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•• Alvar Aalto e Jorn Utzon
Dois modernos Arquitetos entre o Norte e o Sul da Europa

Sinopse

A Arquitetura de hoje só faz sentido enquanto um 
momento, algures entre a continuidade e a rutura com 
o seu passado, tal como a história da arquitetura nos 
faz recordar. Qualquer projeto ou obra, será sempre um 
espaço e tempo de diversas influências, com origem em 
diferentes culturas, tempos e geografias. É a partir de 
um universo de variadíssimos standards (arquitetónicos 
ou outros), que são criadas novas improvisações, 
impulsionando numerosas possibilidades de se habitar 
e usar os factos urbanos arquitetónicos e paisagísticos. 
Nestas duas sessões, apoiadas pela análise de 
inúmeras obras e projetos de diferentes autores, será 
possível compreender as extensas possibilidades de dar 
forma a novos factos arquitetónicos, influenciados por 
correntes ímpares, de ontem, e de hoje. Na sessão de 
dia 20/12 será ainda exibido o filme “Aalto: Architect 
of Emotions”, realizado por Virpi Suutari (2020), 
promovendo o debate em torno do legado de um dos 
arquitetos mais reconhecido de todos os tempos.

Speaker

Alexandre Marques Pereira
Arquiteto

Estabeleceu o seu próprio atelier em 1996. É 
docente na Universidade Lusíada de Lisboa 
(Professor de Projeto, 5º ano). Visiting 
Professor em 2006 na Univ. de Auburn, 
U.S.A., Em 2012 obteve o Doutoramento 
em Arquitetura, sobre as relações na área 
de projeto e da cultura arquitetónica, 
entre a Europa do Norte e a Europa do 
Sul. É jurado da Ordem dos Arquitetos no 
Concurso EUROPAN. Tem diversos projetos 
e obras enquanto arquiteto responsável 
e coordenador, nas áreas de habitação, 
e equipamentos públicos, presentes em 
publicações de arquitetura, nacionais e 
estrangeiras. Foi colaborador da revista 
“Arquitectura e Vida” e em 2009 fundou 
a ALEXANDRE MARQUES PEREIRA – 
ARQUITECTURA, que se associou à S+A.

Convidado
Henrique Cayatte
Designer

Competências a adquirir

Compreender a necessidade de conhecer bem o como, 
o quando e o porquê, das arquiteturas do passado, 
mais ou menos recente. Perceber como determinado 
facto arquitetónico foi pensado e desenvolvido, a 
relevância do seu tempo e a relação com os restantes 
tempos. Analisar diversas opções conceptuais, formais 
e construtivas e as possibilidades construir novos 
caminhos e modelos. Pensar no essencial das coisas, 
observar além das qualidades e defeitos das imagens, 
do processo ou processos, que contribuem para a 
construção do processo individual ou coletivo de cada 
arquiteto, que será mais rico, quanto mais alargado for, 
seja no seu Mundo, Cultura Arquitetónica ou Outra.

A quem se destina

Estudantes de Arquitetura, Arquitetos, Designers
e todos os interessados neste tema.

Speakers Arq. Alexandre Marques Pereira 

Data 06/12/22 e 20/12/22

Hora 18h00 e 17h30

Duração 90 minutos

Sessão/Módulos 2 sessões

Local S+Academy, Lisboa

Condições

1 Inscrição até 24h antes da data da sessão 
escolhida, na página S+Academy em
www.saraivaeassociados.com/academy

2 A realização de cada sessão formativa está 
condicionada a um número mínimo e máximo de 
inscrições; a participação é limitada ao número de 
vagas disponíveis; por favor aguardar confirmação 
da disponibilidade.
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