado na adaptação de um 
antigo armazém composto por dois volumes contíguos e idênticos entre si.
Localizada na imediação do Palácio da Mitra, edifício do século XVII classificado como Monumento 
de Interesse Público, a área de intervenção inclui os antigos armazéns e a sua envolvente que é 
comum ao Palácio. Apesar de não ter sido concretizado, a pertinência da criação de um Museu 
Português de Arquitectura era evidente, conforme nota Ana Tostões no artigo intitulado 7 razões para 

a criação do museu português de arquitectura, publicado em 1998:

Porque é preciso reunir espólios de arquitectos, acervos documentais, e material disperso 
referente à produção arquitectónica do nosso século sob pena do seu desaparecimento. 
(…); Porque se torna urgente tratar, recuperar, conservar e catalogar essa documentação.  
(…); Porque é preciso criar um espaço próprio vocacionado também para a divulgação da 
arquitectura internacional de modo a que o Museu Português de Arquitectura integre o 
circuito internacional dos diversos museus de arquitectura (…) (1998: 3).
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Fig. 57 Fotografia aérea: área de intervenção - Museu e Galeria de 
Arquitectura

Fig. 58 Planta de implantação: 
Museu Galeria de Arquitectura

Fig. 59 Edifício a reabilitar Fig. 60 Palácio da Mitra



Programa, organização espacial e materialidade

Do programa da proposta desenvolvida pelos arquitectos Francisco e Manuel Aires Mateus fazem 
parte espaços para exposições permanentes e temporárias, uma sala de conferências, espaços para  
a elaboração de workshops, uma biblioteca e, por fim, uma cafetaria (Carvalho, 2004: 85).
O museu desenvolve-se ao longo de três pisos. No piso térreo, o edifício aproveita de uma praça de 
chegada, partilhada com a entrada para o Palácio da Mitra. A entrada do museu, localizada a Sul do 
edifício, com ligação para ao Beco da Mitra, possui a mesma materialidade da fachada, 
desaparecendo na mesma quando encerrada. A conformação da parede exterior da fachada Este do 
edifício configura uma grande abertura, que constitui o único ponto de comunicação visual com a 
envolvente. Neste piso, encontra-se a recepção, salas de exposições temporárias, instalações 
sanitárias e áreas de serviço. No piso enterrado, localiza-se uma galeria de exposição permanente, 
uma sala de conferências e uma área para a realização de workshops. Por fim, no piso elevado, 
situam-se as áreas de trabalho, uma sala de exposições temporárias, uma biblioteca e uma cafetaria 
que aproveita a amplitude do espaço configurado pela extensão cobertura, assim como a 
comunicação visual para o exterior  (Carvalho, 2004: 84-91).
O projecto desenvolvido pelo atelier Aires Mateus interpreta os dois volumes do antigo armazém 
como um bloco único, revestindo-o totalmente em pedra de Lioz. Novamente, encontra-se nesta 
proposta a intenção de uma condição monomatérica do volume construído, condição essa que, no 
edifício em análise, é levada ao limite. Nas palavras dos arquitectos:

(…) havia um sentido predominante de espaço no seu estado puro: um espaço que não 
está contaminado por elementos reconhecíveis; um espaço não mensurável. No entanto, a 
partir de certo ponto, inevitavelmente tivemos de abrir uma janela. A inserção desta exceção 
forçou-nos a rever a forma geral do edifício, que até então parecia um facto consumado (…) 
(Mateus cit. in Carvalho, 2010: 10). 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Fig. 61 e 62 Fotografias da maquete

Fig. 63 e 64 Fotografias de maquete



O encerramento total das fachadas procura um edifício com forte introversão, em que o espaço 
interior é entendido como um todo, “um valor que é simultaneamente ponto de partida e de chegada 
do projeto” (Mateus et. al, 2016: 15). A depuração formal e a homogeneidade visual têm a intenção de 
conceder ao espaço um sentido de abstracção que, associada à inexistência de diálogo com a 
realidade exterior, fazem perder a noção de tempo e de escala. Assumindo que os materiais “podem 
assumir qualidades poéticas (…) é necessário criar no próprio objecto uma coerência de forma e 
sentido” (Zumthor, 2006b: 10). O contraste entre cheio e vazio é, também, um tema preponderante no 
projecto. As funções de serviço são inseridas nas paredes que, associadas a um sistema de rampas 
que definem o percurso, separam os diferentes espaços do museu. 
As coberturas inclinadas são mantidas, sendo uma das águas prolongada de encontro com uma 
parede que se abre para a envolvente, oferecendo uma assimetria ao conjunto. São abertos dois 
rasgos longitudinais na cobertura, com a extensão total do edifício, permitindo iluminação natural 
zenital, de forma directa no piso térreo e no piso enterrado. A particularidade da configuração do piso 
elevado, e das suas divisórias, não permite iluminação natural directa por estes rasgos: a luz é 
reflectida no chão do piso térreo, iluminando os espaços de forma difusa, permitindo um maior 
controlo da luz natural nestas áreas. 
Na sua abstracção e depuração formal, a arquitectura do museu procura remeter para o silêncio, “é 
contra a exposição excessiva, o ruído e a comunicação” (Pallasmaa, 2009: 149-150), de onde se 
infere que “ultimamente, a arquitectura é a arte do silêncio petrificado.” (Idem: 51)
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Fig. 65 Planta de cobertura, alçados Este e Sul

Fig. 66 Cortes transversal e longitudinal



Espaço expositivo

O espaço expositivo do museu tem desenvolvimento vertical, por rampas, que ligam as várias 
galerias de exposição permanente, temporária e especiais, dispostas ao longo dos três pisos do 
edifício. A proposta, não construída, sugere que o visitante do museu comece a visita no piso térreo, 
nos espaços de exposição temporária, tendo possibilidade de escolha entre acesso ao piso elevado e 
piso enterrado, onde se situam as salas de exposição permanente e especiais, respectivamente.
As salas, de dimensões semelhantes e de planta rectangular, são amplas e sem qualquer 
compartimentação. A sua disposição e relação com as rampas sugerem um percurso rotativo de 
grande continuidade e fluidez. A inexistência de barreiras visuais nos pisos térreo e enterrado permite 
uma leitura da geometria espacial na sua totalidade e o cruzamento das funções dos diversos pisos. 
Por outro lado, a configuração do piso elevado possibilita uma exposição de carácter mais intimista, 
não existindo comunicação visual com outros espaços. 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Piso -1: -1.1 workshops -1.2 exposição permanente 
-1.3 sala de conferências

Piso 0: 0.1 entrada pública 0.2 recepção 0.3 exposições 
temporárias 0.4 I.S. 0.5 arrumos 0.6 entrada de serviço
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Fig. 69 Plantas: pisos 1, 0 e -1

Fig. 67 e 68 Maquete: vistas do espaço expositivo e das rampas



3.3. Grande Museu Egípcio
Cairo, Egipto, 2002-2003 (não construído)

Contexto

“Para um arquitecto, qualquer hipótese de projecto configura sempre uma oportunidade e, 
em simultâneo, uma responsabilidade. No projecto para o Grand Egyptian Museum, essa 
dupla condição parece elevada a um expoente insuperável” (Mateus et. al, 2016: 7). 

A instituição do Museu Egípcio, sediada no centro da cidade do Cairo, promoveu, em 2002, um 
concurso de arquitectura para a criação de um novo polo museológico, situado na envolvente 
imediata das imponentes pirâmides do planalto de Gizé, com a intenção de ampliar as suas 
instalações. No contexto excepcional do deserto e das construções do antigo Egipto, o projecto 
desenvolvido pelos arquitectos parte, precisamente, de um forte sentido de responsabilidade na 
intervenção neste território. A proposta, possivelmente a mais ambiciosa do atelier Aires Mateus, até à 
data, exigiu uma leitura do lugar muito rigorosa, num exame que requereu “um contínuo cruzamento 
de referências: entre a arquitectura e a arqueologia, entre a obra e a ruína, entre a construção e o 
escavo, entre o visível e o invisível” (Seixas Lopes, 2005:188).

Programa, organização espacial e materialidade

Do programa do concurso, fazem parte salas de exposição permanentes e temporárias, um centro de 
congressos, laboratórios de conservação e investigação, auditório, biblioteca, áreas comerciais e 
espaços de lazer e um parque de estacionamento.
Com cerca de 398000 m2 de área de construção, a proposta para o Grande Museu Egípcio 
contemplava um acervo museológico vasto, com mais de cem mil artefactos de valor elevado, 
cobrindo aproximadamente 3000 anos de história do Antigo Egipto. Com peças de alturas 
consideravelmente elevadas, havia a necessidade da criação de um conjunto de salas e galerias 
capazes de responder às características do acervo.
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Fig. 70, 71 e 72 Fotografias aéreas: Planalto de Gizé, Cairo, Egipto

Fig. 73 Relação altimétrica da grande pirâmide com a proposta



Em contraste com a verticalidade e imponência das grandes pirâmides, a proposta definida pelos 
arquitectos Francisco e Manuel Aires Mateus é escavada no próprio território. O processo compositivo 
é subtrativo e o espaço do museu é enterrado, fazendo “desaparecer o programa colossal numa 
cidade subterrânea” (Seixas Lopes, 2005: 128). Num sistema de ruas e galerias ortogonais, alinhado 
com a pirâmide de Khafre, eixo orientador de todo o projecto, a proposta materializa-se numa 
infinidade de vazios, pátios e praças, a diferentes escalas, que revelam um programa museológico  
extenso. A pegada impressa neste lugar, marcada, precisamente, pelos vazios subtraídos e 
enterrados no terreno, equipara-se aos cemitérios do planalto. Numa continuidade espacial na forma 
de ocupar e apropriar o território, “a arquitetura aborda conceptualmente a arqueologia” (Mateus, 
2003: 160) e também a própria tradição labiríntica da arquitectura vernacular egípcia. Esta tradição, 
ligada ao culto dos mortos, tinha como objectivo evitar que intrusos chegassem ao local 
verdadeiramente sagrado. Contudo, no caso do Grande Museu Egípcio, a ordem labiríntica resulta da 
procura de uma planta compacta, onde “cada edifício é comprimido contra as margens de uma 
escavação” (Mateus, 2003: 160), num sistema conceptualmente infinito e diversificado de espaços 
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Fig. 74 Maquete: Vista aérea

