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(...) uma verdadeira viagem não é a de pesquisar novas 
terras mas de ter um novo olhar (...) Marcel Proust

No próximo dia 6 de abril de 2017, a Galeria Millennium, em Lisboa, será palco do lançamento do li-
vro “Guia de Arquitetura Álvaro Siza Projetos Construídos Portugal” (edição bilíngue, português-inglês), 
editado pela A+A Books.  A apresentação do livro será feita pelo arquiteto João Luís Carrilho da Graça e 
contará com a presença do arquiteto Álvaro Siza e de Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa.

Em simultâneo ao lançamento desta edição, será inaugurada a exposição de fotografia “A Pressão da 
Luz - Álvaro Siza por Nuno Cera”, que completa assim o trabalho editorial no qual Nuno Cera participa. O 
artista foi convidado a participar na edição do livro onde apresenta a sua visão plástica e fotográfica de 
todas as obras a constar. 

A exposição estará patente na Galeria Millennium até 26 de Maio de 2017. Com entrada gratuita, de se-
gunda a sábado, das 10h às 18h. Encerra domingos e feriados.

A Fundação Millennium bcp é o mecenas exclusivo do livro e da exposição.

Para mais informações: paulacosmepinto@plataform-a.com ou armandoribeiro@plataform-a.com 



Guia de Arquitetura Álvaro Siza 
Projetos Construídos Portugal

Edição inédita, este Guia oferece a possibilidade de conhecer diretamente obras construídas segundo projetos 
de Álvaro Siza, arquiteto Português galardoado com o Prémio Pritzker em 1992, o mais conhecido dos prémios 
de arquitetura em todo o mundo. Desde as suas primeiras obras que foi reconhecido, já em Portugal, como 
um arquiteto que seguia uma via ainda pouco explorada no contexto do Movimento Moderno, o que implicava 
uma vontade de forma e um entendimento global da obra em si e com a sua envolvente antes menos valori-
zadas. O seu método, baseado no desenho de observação e de criação das formas/espaços, tornou-se célebre 
também pela qualidade do traço e pelo modo de ver que significam, demostrando os caminhos construtivos, 
estéticos e éticos, que o arquiteto tem trilhado, vertidos nas obras incluídas neste Guia, desde meados da 
década de 1950 e até hoje.

O “Guia de Arquitetura Álvaro Siza: Projetos Construídos em Portugal” vai fornecer ao utilizador um roteiro de 
todas as obras construídas no país, selecionadas pelo próprio arquiteto, e apresentadas em fichas informativas 
com textos escritos por Marta Sequeira e ainda desenhos acompanhados por fotografias de época ou não, 
havendo, sobrepostas, fotografias a cores da autoria de Nuno Cera, que, realizadas durante uma “viagem de 
inverno”, fixaram o seu olhar de fotógrafo poético sobre tais obras de arquitetura.

Será este Guia obrigatório para quem queira melhor conhecer os resultados construídos do excecional percur-
so de Álvaro Siza, adentro das fronteiras portuguesas, possibilitando visitar uma obra num local específico, ou 
escolhida por curiosidade, mas também permitindo a organização de visitas em itinerário programado, pelo 
país, por uma região ou numa cidade. Ajudará, pois, ao enriquecimento cultural de quem o consulte, porque a 
obra de arquitetura é também testemunho do génio humano, para mais quando construída segundo o projeto 
de um dos arquitetos mais admirados internacionalmente.
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A Pressão da Luz - Álvaro Siza por Nuno Cera
O Olhar que pensa e constrói

A tarefa do fotógrafo pode ser designada por uma metáfora arquitetónica: o olho constrói; e os edifícios de 
Álvaro Siza instauram a aura dos jogos espaciais da sombra e da luz - do visível e do reverso do visível -, evo-
cam a nitidez dos contornos a que os fotógrafos chamam “definição”, são um cálculo - um pensar espacial - do 
fototropismo. É neste cruzamento que reside o diálogo e a correspondência entre as fotografias de Nuno Cera 
e os edifícios de Álvaro Siza. Dizer que o olho do fotógrafo constrói significa que ele recorta formas, imagens, 
no real. Essas formas são fragmentos, citações, objetos de um olhar analítico que decompõe e toma posição, 
isto é, exerce uma ação sobre a sua matéria, transformando-a, e define-se em relação a um espaço. Em suma, 
estas fotografias penetram na linguagem do arquiteto, traduzindo-a no idioma do fotógrafo. Podem elas servir 
para “mostrar” a arquitetura de Álvaro Siza? Sim, se entendermos por “mostrar” dar a ver o que nela resiste 
a um olhar objetivo. A fotografia de arquitetura pode ser considerada um género. E podemos considerar que 
uma das convenções desse género é a ausência de sombra. Ora, as fotografias de Nuno Cera não seguem os 
preceitos de género, capturam a dimensão mais abstrata do objecto arquitetónico, ao ponto de dissolverem a 
sua objetividade e até a sua objetualidade. Introduzem um segundo grau, dão-nos a ver uma meta-arquitetu-
ra. Por isso, podemos dizer que elas têm um carácter ensaístico, no sentido em que o ensaio se define por uma 
experiência pessoal, baseada numa posição e numa asserção subjetivas, do saber e do conhecimento. Trata-se 
de um ensaio que nos diz que é possível redefinir a arquitetura de uma maneira completamente diferente 
daquela que recorre às fórmulas tradicionalmente usadas. Este ensaio fotográfico é um exercício de liberdade 
que “mostra” a arquitetura de Álvaro Siza como um signo, um símbolo. Como epígrafe do seu ensaio, se ele 
fosse uma escrita, Nuno Cera poderia ter colocado esta frase de Wittgenstein, que foi um filósofo-arquiteto: 
“Um edifício é um gesto”. A frase é tão enigmática que permitiu longas e variadas interpretações. Esta exposi-
ção, A Pressão da Luz, pode ser vista como um olhar fotográfico que supõe a possibilidade de capturar os ges-
tos arquitetónicos de Álvaro Siza, como se eles formassem uma espécie de gramática, a partir de uma posição. 
Não é seguro, é mesmo improvável, que um espectador consiga, diante dos mesmos edifícios, adotar a mesma 
posição e capturar os mesmos gestos. É verdade que as fotografias dão a ver a arquitetura de Álvaro Siza, qua-
se sob a forma de miniaturas ou fragmentos com alto grau de concentração da sua linguagem idiomática, mas 
o que elas “pensam” e veem ninguém, fazendo o mesmo percurso, conseguirá ver. Apenas entender o poder 
dos lugares criados pelo arquiteto. 

António Guerreiro
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