Fig. 75 Corte do museu e legenda das diferentes funções



dispostos de forma orgânica no território e dialogando pontualmente com a envolvente onde estão 
inseridos.
O museu é desenhado em torno da ideia de vazio, repetido em diversas escalas e dimensões para 
cada tipo de uso. Resultado de uma apropriação orgânica do terreno onde estão inseridos, os 
espaços que albergam as funções do museu acabam por ganhar vida própria, criando uma narrativa 
sem princípio meio ou fim. A organização espacial confere ao museu um sentido labiríntico que 
dificulta a orientação do visitante, embora nas áreas destinadas a outras funções que não a 
exposição, como é o caso do centro de congressos, do auditório e dos laboratórios, seja possível 
identificar um traçado e uma lógica espacial mais direccionada. 
Inseridas em múltiplos módulos de planta rectangular, as funções do museu são dispostas e 
agrupadas conforme a sua natureza. Na diversidade espacial das diferentes funções do museu 
identificam-se, essencialmente, dois grandes planos horizontais, com diferentes altimetrias, as quais, 
por vezes, se fundem para a criação de espaços de pé-direito elevado, criando dinâmicas de 
dilatação e compressão do espaço, ao longo do conjunto arquitectónico. 
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Fig. 76 Maquete: Proposta inserida na topografia

Fig. 77 Plantas: pisos -1 e -2, cortes transversais ao eixo de circulação principal



Na cobertura do edifício criam-se praças, pontos de paragem “redimindo esse mundo de criptas num 
plano de vida” (Seixas Lopes, 2005: 128). Estes espaços, traduzidos em pátios que rebaixam o plano 
superior do museu, proporcionam momentos de contemplação da paisagem, ao mesmo tempo que 
fornecem pontos de comunicação com o exterior e conduzem a luz natural até aos níveis enterrados. 
No limite da intervenção e no ponto mais baixo, encontra-se o parque de estacionamento, também 
ele em cave.

Espaço expositivo

As galerias de exposição caracterizam-se por uma multiplicidade de espaços, formas, amplitudes, 
escalas e luminosidade. Dado o desenvolvimento predominantemente horizontal, o visitante 
percorreria o núcleo expositivo através de um sistema labiríntico de salas, com geometrias e 
configurações variáveis. O edifício é pontuado por espaços expositivos de verticalidade pronunciada, 
propícia para exposição de peças de dimensões elevadas, que aproveitam a cércea do edifício e 
escavam formas arquetípicas na sua cobertura. Neste sentido, o visitante encontraria espaços de 
amplas dimensões encadeados de forma sequencial e rotativa, através de um sistema alternado de 
galerias com pontos de fuga e ruas desalinhadas, ao longo do eixo central do museu. Este eixo, 
elemento de comunicação e orientação ao longo do percurso do museu, permite um enfiamento 
visual com a pirâmide durante a visita. As salas de exposição, situadas em espaços enterrados, 
aproveitam da luz natural fornecida pelos pátios abertos na cobertura, que se traduz de forma 
alternada entre directa e difusa, conforme a sua proximidade a essas aberturas.
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Fig. 78 Corte perspectivado transversal ao eixo de circulação principal.

Fig. 79, 80 e 81 Imagens Virtuais: Interior dos espaços expositivos



3.4. Farol-Museu de Santa Marta 
Cascais, Portugal, 2003-2007 (construído)

Contexto

Inscrito no centro histórico de Cascais, o projecto para o Farol-Museu de Santa Marta surge como 
resposta a um concurso de arquitectura, lançado em 2003 pela Câmara Municipal, para a 
recuperação do antigo forte. O concurso pretendia a reconversão do farol e edifícios adjacentes num 
núcleo museológico para exposição de material técnico, histórico e científico do farol (Barranha, 2011: 
149-150). Inserido num plano de revitalização da zona costeira, o Farol-Museu integra-se numa 
estratégia de intervenção urbana de um bairro cultural, encontrando-se diversos equipamentos 
culturais de elevado interesse na sua envolvente. A relação privilegiada com o mar e a forte 
componente histórica e patrimonial das transformações ocorridas neste território imprimem a este 
lugar uma identidade muito própria. 

A construção do Forte de Santa Marta remonta ao século XVII, com o intuito de formar uma defesa 
marítima para a cidade (Ramalho, 2011: 43). Em meados do século XIX, tendo-se perdido a sua 
importância como ponto de defesa, as funções militares foram desativadas, sendo edificada a torre do 
Farol e os edifícios preexistentes reabilitados e adaptados a habitações dos faroleiros (Barranha, 
2011: 148-149). Seguiu-se um conjunto de transformações e adições a estas construções que 
densificaram o conjunto ao longo do tempo. Actualmente, o Farol continua operacional, articulando-se 
directamente com a especificidade programática ao museu. 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Fig. 85 e 86 Fotografias do conjunto antes da intervenção

1693 1829 1895 1936 Proposta

Fig. 84 Evolução do forte e farol de Santa Marta até à proposta dos arquitectos Aires Mateus 

Fig. 82 Fotografia aérea: Farol-Museu de Santa Marta Fig. 83 Planta de localização do museu



Programa, organização espacial e materialidade

Do programa do museu fazem parte o núcleo expositivo, uma cafetaria, um espaço de loja e bilheteira 
e uma área técnica. Com acesso por uma pequena rua perpendicular à Avenida Rei Humberto II de 
Itália, o primeiro contacto com o complexo do Farol-Museu é antecipado pela torre do farol, que é 
visível no contexto da baía, enquadrando e sinalizando a intervenção na paisagem. Em contraste com 
a verticalidade da torre, a horizontalidade do restante conjunto e a sua uniformização cromática 
apenas possibilitam uma leitura nítida a uma escala aproximada. O constrangimento dado pela rua de 
acesso enfatiza o sentido de revelação do espaço após a entrada no complexo, onde o eixo 
delimitador da nova construção evidencia o percurso e orienta o visitante até à entrada do museu.
O conjunto desenvolve-se ao longo de três áreas: a praça de chegada, onde se localizam os volumes 
novos, o núcleo expositivo e a praça superior, onde se situa o farol. Na primeira, encontram-se as 
funções de apoio incluindo uma cafetaria, loja e receção, instalações sanitárias e uma área técnica. O 
espaço de cafetaria e a esplanada, com vista sobre a zona costeira da vila, garantem uma 
apropriação da praça complementar ao programa museológico, associando este lugar não só a um 
espaço cultural, mas também a um espaço de lazer e contemplação da paisagem. A inexistência de 
ligações internas entre os espaços expositivos e os espaços de apoio do museu (à excepção da I.S. 
com o espaço da cafetaria) autonomiza as diferentes áreas. O acesso ao núcleo expositivo, com cota 
superior à da praça de chegada, é feito através de um vão onde se controlam as entradas e saídas. 
Uma rampa permite acesso a pessoas com mobilidade condicionada embora não de forma 
autónoma, uma vez que a inclinação excede a regulamentar. Embora a direcção do museu saliente 
este e outros problemas a nível de acessibilidades e conforto dos funcionários e dos visitantes do 
museu (Brandão, 2017), o aproveitamento e a valorização do património existente parecem 
prevalecer na experiência dos públicos. 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Fig. 89 Planta esquemática: piso térreo Fig. 90 Maquete do conjunto

Fig. 88 Espaços de apoio do museuFig. 87 Vista a partir da Avenida Rei Humberto II de Itália



Intervindo neste conjunto de elevado valor histórico, a proposta definida pelos arquitectos Francisco e 
Manuel Aires Mateus denota uma leitura crítica do lugar, “estabelecendo uma hierarquia de valores 
materiais e simbólicos” (Barranha, 2011: 151). Da análise dos espaços e construções preexistentes 
identificam-se “os elementos de maior perenidade ou de maior carga poética” (Mateus, 2016), numa 
procura das suas geometrias essenciais. 
As antigas casas dos faroleiros são simplificadas, permanecendo os seus perímetros e paredes de 
elevada espessura, eliminando as compartimentações interiores e encerrando alguns vãos nas 
fachadas. No exterior, estes edifícios são totalmente revestidos em azulejos brancos e albergam os 
espaços expositivos, acolhendo todo o acervo do museu. Os espaços de apoio são inseridos numa 
nova construção que, em unidade com o muro preexistente, conforma a área de intervenção. Estes 
novos volumes sugerem um muro de elevada espessura, ao qual são subtraídos vazios que conferem 
descontinuidades ao aparente volume sólido, numa dinâmica de cheios e vazios “cuja forma se 
assemelha a fragmentos de rochas gastas pelo tempo integradas nas construções 
existentes” (Tuñón, 2005: 2018). Através de um gesto unificador, o muro do forte e a nova construção 
são igualmente revestidos a reboco caiado e o pavimento da área de intervenção totalmente 
revestido em pedra clara. 
A uniformização da cor branca e a utilização de uma reduzida gama de materiais atribuem ao 
conjunto um forte sentido de unidade, numa procura da condição de “natureza monolítica do volume 
construído, independente do que acontece dentro ou fora dele” (Tuñón, 2011: 9), sem que para isso 
se anule a tensão entre novo e antigo. Esta mantém-se nos contrastes de materialidade e textura, na 
geometria, na segregação das antigas casas dos faroleiros e na volumetria da nova construção. 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Fig. 91 Maquete: Espaços escavados no muro Fig. 92 Espaços de apoio

Fig. 94 Planta do piso térreoFig. 93 Planta de cobertura 0     3              10



Espaço expositivo

O espaço expositivo desenvolve-se ao longo de três volumes segregados, de escala doméstica. O 
desenvolvimento do percurso é horizontal, ao longo dos edifícios, em contraste com a verticalidade 
do farol. O seu posicionamento sugere uma leitura sequencial dos edifícios e dos seus espaços 
expositivos, terminando na torre. Embora os três edifícios e a torre estejam numerados, de um a 
quatro, através de sinalética, não existe ordem de percurso e o visitante é livre de aceder a cada 
espaço pela sequência que desejar. O acesso ao plano superior onde se localiza a torre apenas é 
possível através de um lanço de escadas, tornando-o inacessível a cadeira de rodas, e condicionado 
a pessoas com mobilidade reduzida. Da mesma forma, a visita e subida à torre do farol faz-se apenas 
por escada.

O interior dos edifícios é revestido totalmente com cor negra que contrasta com o branco dominante 
no exterior de todo o conjunto. A iluminação natural é pontual através das aberturas de entrada dos 
edifícios e dos vãos de janela originais que foram reabilitadas. Contudo, a iluminação dos espaços 
expositivos é predominantemente artificial, através das próprias peças em exposição (aparelhos 
ópticos do farol), de vitrinas iluminadas e suportes de luz nos tectos. 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Fig. 95, 96 e 97 Vistas do núcleo expositivo: vão de entrada e alinhamento das construções novas, espaço exterior e entrada 
nos edifícios expositivos, praça superior e vista do farol

Fig. 100, 101 e 102 Interior dos espaços expositivos e auditório

Fig. 98 Corte transversal Fig. 99 Corte longitudinal



3.5. Parque de Los Cuentos
Málaga, Espanha, 2007-2011 (não construído)

Contexto

Situado no bairro de La Trindade, na cidade de Málaga, Espanha, o projecto para o museu Parque de 
Los Cuentos surge como proposta para um concurso de arquitectura realizado em 2007, pelo 
Ayuntamiento de Málaga, com o objectivo de reabilitar e reconverter o degradado Convento de La 
Trinidad num núcleo cultural de referência, no campo da tradição oral e da literatura infantil. De 
acordo com o Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (2018), o conjunto arquitectónico em 
presença remonta aos séculos XV a XVII. Das transformações que ocorreram ao longo do tempo, 
salientam-se as obras realizadas no século XIX quando o convento foi transformado em quartel. O 
imóvel sofreu então um importante conjunto de adições e alterações que levou a signifivativas perdas 
patrimoniais. Essa negligência continuou até ao abandono definitivo do edifício, que acelerou o seu 
processo de deteorização e, posteriormente, o elevado estado de degradação do convento 
evidenciou a necessidade de reabilitação do conjunto (Rubio, 2016). O Parque de Los Cuentos 
pretende, assim, revitalizar o antigo convento como um ponto de paragem e de encontro em torno da 
história e das narrativas tradicionais, susceptível de dinamizar a cidade e convertendo-a na “Cidade 
das Letras”. 
Embora a proposta em estudo tenha vencido o concurso, o projecto nunca chegou a ser construído. 
Com efeito, as intenções para o futuro uso do convento têm tido um percurso ziguezagueante, tendo-
se chegado a propor outras hipóteses de utilização do imóvel, pelo que a concretização do projecto 
dos arquitectos Aires Mateus é ainda incerta.
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Fig 103 Foto aérea: área de intervenção Parque de Los Cuentos, 2011 Fig. 104 Planta de localização

Fig. 105, 106 e 107 Vista aérea do Convento de La Trinidad 2011 e vistas do claustro e o seu estado de degradação



Programa, organização espacial e materialidade

Do programa da intervenção para o Parque de Los Cuentos fazem parte espaços de exposição 
permanente e temporária, um centro de documentação e arquivo, oficinas e salas de trabalho, uma 
mediateca, escritórios e áreas de gestão, loja, cafetaria, uma sala de eventos e parque de 
estacionamento. A proposta parte de uma avaliação rigorosa dos valores históricos e arquitectónicos 
do lugar, tendo em conta as sucessivas intervenções que sofreu ao longo da tempo. Propõe-se a 
demolição das construções de menor significado arquitectónico, nomeadamente, as ligadas às 
ocupações militares, sendo o convento, totalmente reabilitado, optando-se “por protegê-lo e elegê-lo 
como protagonista de um programa e de uma imagem” (Mateus et. al, 2016: 11). O núcleo expositivo 
do Parque de Los Cuentos é inserido no antigo convento e, estabelecida a hierarquia de valores, o 
projecto desenha espaços de apoio ao museu, numa intervenção de arquitectura discreta, que não 
entra em conflito com as preexistências. 
Tirando partido da elevação da praça onde assenta o convento, os espaços servidores do museu são 
escavados no terreno e afastados da realidade exterior. Os programas de apoio são, então, 
distribuídos nas novas construções enterradas e no edifício preexistente que faz ligação com a Calle 
Martínez de la Rosa. No piso térreo deste edificio, encontra-se o espaço de entrada do museu, 
configurado pela elevação das paredes da fachada, que leva a um extenso corredor, sem 
comunicação com o exterior, que “se afasta pela forma dos códigos espaciais quotidianos” (Idem). A 
intenção deste espaço reside na abstração do contexto urbano e na transição para um ambiente 
isolado e introvertido. Um amplo e luminoso átrio, de cobertura acupulada, funciona como espaço de 
articulação das diferentes funções do museu. De escala e geometria comparáveis ao claustro do 
convento, este vazio é intersectado por outra esfera que rasga a cobertura e permite o primeiro 
contacto do visitante com o património, que é aqui deliberadamente enquadrado. “Estando a surpresa 
preparada” (Idem) o visitante acede ao claustro do convento, numa relação directa entre os dois 
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Fig. 108 e 109 Maquete: vistas nordeste e sudoeste do conjunto

Fig. 110 Corte pelo átrio enterrado Fig. 111 Maquete: corte pelo átrio enterrado.



vazios: o novo e o preexistente. Ainda no piso subterrâneo, debaixo da praça do convento, encontra-

se o parque de estacionamento, espaços de reserva e restantes áreas técnicas.

No edifício que marca a entrada, já em relação com a praça superior onde se localiza o jardim e o 

convento, encontram-se os espaços de loja e cafetaria do museu. No último piso instalam-se os 

escritórios e as salas de trabalho. As funções neste edifício são delimitadas e organizadas por um 

sistema de paredes desalinhadas que conferem diferentes relações com a envolvente. A circulação 

vertical e as instalações sanitárias são inseridas nos volumes que separam diferentes áreas.

No convento, as galerias de exposição permanente e temporária ocupam a totalidade do piso térreo e 

parte do piso superior, no qual também se encontram o centro de documentação e arquivo, salas de 

trabalho, escritórios e oficinas. 

A proposta define, ao longo de todos os espaços do Parque de Los Cuentos, acessos verticais sob a 

forma de escadas e elevadores, que possibilitam a visita autónoma a pessoas com mobilidade 

condicionada a todas as funções do museu.

Utilizando temas como o mistério e a surpresa, o projecto é desenhado em torno da experiência 

sensorial e arquitectónica de diferentes espacialidades e níveis de aproximação ao património, 

ponteado por contrastes de luz e sombra, constrangimento e dilatação, positivo e negativo. A 

monomaterialidade domina os novos espaços e é utilizada como ferramenta para enfatizar as 

relações espaciais entre cheios e vazios, entre interior e exterior. 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Fig. 113 e 114 Imagens virtuais: entrada no Parque de Los Cuentos pela Calle Martínez de la Rosa, 
átrio enterrado

Fig. 112 Planta do piso enterrado e corte tranversal à igreja do convento



Espaço expositivo

O projecto propõe um núcleo expositivo que se desenvolve ao longo de dois pisos, com início no 
claustro. O núcleo expositivo conta com um total de nove salas, organizadas sequencialmente, que 
pretendem estimular a leitura junto de públicos mais jovens, divulgando a origem dos contos e 
histórias infantis e induzindo o confronto entre tradição e modernidade. No piso térreo situam-se os 
espaços de exposição permanente, que se desenvolvem em galerias à volta do claustro e da igreja 
do convento. Com acesso por escadas e elevador, o visitante pode aceder ao piso superior onde se 
localizam duas áreas de exposição temporária, que estabelecem relações visuais com as restantes 
áreas do museu situadas piso. A comunicação com o claustro do convento é constante ao longo do 
percurso, facilitando o sentido de orientação durante a visita. A iluminação natural incide nestes 
espaços lateralmente, através dos vãos originais do convento.
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Fig. 116 Maquete: claustro do convento                     Fig. 117 Corte pelo claustro do convento

Fig. 115 Plantas: piso térreo e piso 1



3.6. Centro de Criação Contemporânea Olivier Debré (CCC Olivier Debré)
Tours, França, 2012-2017 (construído)

Contexto

(…) more than paving the way for abstraction, (…), what his pictures [Olivier Debré's] 
allowed was the persistence of an ambiguity, perhaps a sort of hesitation, a paradox that 
was certainly being experienced at the time by many other painters, too, that of not 
deciding between abstraction and figurative representation and even of establishing a 
compromise between them” (Bouchet, 2011: 11).

O Centro de Criação Contemporânea de Tours fundou-se, em 1984, por Alain Julien-Laferrière. Após 
a morte do artista abstracionista Olivier Debré (1920-1999), e doação de uma colecção de pinturas da 
sua autoria pela família, o CCC actualiza-se, passando a albergar e a expor permanentemente a sua 
obra e confrontando-a com a de outros artistas contemporâneos. O projecto em estudo surge como 
resposta a um concurso de arquitectura, promovido pelo Município de Tours, em 2012, para a criação 
de novas instalações do CCC Olivier Debré, destinadas a instalar novo e ambicioso programa (CCC 
OD, 2018). Localizado no limite do centro histórico da cidade, o programa pretendia a reconversão da 
antiga Escola de Belas Artes de Tours, edifício reconstruído na década de 1950 , num espaço para a 1

conservação e exposição da obra do pintor Olivier Debré em diálogo com outras obras de arte actuais 
(Idem), mantendo “respeito e diálogo com o denso e consolidado centro histórico (…) assim como 
uma relação aberta com a cidade” (Mateus et. al, 2016: 5). O projecto desenvolvido, em torno do 
Jardim François I, junto a um dos principais eixos da cidade, integra-se num plano de renovação 
urbanística que prevê, num futuro próximo, a construção de dois hotéis e jardins na sua envolvente 
imediata. 

 O edifício original remonta a 1760, tendo sido destruído durante a guerra por bombardeamentos alemães, em 1940.1
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Fig. 118 Vista aérea: proposta de intervenção Fig. 119 Planta de localização

Fig. 120 Vista do conjunto preexistente, antes da 
intervenção dos arquitectos Aires Mateus

Fig. 121 Estado original edifício da Escola de 
Belas Artes, antes da intervenção pelos 
arquitectos



Programa, organização espacial e materialidade

O projecto desenvolvido procura dar resposta às exigências do 
ambicioso programa criando uma diversidade de espaços 
expositivos, incluindo salas de exposições temporárias para arte 
contemporânea, salas de exposição permanente destinadas à 
obra de Olivier Debré, salas de trabalho e escritórios, auditório, 
livraria e cafetaria. Da obra do artista francês, o centro conta com 
um acervo de 150 desenhos, documentação e cinco grandes 
pinturas, às quais acresce um empréstimo semi-permanente de 
mais 140.
A proposta dos arquitectos Aires Mateus evidencia a presença de 
uma dualidade, representada pelos dois volumes: o novo e o 
preexistente. Mantém-se, assim, o edifício nobre da antiga escola 
de Belas Artes, que é reabilitado, esvaziando parte do seu interior, 
transformando-o numa grande nave de amplo pé-direito. Desenha-
se um novo volume, construído de raiz, e separado do anterior 
“para reforçar deste modo o seu valor simbólico como um edifício 
público pertencente a um momento histórico do passado” (Idem). 
Os dois edifícios, intervenções de tempos diferentes, “mantêm-se 
equipotênciais” (Santamaría, 2016: 45), dadas as afinidades de 
escala e geometria, o equilíbrio dinâmico e “peso semelhante que 
os dois edifícios parecem ter” (Idem) enfatizando a estratégia 
indicada pelo próprio programa do CCC Olivier Debré. 

O espaço visitável desenvolve-se ao longo de três pisos, de forma autónoma nos dois volumes (nova 
construção e edifício preexistente). Acresce um piso elevado com áreas técnicas e escritórios e um 
piso enterrado, de planta comum aos dois edifícios, com as reservas. A entrada no centro, localizada 
no piso térreo, é feita, precisamente, pelo vazio tensionado entre os dois edifícios, no corpo de vidro. 
Ao entrar no museu, o visitante encontra uma área de recepção que dá acesso aos diferentes pisos e 
funções, localizadas nos dois edifícios. Os espaços expositivos aproveitam os grandes vazios 
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Fig. 124 Nova construçãoFig. 123 Edifício preexistente

Fig. 122 Diagrama espacial dos vazios 
das salas de expositição e dos diferentes 
pisos do CCC Olivier Debré



centrais dos volumes, e as áreas de serviço, salas de trabalho, auditório e livraria são inseridos nos 
“cheios” das paredes que lhes dão forma. Junto à entrada, no edifício preexistente, localiza-se a 
cafetaria que tem vista para uma das galerias de exposição.
A luz natural marca presença nos principais espaços, sendo proveniente dos vãos da fachada dos 
dois edifícios, dos envidraçados do piso térreo e de aberturas escavadas na cobertura.

À semelhança de projectos anteriores dos arquitectos Aires Mateus, o contraste peso/leveza volta a 
estar presente nesta intervenção. Na abstração do novo volume, configura-se um edifício de carácter 
monolítico que resiste à pressão de uma envolvente densa e consolidada. Vazios de geometria 
quadrada são subtraídos à sua fachada, associados aos pares numa continuação da lógica binária, 
permitindo que a luz natural alcance os espaços interiores. “É a arquitectura maciça, pétrea, pesada. 
(…) É a arquitectura que procura a luz, que prefura as paredes, para que a luz penetre” (Baeza, 2004: 
65).
O contraste entre a opacidade do volume revestido em pedra e o embasamento envidraçado causa 
um efeito de suspensão do edifício. Este corpo de vidro, baixo e horizontal, estende-se para alcançar 
a preexistência, aprisionando o vazio entre os dois edifícios e permitindo a ligação interna entre eles, 
sem que com isso se perca a leitura dos dois volumes distintos.
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Fig. 125 e 126 Entrada através do corpo de vidro e espaço de recepção do CCC Olivier Debré

Fig. 127 Planta do piso térreo Fig. 128 Planta do piso 1 0       3                   10



Espaço expositivo

Existem três grandes espaços expositivos no Centro de Criação Contemporânea Olivier Debré. No 
edifício preexistente, uma grande sala, com 11 metros de pé-direito, serve para a exposição de 
instalações ou de obras de arte contemporânea de maiores dimensões. Esta sala, ampla e luminosa, 
aproveita os grandes vãos da fachada do edifício original, que iluminam generosamente o espaço e 
possibilitam que a exposição seja vista a partir do exterior, establecendo um diálogo com a 
envolvente.

Perseguindo o princípio dualidade, no novo edifício são desenhadas duas salas principais de 
naturezas muito distintas. Uma delas corresponde a um grande vazio central, que expõe a obra do 
pintor Olvier Debré. Este espaço, com acesso vertical por escada e elevador a partir da recepção, 
aproveita a luz lateral dos vãos de fachada e de aberturas na cobertura, que entra e é reflectida pelo 
branco dominante da sala. Em seu redor, encontram-se espaços expositivos de dimensões mais 
pequenas, dispostos numa galeria que circunda a sala principal, para a exposição de pequenos 
formatos e exibição de vídeos. Em contraste com esta ampla sala branca, no piso térreo encontra-se 
um espaço com pé-direito mais baixo e tecto escuro, destinado à exposição de outras obras de arte 
contemporânea. 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Fig. 133 e 134 Maquetes: Corte pelos espaços de exposição dos dois edifícios

Fig. 131 e 132 Salas de exposição do novo edifício do CCC OD: sala no piso térreo (fotografia) e sala Olivier Debré, no piso 
1 (imagem virtual)

Fig. 129 Corte longitudinal ao edifício Olivier Debré Fig. 130 Corte longitudinal ao edifício 
preexistente



3.7. Museu Cantonal da Fotografia (L’Elysée) e Museu do Design e Artes 
Aplicadas Contemporâneas (MUDAC)
Lausanne, Suíça, 2015- (em construção)

Contexto

Na envolvente da Gare de Lausanne, numa antiga zona de armazéns ferroviários, está a ser 

edificado um novo pólo cultural para a cidade. Um complexo que conta com a três novos museus: o 

Museu do Cantão de Belas Artes (MCBA), o Museu Cantonal da Fotografia (L’Elysée) e o Museu do 

Design e Artes Aplicadas Contemporâneas (MUDAC). Com o projecto para o MCBA da autoria do 

atelier Barozzi/Veiga, os dois últimos integram-se num ambicioso concurso de arquitectura, 

promovido pelo Cantão de Vaud, em 2015, do qual advém a proposta em estudo. 

Trata-se de uma área da cidade fortemente marcada pela presença das linhas de comboio e pela 

barreira física imposta pela diferença de cotas entre a zona alta da cidade e a plataforma onde se 

localizam os novos museus. A área de intervenção do caso em estudo constituía, precisamente, o  

limite da praça e implicava resolver a problemática topografia e criar ligações entre o pólo cultural e a 

envolvente urbana.

Com o projecto para o Museu de Belas Artes aprovado, as propostas a concurso deveriam apresentar 

soluções em articulação com o mesmo e com a nova praça, formando parte de um todo. A escolha da 

proposta desenvolvida pelo atelier Aires Mateus foi unânime pelo júri do concurso e o projecto tem-se 

revelado desafiante para os arquitectos (The Describer, 2017). Prevê-se que a construção do Museu 

de Belas Artes fique concluída em 2018 e do Museu Cantonal de Fotografia (L’Elysée) e Museu do 

Design e Artes Aplicadas Contêmporâneas (MUDAC) em 2020. 

 

�55

Fig. 137 Maquete: vista aérea da proposta em relação com a envolvente e com o projecto para 
Museu de Belas Artes, projectado pelo atelier Barozzi/Veiga

Fig. 135 Fotomontagem da intervenção Fig. 136 Maquete: vista aérea 
da proposta



Programa, organização espacial e materialidade

Com o museu L’Elysée inserido na base do volume cúbico e o MUDAC no topo, do restante programa 
fazem parte espaço de recepção e bilheteira, cafetaria/restaurante, centro de documentação e sala 
de leitura, auditório, ateliers e escritórios, áreas técnicas, espaços de reserva, laboratórios de 
conservação e salas de reuniões.
Os museus desenvolvem-se ao longo de três pisos, coincidentes no volume principal e na construção 
à volta dele. No piso intermédio desse volume, encontram-se as áreas públicas comuns aos dois 
museus, no piso superior, o núcleo expositivo do MUDAC e no piso inferior, o do Musée L’Elysée. No  
mesmo piso, ao nível da praça, situa-se a entrada principal dos dois museus, o espaço de bilheteira, 
uma cafetaria/restaurante, livraria, centro de documentação e áreas de leitura. Todas as funções têm 
relação visual entre si, uma vez que o espaço não se encontra compartimentado.
A parte superior do museu é estruturada em três pontos de apoio, onde se localizam os blocos de 
acesso vertical (elevadores e escadas) e outros serviços. No centro, encontra-se ainda uma larga 
escadaria de acesso aos pisos inferior e superior que sugere visualmente, a visita aos dois museus. 
Na construção circundante ao volume principal encontram-se as funções complementares ao 
programa museológico, de natureza privada, como é o caso de ateliers, espaços de reserva, salas de 
reuniões, escritórios, laboratórios de conservação e áreas técnicas, complementando os dois museus 
e a área comum com os espaços de apoio que necessitam. Desta forma, no piso elevado situam-se 
os espaços de apoio ao MUDAC, no inferior os correspondentes ao Musée L’Elysée e, finalmente, no 
piso intermédio os complementares aos dois museus e ao espaço público comum entre eles, como é 
o caso do auditório.
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Fig. 138 Maquete: vista sul 
do conjunto

Fig. 139 Vista da praça Fig. 140 Diagrama: espaço intermédio 
entre os dois museus

Fig. 141 Imagem virtual: Vista do conjunto - acessos à rua superior Fig. 142 Imagem virtual: Alçado Este



A proposta parte da intenção de criar uma única construção, capaz de integrar e individualizar os dois 

programas museológicos, de exigências distintas, em comunicação com o Museu de Belas Artes, 

situado na mesma praça. Considerando a praça como o espaço público comum aos três museus, o 

projecto procura fundir os ambientes exterior e interior, gerando entradas suaves e discretas a cada 

museu (Tuñon, 2016: 33).

Face à presença formal do Museu de Belas Artes, o radicalismo da proposta reside no desenho de 

um espaço abstrato, em que “o valor arquitectónico do invólucro mais não é que o valor de preservar 

o seu conteúdo” (Mateus et. al, 2016: 3). Um prisma encerrado, de planta regular, que se deixa rasgar 

pela praça central, revela a sua apropriação e separa os dois programas. Na tensão variável entre 

chão e tecto, o espaço intersticial consiste na experiência sensorial do vazio, enfatizada pela 

uniformização material do edifício. 

A constante transformação do vazio, por contração e dilatação, organiza o espaço não por paredes 

mas pela configuração dos planos horizontais, que se aproximam e separaram. Esta configuração 

escultórica da área comum dá continuidade à praça e sugere um lugar ilimitado, que contamina e se 

deixa contaminar pela vida da cidade. A rigidez formal do edifício torna-se possível devido à 

modelação topográfica realizada no limite do terreno, que permite assentar e destacar o volume 

monolítico, ao mesmo tempo que resolve a complexidade de acessos e vivências, na diferença de 

cota entre a rua superior e a praça.
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Fig. 145 Vista do pátio EsteFig. 144 Vista da entrada, áreas comuns dos dois museus 
e acessos verticais

Fig. 143 Planta do piso térreo (espaço de entrada e áreas comuns dos museus) e corte pela bloco 
de acesso vertical central

0    3          10



Espaço expositivo

Os dois museus, de exigências programáticas distintas, embora tenham a mesma planta livre, têm 
relações diferentes com o exterior e com a luz natural. No Museu do Design e Artes Aplicadas 
Contemporâneas, situado no último piso, propõe-se um tecto de luz contínuo, conseguido através da 
cobertura, que permite a entrada de luz filtrada, iluminando os espaços expositivos de forma difusa e 
homogénea. A fachada cega do edifício encerra o espaço expositivo, com uma excepção: na 
continuação da cobertura do piso intermédio, cria-se uma abertura que emerge do chão do espaço 
expositivo, promovendo um ponto de comunicação visual com o exterior.
O Museu Cantonal da Fotografia (L’Elysée) programaticamente exigia um maior controlo da luz. 
Inserido no piso inferior, o museu é parcialmente enterrado. Abrem-se pátios, externos ao volume, 
que concedem um maior controlo da luz natural nos espaços expositivos e que conferem pontos de 
comunicação entre estes e o exterior. 
O núcleo expositivo de ambos os museus é desenhado em planta livre, garantindo uma apropriação 
livre para a montagem de diversas instalações.
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Fig. 148 e 149 Imagens Virtuais: Interior dos espaços expositivos dois dois museus (MUDAC e L’Elysée), respectivamente

Fig. 147 Planta: Piso -1 (Musée de L’Elysée); Corte pelo 
bloco acesso vertical Norte

Fig. 146 Planta: Piso 1 (MUDAC); Corte pela escadaria 
central

0    3          10



4. Análise comparativa dos casos de estudo 





4. Análise comparativa dos casos de estudo 

Diversidade programática

Na sequência da análise aos casos em estudo, torna-se evidente a diversidade temática subjacente 
aos projectos dos arquitectos Francisco e Manuel Aires Mateus, no campo da arquitectura de 
museus. O domínio de actuação não se limitou a construções de raiz, incluíndo também reabilitação 
de património e outras estruturas preexistentes. Desde propostas para museus e centros de 
exposições de arte contemporânea a programas museológicos de grande especificidade, a amplitude 
de contextos e temas inerentes a cada projecto comprova a capacidade de adaptação a novos 
desafios, representativa de uma investigação em torno de questões fundamentais na arquitectura de 
museus. 
Um dos factores comuns à maioria dos casos de estudo é o facto corresponderem a propostas 
desenvolvidas como resposta a concursos de arquitectura, públicos ou por convite. Inseridos em 
diferentes contextos e realidades urbanas, os concursos nacionais e internacionais permitiram 
também o desenvolvimento de soluções originais para situações urbanas muito específicas. Desde 
construções de pequenas dimensões como o Farol-Museu de Santa Marta, em Cascais, a 
intervenções de escala monumental e de grande complexidade programática, como é o caso da 
proposta, não construída, para o Grande Museu Egípcio, o leque de projectos estudados nesta 
dissertação encontra factores comuns na abordagem ao programa museológico e na sua 
concretização arquitectónica.

Integração urbana

A reflexão sobre o lugar sempre foi muito debatida aqui no atelier, e os Mateus continuam a 
fazê-la (…): o lugar existe, mas também se constrói. (…) Quando um projecto se constrói 
parte de uma preexistência mas, uma vez construído, de algum modo altera o genius locci, 
inclusivamente porque este genius locci é uma coisa dinâmica construída ao longo do 
tempo (Byrne cit. in Neves et. al, 2017: 36).

O entendimento do lugar e a interpretação das suas potencialidades de transformação informam a 
obra dos arquitectos Aires Mateus, sendo uma característica preponderante nos casos de estudo. 
Cada lugar é compreendido como uma entidade em constante transformação e a envolvente é 
trabalhada como ponto de partida e como parte integrante da intervenção, que constrói uma narrativa 
entre o museu e a cidade. 
Um elemento comum aos casos em estudo é o facto de se encontrarem em contextos urbanos 
consolidados, alguns deles nos centros históricos das cidades. As dinâmicas presentes em cada 
situação urbana são transpostas para os edifícios, que procuram tornar-se parte activa na cidade e 
criar elementos de relação com a envolvente. Esta intenção é particularmente evidente no Centro de 
Artes de Sines e nos museus L’Elysée e MUDAC em Lausanne, ambos construções de raiz. No caso 
de Lausanne, observa-se como ao programa proposto acresce a necessidade de resolver uma 
situação urbana de baixa acessibilidade, dissolvendo uma barreira e criando ligações entre duas 
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áreas distintas da cidade. Em Sines, o edifício deixa-se atravessar pela rua de acesso e assume-a 
como parte integrante do projecto. Quem a percorre, percorre o edifício. O Grande Museu Egípcio é 
desenhado em continuidade conceptual com a arquitectura labiríntica do lugar, tornando-se num 
projecto único e irrepetível que reelabora o território e que apenas aí faz sentido. 
Nos casos que correspondem a reabilitações de património, identifica-se o cuidado para que a 
intervenção não anule o edificado presente. Esta estratégia é particularmente visível na proposta 
desenvolvida para o museu Parque de Los Cuentos, em Málaga. A construção preexistente, de 
elevado valor patrimonial, é deixada intacta e a intervenção é trabalhada abaixo do nível térreo, de 
modo a não competir com o convento, criando acessibilidades e espaços de articulação entre as 
diferentes funções. Num outro contexto bem distinto, no Farol-Museu de Santa Marta em Cascais, 
procurou-se a condição unitária entre novo e preexistente, através da uniformização cromática do 
revestimento dos edifícios.
Neste sentido, da análise realizada, compreende-se que a abordagem dos arquitectos Aires Mateus 
procura sempre interpretar o património arquitectónico criticamente tendo sempre em vista a sua 
capacidade de evolução e transformação. Esta abordagem, não só contribui para a valorização dos 
conjuntos arquitectónicos, urbanísticos e paisagísticos em presença, como para a sua adaptação aos 
usos contemporâneos, favorecendo, assim, uma maior identificação da população com o património 
construído. Como nota Fernando Távora:

Em verdade há que defender, teimosamente, a todo o custo, os valores do passado mas há 
que defendê-los com uma atitude construtiva, quer reconhecendo a necessidade que deles 
temos e aceitando a sua actualização, quer fazendo-os acompanhar de obras 
contemporâneas (2006: 58).

A volumetria e a composição dos edifícios incorpora sempre elementos de referência da cidade para 
a definição dos seus limites e alinhamentos. No Centro de Artes de Sines, verifica-se como o edifício 
é projectado tendo o castelo como referência material e altimétrica e, no Farol-Museu de Santa Marta, 
como a nova construção é desenhada em conformidade com as antigas casas e o muro preexistente. 
No CCC Olivier Debré, em Tours, o novo volume apresenta-se como um contraponto de escala e 
geometria semelhantes à volumetria da antiga escola de Belas Artes. No caso de Lausanne, é visível 
a preocupação com a complementaridade da nova construção em relação ao Museu do Cantão de 
Belas Artes, situado na mesma praça. Ainda, na proposta para o Grande Museu Egípcio, nota-se 
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Fig. 150, 151, 152 Plantas de localização: Centro de Artes de Sines (1999-2005), Museu L’Elysée e MUDAC, Lausanne 
(2015-), e Grande Museu Egípcio, Cairo (2002-2003)



como a composição volumétrica do projecto é definida a partir do alinhamento das pirâmides, 
adoptado como eixo orientador da proposta.
Outro aspecto comum, é a procura de depuração formal e do carácter monolítico das construções. Os 
edifícios são desenhados com base em geometrias puras, que configuram volumes nítidos e de 
grande despojamento e sobriedade arquitectónica. Na sua abstração, os volumes construídos 
reflectem também uma vontade de integração nos contextos urbanos consolidados e a capacidade de 
relação com a situação envolvente. A monumentalidade dos edifícios museológicos conjuga a solidez 
e a austeridade cromática, com predominância da cor branca como acabamento de eleição para uma 
leitura clara da sua volumetria e condição espacial. No Centro de Artes de Sines, no CCC Olivier 
Debré e no Museu e Galeria de Arquitectura de Lisboa, essa monumentalidade é enfatizada pelo uso 
da pedra como material de revestimento exterior e, no Grande Museu Egípcio, pela sua enorme 
escala. Os edifícios sobressaem no contexto urbano onde se inserem pelo contraste radical da sua 
depuração formal e material, sem que para isso se comprometa a sua integração na cidade.
Pela sua sobriedade, as construções adquirem uma condição de silêncio que contribui para a sua 
inserção na cidade, “promovendo uma reflexão sobre a condição espacial da existência humana e 
procurando os traços ancestrais do habitar e do construir” (Barranha, 2008: 102).

Aproximação ao edifício, organização espacial e percursos

Designing from the outside in, as well as the inside out, creates necessary tensions, which 
help make architecture. Since the inside is different from the outside, the wall - the point of 
change - becomes an architectural event. Architecture occurs at the meeting of the interior 
and exterior forces of use and space. (…) Architecture as the wall between the inside and 
the outside becomes the spacial record of this resolution and its drama. And by recognizing 
the difference between the inside and the outside, architecture opens the door once again to 
an urbanistic point of view (Venturi, 2002: 86).

A opacidade e o carácter monolítico dos volumes construídos são condições, por definição, 
associadas a uma procura de introversão e fechamento relativamente ao exterior. Contudo, esta ideia 
é contrariada no percurso de aproximação a alguns dos edifícios em estudo, devido ao contraste da 
transparência das suas entradas e espaços acolhimento. Esta realidade é facilmente identificada no 
Centro de Artes de Sines, no CCC Olivier Debré e nos Museus de Lausanne, onde os edifícios se 
abrem no piso térreo, quebrando a solidez dos volumes opacos, que parecem pairar no ar.
A entrada é, de facto, um tema determinante nos projectos museológicos em estudo. O seu desenho 
evidencia a intenção de continuidade e interacção com a envolvente urbana, sugerindo relações de 
reciprocidade entre o museu e a cidade. Nos casos acima referidos, a transparência destes edifícios 
com o espaço público faz com que as áreas de acolhimento dos museus cumpram as expectativas 
criadas pela imagem do exterior. A transição entre o interior e exterior dos museus é fluída e a 
distinção entre estar dentro ou fora torna-se ambígua. Essa ambiguidade, particularmente perceptível 
no caso de Lausanne, não se deve à ausência de limites bem definidos entre uma realidade e a 
outra, mas sim à permeabilidade visual que faz com que as áreas de acolhimento pareçam uma 
continuação do espaço exterior.

�63



Por outro lado, alguns casos denotam uma estratégia diferente. No Parque de Los Cuentos verifica-
se o elevar das paredes laterais do edifício, configurando uma entrada de grande destaque na 
intervenção. Esta solução, é aqui enfatizada pelo enfiamento visual criado, através do percurso linear 
do longo corredor de acesso ao átrio acupulado. No Grande Museu Egípcio, esta componente cénica 
é também adoptada no percurso central. Num outro registo, de escala substancialmente menor, o 
Farol-Museu de Santa Marta tira partido desta estratégia, através do efeito perspéctico linear que a 
nova construção cria à entrada do recinto museológico, enquadrada com a torre do farol, apontando 
assim a entrada do museu.

A área de chegada dos edifícios museológicos corresponde a um espaço de articulação com as 
restantes funções dos museus. Posicionando as funções de consumo e lazer (como espaço de loja, 
auditórios, bibliotecas e/ou cafetaria), em espaços de grande acessibilidade e visibilidade pelo átrio 
de chegada, os edifícios de museus conseguem cativar a atenção dos visitantes e apelar a uma 
fruição do edifício que não se limita às funções expositivas. 
A centralidade das entradas nos edifícios e a articulação do hall com os espaços de carácter público 
dos museus garantem o acesso autónomo a estas funções públicas, que têm adquirido destaque e 
desempenham um papel activo na vida dos museu. Observa-se como o posicionamento dos espaços 
de cafetaria e livraria no CCC Olivier Debré contribui para que estas funções sejam facilmente 
identificadas e acessíveis para o visitante, logo após a sua chegada. No Centro de Artes de Sines, o 
mesmo sucede com o espaço de biblioteca, directamente acessível pelo átrio de entrada, ou o 
auditório transparente para a rua de acesso, no edifício oposto. A mesma intenção é verificada, nos 
projectos não construídos, do Museu e Galeria de Arquitectura de Lisboa e nos futuros museus de 
Lausanne, sendo, neste último caso, completamente evidente, uma vez que essas funções públicas, 
como a livraria, a cafetaria e o centro de documentação partilham o mesmo espaço aberto e contínuo 
do piso térreo. No museu Parque de Los Cuentos, estas funções ocupam o edifício que formaliza a 
entrada, encontrando-se em comunicação directa com a mesma.
Pelo contrário, as funções de natureza privada, designadamente as áreas técnicas e administrativas, 
os gabinetes, os laboratórios de conservação e as reservas têm um acesso restrito, garantindo a sua 
autonomia relativamente às funções principais de exposição e lazer. Em Lausanne, estas funções 
acompanham o muro envolvente ao edifício principal, organizadas de modo a articular com os dois 
museus L’Elysée e MUDAC. No museu Parque de Los Cuentos, e no CCC Olivier Debré ocupam a 
área subterrânea da intervenção. 
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Fig. 153 Entrada do CCC Olivier Debré, Tours 
(2012-2017)

Fig. 154 Entrada do Farol-Museu de Santa 
Marta, Cascais (2003-2007)



Like Louis Kahn, they [Aires Mateus] make a clear distinction between servant and served 
spaces, they give the walls an apparent thickness and turn them into inhabitable space. 
However unlike Kahn, the composition process is usually subtractive rather than additive, 
and volumetric perfection is shifted from the main spaces to the building’s overall volume. 
(…) Moreover, their buildings are involved in this situation, in which the formal architectural 
procedures are attuned to certain natural processes, referring to actions like erosion, 
excavation and emptying. (Cortés, 2011: 27).

Da análise dos projectos em estudo, facilmente se identifica um factor comum a todos eles: a nítida 
distinção entre espaços servidos e espaços servidores, evidenciada nos desenhos representativos de 
cada projecto. Através do estudo do tema do muro habitado e da exploração plástica do vazio, são 
escavados os elementos centrais de cada projecto, configurados pelas massas organizadoras dos 
espaços, os cheios habitáveis, que não só separam as diferentes funções do museu, como 
formalizam correlações entre elas e os serviços necessários a cada uma. A transição entre os 
espaços é articulada “por meio de lugares intermediários definidos, que induzem a consciência 
simultânea do que é significativo em ambos os lados” (Eyck cit. in Venturi, 2002: 80), estabelecendo 
relações bem definidas entre eles e uma grande flexibilidade na sua apropriação.

Relativamente à definição de percursos, analisaram-se casos onde os eixos de circulação configuram 
e determinam toda a composição dos edifícios, adquirindo grande protagonismo e representando, 
assim, uma questão determinante na arquitectura de museus dos arquitectos Aires Mateus. 
Nomeadamente no Grande Museu Egípcio, toda a proposta é desenhada a partir da intenção de uma 
grelha de percursos e caminhos de organicidade labiríntica, que são o tema fulcral do museu. O eixo 
de circulação central articula as diferentes funções do museu e estabelece relações com a 
envolvente, servindo como elemento de referência e orientação. Nos Museus de Lausanne, utiliza-se 
novamente a componente cénica, em particular, no acesso aos espaços expositivos de cada museu. 
As escadarias que atravessam o volume cúbico encontram-se alinhadas, em continuidade visual. 
Desta forma, a visita aos dois museus é estimulada e a relação entre os dois é reforçada. No Centro 
de Artes de Sines e no Museu e Galeria de Arquitectura de Lisboa, o tema da rampa adquire grande 
destaque, definindo um papel determinante na espacialidade das áreas expositivas. Em ambos os 
casos, é utilizada não só como elemento de acesso principal ao longo do salas, mas também como 
delimitador dos espaços. A ideia de passeio arquitectónico e a componente contemplativa da 
condição espacial encontram-se muito presentes durante o percurso, uma vez que se mantém a 
leitura e percepção do espaço como um todo, contínuo e fluido.
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Fig. 157 Vista da rampa e sala de 
exposição do Centro de Artes de Sines

Fig. 156 Imagem virtual: Percurso linear 
entre os museus MUDAC e L’Elysée, 
Lausanne

Fig. 155 Maquete: Grande 
Museu Egípcio, Cairo, relação 
com a orientação da Pirâmide 
de Gizé



Espaços expositivos

Nos projectos analisados, as áreas de exposição tendem a configurar espaços interiores de maior 
introversão, sendo a sua relação com o exterior muito controlada. As galerias são inseridas em 
espaços singulares e de grande destaque nos edifícios de museus, representando o tema central no 
desenho dos mesmos. 
De modo a compreender melhor a natureza dos espaços expositivos e as relações entre eles, 
recorreu-se a uma análise baseada nas categorias apresentadas por Naredi-Reiner (2004). O autor 
distingue dois critérios: organização espacial, que se refere às relações e ligações entre salas de 
exposição, identificando o sistema tradicional enfilade e a disposição matricial; e qualidade espacial, 
que avalia a sua natureza formal e compositiva, nomeando as variáveis de interpenetração e 
isolamento espacial, planta aberta e espaços de forma livre. Em termos de organização espacial, os 
núcleos expositivos seguem uma disposição matricial em todos os casos de estudo. A disposição das 
salas e a sua interligação sugerem percursos alternativos e rotatividade entre elas. Estas 
características adquirem uma elevada complexidade, em particular, na proposta para o Grande 
Museu Egípcio, em que são levadas a um extremo. Nos casos que correspondem a reabilitações de 
património, destaca-se a opção de integrar os espaços expositivos nas construções preexistentes: em 
Cascais, nas antigas casas dos faroleiros e, em Málaga, no Convento de La Trinidad. Deste modo, as 
galerias são deliberadamente condicionadas pela disposição das construções originais. 
No que diz respeito à qualidade espacial, a generalidade dos museus em estudo integra-se na 
categoria de interpenetração e isolamento espacial. Esta qualidade é bastante evidente no Museu e 
Galeria de Arquitectura de Lisboa e no Farol-Museu de Santa Marta. Em Lausanne, a área expositiva 
de cada museu assume-se como open-space, mantendo em aberto as suas possibilidades de 
apropriação.
Na sua materialidade, a solução encontrada para os espaços expositivos é comum ao conjunto dos 
projectos em estudo. Por meio da uniformização e homogeneidade das paredes interiores, os 
espaços deixam em aberto possibilidades de diferentes discursos museográficos. Através da criação 
de salas de geometrias essenciais, de mínima imposição arquitectónica, permite-se uma grande 
flexibilidade e versatilidade para instalações e formatos diversos. A sua depuração formal procura 
servir a arte exposta, criando um contentor à espera de se completar com a presença das obras e 
dos visitantes. Como explica Manuel Mateus:

A arquitectura é uma arte inacabada, completa-se com a “vida”. A casa com o habitar, a 
igreja com a fé, o museu com outras artes. É uma arte em espera, produzindo espaços 
abertos a diferentes  vivências. Espaços que na sua qualidade promovem a liberdade, 
abrindo novas possibilidades de uso. (…) Essa resistência da arquitectura é a sua 
qualidade. (…) Nessa resistência cabe à arquitectura abrir fendas, possibilidades do mundo 
que ainda não se cumpriram. Ver o espaço que não está lá, ver o invisível, o que está por 
vir. Cabe aos arquitectos ler a  realidade. Reconhecer o património do real, eleger, 
seleccionar, consagrar, propondo uma nova síntese (2018).

Como se analisou no primeiro capítulo, o desenho de espaços de grande abstração formal e 
uniformização cromática parte também da intenção de clarificar a sua geometria espacial. A génese 
destes espaços encontra semelhanças com o paradigma do “white cube” (O’Doherty, 1986), no 
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desenho de salas de exposição de geometria rectangular, com paredes interiores brancas e 
pavimentos uniformes não contrastantes, inexistência de elementos ornamentais e a presença de luz 
predominantemente zenital (Idem: 15). No entanto, nos projectos museológicos dos arquitectos Aires 
Mateus, os espaços expositivos desenhados adquirem uma identidade muito própria que, só por si, 
constitui um elemento de contemplação. Esta condição é ainda enfatizada pela exploração das 
potencialidades do vazio, como matéria essencial de projecto, que é trabalhado através da procura da 
singularidade de escala e proporção de cada projecto. A relação entre as áreas expositivas e o 
exterior, ou com outras funções do museu, constitui outro factor relevante para a identidade dos 
espaços, sendo materializada de diferentes formas. No CCC Olivier Debré, a comunicação com o 
exterior é feita, pontualmente, pelos vãos nas paredes do edifício novo e do original, e nos museus de 
Lausanne, pela abertura na fachada do MUDAC e a comunicação com os pátios no Elysée. 
Igualmente, no Museu e Galeria de Arquitectura de Lisboa, os espaços expositivos encontram relação 
com a envolvente, no piso térreo, e com outras funções do museu, ao longo do percurso. Nos 
projectos de Cascais e Málaga, o mesmo se sucede, através da comunicação constante com o 
exterior, entre salas de exposição.

Um caso que se destaca na definição dos espaços expositivos é o Grande Museu Egípcio. Dada a 
especificidade do museu, estas áreas são desenhadas em função das peças a serem expostas, 
favorecendo, assim, uma convergência entre arquitectura e museografia. Neste sentido, ao longo do 
edifício, introduzem-se salas de maior amplitude, destinadas à exposição de peças de grandes 
dimensões, que inserem um factor surpresa durante um percurso pautado por outras salas e galerias 
menores. Esta operação de grande plasticidade e singularidade formal, associada à continuidade 
conceptual e às afinidades entre arte e arquitectura, contribuem para que este projecto se enquadre 
dentro da noção de “obra de arte total”.

Luz Natural

A cor branca na Arquitectura (…) é muito mais que uma mera abstracção. É uma base firme 
e segura, eficaz para resolver problemas de Luz: para apanhá-la, para reflecti-la, para fazê-
la incidir, para fazê-la deslizar. E uma vez controlada a Luz e iluminados os planos brancos 
que o definem, o espaço fica dominado. (…) Para além de anedótico então, a utilização da 
cor branca, do branco certo, é um instrumento preciso que permite dominar os mecanismos 
espaciais próprios da Arquitectura (Baeza, 2004: 31).
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Fig. 158 Imagem virtual: Sala de 
exposição do MUDAC, Lausanne 
(2015-)

Fig. 160 Corte: Espaço expositivo do 
Grande Museu Egípcio, Cairo 
(2002-2003)

Fig. 159 Sala de exposição do CCC 
Olivier Debré, Tours (2012-2016)



O uso da cor branca é transversal aos casos em estudo, não só no núcleo expositivo como em todo o 
tipo de espaços do museu, permitindo uma reflexão da luz de forma difusa e abundante. Verificam-se 
apenas como excepções, o interior das salas de exposição do Farol-Museu de Santa Marta e a 
galeria do piso térreo do CCC Olivier Debré. 
A luz tem um papel determinante nos casos em estudo, representando, por vezes, o tema central nos 
espaços desenhados. Os vazios subtraídos à matéria do projecto procuram sempre novas formas de 
inserir a luz natural, de modo distinto e preciso. Nos projectos em estudo, geram-se tensões “como 
que apertando ainda mais a luz contra a obscuridade, contra a sombra.” (Baeza, 2013: 93). Os 
espaços, na sua singularidade, procuram uma certa aura que estimula uma atitude contemplativa 
entre o visitante e o museu e o diálogo sensorial entre as dualidades matéria e ausência, luz e 
sombra. O próprio tema da arquitectura escavada exige a modelação de luz nos espaços, sejam eles 
enterrados ou não. Este processo compositivo, presente nos casos em estudo e inerente a toda a 
obra dos arquitectos Aires Mateus, promove a criação de uma grande diversidade de espaços, 
evocando a ideia de Louis Kahn de que “a luz possibilita todas as presenças, é um material criador, e 
o material foi criado para projetar uma sombra, e a sombra pertence à luz” (Kahn cit. In Latour, 2003: 
245).
A luz zenital é recorrente na sua obra e evidenciada nos projectos museológicos. No Museu e Galeria 
de Arquitectura de Lisboa e no Centro de Artes de Sines, verifica-se como a experimentação dos 
contrastes entre cheios e vazios permitiram o encontro de soluções originais para que a luz natural 
alcance os pisos mais baixos e encerrados. A luz natural é reflectida pela cor branca das paredes, 
inundando estes espaços. 
Já no Grande Museu Egípcio, contempla-se todo o projecto enterrado na paisagem, inserido na 
topografia, tirando partido de luz zenital proveniente dos vazios nas coberturas do edifício. Estas 
aberturas não só permitem o alcance da luz natural para a exposição das peças, como pontuam a 
exposição mediante o diálogo com a realidade exterior. Em Tours, o novo volume monolítico e de 
grande opacidade propicia a entrada de luz natural pelos vazios subtraídos à cobertura e à fachada 
do edifício, inundando a grande sala central com luz natural, que, novamente, é reflectida pelo uso 
predominante da cor branca nas paredes interiores. No caso dos museus de Lausanne, o MUDAC, 
situado no topo do volume cúbico, tira proveito da cobertura transparente que permite a entrada de 
luz de forma abundante por toda a cobertura, mas de forma filtrada e controlada. Já no museu 
L’Elysée, situado na base do edifício, a situação inverte-se, e a luz natural chega a este espaço semi-
enterrado por meio dos pátios exteriores.
Nos projectos associados a reabilitação de património, a inserção dos espaços expositivos nas 
estruturas preexistentes condiciona as soluções de luz natural em função das condições e 
fenestração originais dos edifícios, especialmente nos casos em que se trata de estruturas de 
elevado valor histórico e patrimonial, que deixam menos margem para alterações. 
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(…) a Arquitectura, para além das formas que assume, é a ideia que se exprime com essas 
formas. É ideia materializada à medida do Homem, o centro da Arquitectura. É ideia 
construída. A História da Arquitectura, longe de ser apenas uma História das formas, é 
basicamente uma História das Ideias Construídas. As formas destroem-se com o tempo, 
mas as ideias permanecem, são eternas (Baeza, 2004: 9).

O estudo apresentado nesta dissertação, acerca da obra museológica de Francisco e Manuel Aires 
Mateus, revelou-se esclarecedor acerca das questões inerentes à arquitectura de museus, mas não 
só. No decorrer do trabalho, emergiram outros temas relevantes, que contribuíram para uma visão 
mais ampla da obra destes arquitectos.
A prática dos arquitectos Aires Mateus tem vindo a destacar-se na arquitectura contemporânea 
portuguesa e internacional, constituindo um corpo de trabalho que toca, com exemplar rigor e 
eficácia, as mais diversas vertentes da produção arquitectónica: a exploração de ideias; a abordagem 
ao programa arquitectónico; a valorização do património construído e das cidades; a comunicação e  
os métodos de projecto.
O conjunto de projectos museológicos de Francisco e Manuel Aires Mateus contempla resoluções aos 
diversos desafios com os quais nos deparamos actualmente nas nossas cidades. Na sua obra, 
encontram-se respostas formalmente depuradas e específicas para cada contexto. A sua postura 
singular na arquitectura e a sua abordagem experimental, levam-os a novas descobertas em cada 
projecto, ao desenvolvimento de novos temas, de novas maneiras de sentir, pensar e desenhar os 
espaços a habitar. Os programas museológicos constituem um contributo relevante para essa 
investigação.
Quase de modo obsessivo, os projectos mantêm, em si, um campo de pesquisa de questões 
elementares da arquitectura e do desenho dos espaços arquitectónicos, como a luz, a matéria, o 
vazio, os percursos, as relações interior exterior, adquirindo por vezes grande complexidade. Cada 
projecto procura responder a novas perguntas e desafiar o programa proposto, o que conduz a 
soluções inovadoras.
Através da análise de enquadramento efectuada, torna-se evidente a importância dos projectos 
habitacionais no percurso dos arquitectos. Nas casas, objectos arquitectónicos de dimensões 
substancialmente menores e de programa familiar, os arquitectos encontram maior liberdade para a 
exploração de novos temas e soluções. Contudo, a transformação dessas pesquisas para a esfera 
dos equipamentos públicos, como é o casos dos museus, implica enfrentar outras escalas e 
complexidades programáticas, nem sempre compatíveis com as abordagens seguidas nos projectos 
habitacionais. Por outro lado, não terá sido irrelevante o facto dos arquitectos terem também 
desenvolvido projectos de uma natureza intermédia, entre o equipamento público cultural e a 
arquitectura doméstica, como é o caso da galeria de arte Carlos Carvalho, em Lisboa.
Os casos de estudo desta dissertação representam importantes contributos para a arquitectura de 
museus, no contexto nacional e internacional. Dos desafios e oportunidades inerentes a cada 
programa, e da análise comparativa entre eles, surgem valores que se destacam na sua prática e na 
interpretação tipológica do museu. A partir do estudo e compreensão das dinâmicas inerentes a cada 
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contexto urbano, as propostas de intervenção procuram criar novas ligações com a envolvente, 
transformando as áreas onde os museus se inserem. Através de um diálogo activo com as cidades, 
os edifícios museológicos privilegiam a identificação dos públicos com os espaços arquitectónicos. 
Deste modo, a dimensão pública dos museus revela-se na especial atenção dedicada ao desenho 
das áreas de acolhimento, evidenciando que estas representam uma função determinante na vida 
dos edifícios projectados.
A preocupação com a luz, como matéria essencial de projecto, denota-se no modo como é trabalhada 
nos edifícios de museus. O método compositivo da arquitectura escavada associa-se à procura da 
essencialidade dos espaços e à valorização da experiência sensorial do vazio.
Os percursos e a organização espacial surgem também como uma questão fundamental nas 
propostas analisadas. Os edifícios são desenhados, tendo em conta a experiência do visitante, a 
maneira como se movimenta e interage com os museus, na relação de um espaço para o outro e na 
comunicação entre os mesmos e o exterior. Os arquitectos reelaboram temas centrais da arquitectura 
de museus, como por exemplo, a sequência das salas no Grande Museu Egípcio, desconstruindo a 
ideia de enfilade e criando uma alternativa orgânica, uma matriz que permite diversas combinações e 
percursos.
Tanto nos programas museológicos estudados, como noutros projectos dos arquitectos Aires Mateus, 
a procura de despojamento e clareza da condição espacial é recorrente. Na sua depuração e carácter 
monolítico, as construções desenhadas adquirem um forte sentido de abstração, que é comum à 
maioria da sua obra. Por outro lado, os projectos museológicos comprovam que também o espaço 
arquitectónico representa um elemento de contemplação e atractividade nos museus, providos de 
uma identidade própria. A obra exposta é enriquecida pela aura que os contentores emanam e vice-
versa. Os espaços “inacabados” deixam-se contaminar pela arte, numa relação de reciprocidade que 
enriquece a experiência de visita.
Outro factor que merece destaque é a força comunicativa dos projectos desenvolvidos pelo atelier. 
Nos desenhos técnicos, a dualidade preto branco, reforça o confronto de opostos e traduz 
graficamente os conceitos fundadores de cada projecto, fornecendo pistas e informações sobre as 
relações pretendidas entre os espaços desenhados. Simultaneamente, o trabalho desenvolvido em 
maquete afigura-se como importante ferramenta no desenvolvimento dos projectos, antecipando a 
sua concretização arquitectónica. O impacto que a comunicação dos projectos alcança, e a clareza 
das ideias nela presentes, associada à rápida difusão das imagens na actualidade, possibilita que 
mesmo as propostas que ficaram por concretizar, constituam contributos significativos para a reflexão 
sobre a arquitectura de museus.
A existência de projectos mais recentes, como é o caso da extensão do Museu dos Agostinhos em 
Toulouse, demonstra que este tema permanece relevante no trabalho dos arquitectos. Torna-se então 
pertinente, realçar a perspectiva de que este estudo poderá ter desenvolvimentos futuros, não se 
esgotando nesta dissertação.
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Sendo do interesse pessoal da autora a prática do projecto de arquitectura e o tema da arquitectura 

de museus, esta investigação afigurou-se esclarecedora acerca dos valores que a arquitectura de 

museus deve privilegiar na contemporaneidade, de novas formas de pensar, desenvolver e comunicar 

os projectos e, finalmente, da sensibilidade da prática dos arquitectos Aires Mateus, que representou 

um contributo absolutamente inspirador.
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7. Anexos  





Cronologia de projectos para 
museus e outros espaços expositivos 

e instalações efémeras

Centro de Artes 
de Sines
(construído)

Museu do Tejo,
Lisboa
(não construído)

Museu e Galeria de 
Arquitectura 
de Lisboa
(não construído)

Centro de 
Desenvolvimento
do Património e 
da Actividade 
Cultural, Benevento
(não construído)

Museu do 
Século XX, Berlim
(não construído)

Extensão do Museu dos 
Agostinhos,Toulouse
(em curso)

Centro de Criação Contemporânea 
Olivier Debré, Tours
(construído)

Grande Museu Egípcio, Cairo
(não construído)

Átrio de 
La Alhambra, Granada
(não construído)

Instalação
Salone del Mobile

Milão

Instalação Field
Bienal de Veneza

ARQUITECTURA           MUSEOGRAFIA

Instalação
Fenda

Bienal de
 Veneza 

Exposição CCC 
Aires Mateus

Tours 

Instalação
Metamorphosis

Lisboa 

Exposição
Traço de 

Arquitecto
Lisboa 

Instalação
Nautilidae

Lisboa 

Instalação
Voids

Bienal de Veneza 

Exposição
Weltliteratur

Lisboa 

Exposição 
Permanente
Farol-Museu 
Santa Marta

Cascais

Exposição 
Aires Mateus: 

Arquitectura
Lisboa, Mendrisio e Zurique 

Exposição
Overlapping

Londres, Milão e Lisboa

Instalação
Reflectir

Lisboa 

Instalação
Radix
Bienal 

de Veneza 

Museu Cantonal da 
Fotografia e 
Museu do Design e 
Artes Aplicadas
 Contemporâneas,
 Lausanne
(em construção)(em construção)

Parque de Los Cuentos, 
Málaga
(não construído)

Galeria Carlos 
Carvalho, Lisboa
(construído)

Farol-Museu
de Santa Marta,
Cascais
(construído)

Museu da 
História Natural,
Saint Galle
(não construído)

Museu do 
Brinquedo, 
Sintra
(construído)

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1995



Fichas Técnicas dos Casos de Estudo

CENTRO DE ARTES DE SINES, SINES

Data 
Projecto: 1999-2001
Construção: 2001-2005

Cliente 
Câmara Municipal de Sines

Arquitectura 
Manuel Aires Mateus
Francisco Aires Mateus

Arquitecto Responsável
Jorge P Silva

Colaboradores
Rodolfo Reis Dias
Bruno Moura Anes
Pedro Batista Anão
Cristina Fuertes Miquel
Amparo Burgos Garcia

Engenharia
BETAR
Miguel Vilar

Electricidade
Raul Serafim

Águas e Esgotos
BETAR
Marta Azevedo

Construção
A. M. Mesquita
Emília Martins (coordenação)

Director de obra
António Pinto



MUSEU E GALERIA DE ARQUITECTURA DE LISBOA

Data 
Projecto: 2001

Cliente 
Câmara Municipal de Lisboa

Arquitectura 
Manuel Aires Mateus
Francisco Aires Mateus

Colaboradores
Patrícia Marques

Engenharia Estruturas
BETAR
Miguel Villar

Equipamentos Mecânicos
JOULE
Águas e Esgotos
BETA 



GRANDE MUSEU EGÍPCIO, CAIRO

Data 
Projecto: 2002-2003

Cliente 
República Árabe do Egipto - The Grand Egyptian Museum

Arquitectura 
Manuel Aires Mateus
Francisco Aires Mateus

Colaboradores
Jorge P Silva
Patrícia Marques
Valentino Capelo de Sousa
Susana Rogrigues
Tiago Mestre
Pedro Batista Anão

Engenharia Estruturas
AFAssociados
Rui Furtado

Paisagismo
PROAP
João Nunes



FAROL-MUSEU DE SANTA MARTA, CASCAIS

Data 
Projecto: 2003-2005
Construção: 2006-2007

Cliente 
Câmara Municipal de Cascais

Arquitectura 
Manuel Aires Mateus
Francisco Aires Mateus

Colaboradores
Sofia Chinita
Filipe Boím

Programa Museológico
Joaquim Boiça

Engenharia Estruturas
Joel Sequeira

Electricidade
JOULE
Construção
Udra, construtora, lda.



MUSEU PARQUE DE LOS CUENTOS, MÁLAGA 
RECONVERSÃO DO CONVENTO DE LA TRINIDAD 

Data 
Projecto: 2007-2011

Cliente 
Ayuntamiento de Málaga

Arquitectura 
Manuel Aires Mateus
Francisco Aires Mateus

Co-autores
Javier López
Ramón Pico

Arquitecto Responsável
Jorge P Silva

Colaboradores
Neus Beneyto
André Passos
Ivan Iemma
Horie Kohsuke
Carlos Martinez

Engenharia
AFA consult



CENTRO DE CRIAÇÃO CONTEMPORÂNEA OLIVIER DEBRÉ, TOURS

Data 
Projecto: 2012-2013
Construção: 2014-2017

Cliente 
Comuna de Tours e Centre de 

Création Contemporain Olivier Debré
Arquitectura 

Manuel Aires Mateus
Francisco Aires Mateus

Arquitecto Responsável
Anna Bacchetta

Colaboradores
André Ribeiro
Pauline Pontisso
Mário Serrano
Lourenço Amaro
Alexandre Branco
Mafalda Girão
Cristina Vasconcelos
Vega Solaz Soler
Anca Maria Pasarin
Boldizsar Medvey
Joana Sousa Cardoso

Arquitectos Locais
Vicent Parreira
Marie Brodin (AAVP)
Guy Bez
Eric Bourg (B+B)

Arquitectos Locais
Vicent Parreira
Marie Brodin (AAVP)
Guy Bez
Eric Bourg (B+B)

Engenharia
BEA Ingeniere
Lightec
Inacoustics

Construção
SOGEA CENTRE Struture Clos et 

Couvert
SPIE Fluides - Lots Techniques
PIM cloisons isolation plâtrerie
TOLGA faux plafonds 
CSI CHAMPIGNY SEGELLES 

menuiseries
MARC MEUNIER peinture
MAGALHAES carrelage faience
KONE ascenseurs
TAMBÉ scénographie 
MCCF géothermie 



MUSEU CANTONAL DE FOTOGRAFIA (L’Elysée)
e MUSEU DO DESIGN E DAS ARTES APLICADAS CONTEMPORÂNEAS,
LAUSANNE

Data 
Projecto: 2015-2016
Construção: 2017-

Cliente 
Museu Cantonal de Fotografia (L’Elysée) e Museu do Design e das Artes Aplicadas 

Contemporâneas, Lausanne
Arquitectura 

Manuel Aires Mateus
Francisco Aires Mateus

Arquitecto Responsável
Francisco Caseiro

Colaboradores
Daniel Lopez
Bernardo Sousa
Luz Jimenez
Christophe Gourdier
Nicole Addati
Andrea Auerbach
Diogo Castro Guimarães
Leonardo Marchesi
Vega Solaz Soler

Engenharia
AFA Consult


