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Visitas guiadas por marcação
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As condições de visita das nossas galerias estão sujeitas às normas 
de segurança da Direção-Geral da Saúde.

Conceção da Folha de Sala para Crianças
Equipa de Mediação e Programas Públicos (Galerias Municipais)

Inquietação. Arquitectura e Energia 
em Portugal

Lara Almarcegui, ateliermob, Christoph Brünggel, Nuno Cera,
Marina Pinsky, Nuno Vasconcelos

curadoria: common room 

Nesta exposição tratamos
    de arquitetura,
      de produção de energia
        e pensamos a relação entre elas
             — tudo assuntos que nos devem inquietar

O planeta Terra dá-nos imensos materiais construtivos e 
fontes de energia. Necessitamos desses recursos para 
construir edifícios, aldeias, cidades e para habitarmos 
esses espaços e neles vivermos.

Mas infelizmente, as formas de gerar energia mais usadas 
são também as mais poluentes, como os combustíveis 
fósseis — certamente já ouviste falar deles e dos seus 
derivados. 

Queres relembrar alguns exemplos destas
“energias sujas”?

P  __  __  __  Ó  __  __  __

__  __  S
                    
 __  __  __  Ó  __  E  __

C  __  __  __  Ã  __
                   
__  __  __  __  L  I  __  __ 

Agora, olha em redor, pensa no edifício da 
Galeria Avenida da Índia, aqui onde estamos, 
e na sua zona urbana envolvente.
 
No século passado, esta galeria foi um armazém de uma 
fábrica, pois esta era uma zona industrial de Lisboa. 

Tenta imaginar como seria nessa altura e compara com o que 
hoje encontramos. 

Será que mudou assim tanto?! 
 
E se pudesses arquitetar uma outra Galeria Avenida 
da Índia?

 Vira a página…

Interpreta os desenhos técnicos que aqui te deixamos, 
localiza-te. 

Depois, dá asas à imaginação e intervém sobre eles!*

A construção e a reconstrução dos espaços urbanos 
continuam muito dependentes de combustíveis fósseis 
e de matérias não recicladas. 

Por isso, é fundamental uma arquitetura mais amiga do 
ambiente, com ciclos baseados na reutilização e renovação 
de recursos. Será um passo muito importante para vivermos 
com hábitos, energias e tecnologias cada vez 
“mais verdes”.

Aqui na exposição encontrarás muitos alertas para 
estratégias de construção pouco sustentáveis e para usos 
nocivos de “energias sujas”, mas também verás várias 
alternativas mais ecológicas. 

— Descobre-as!

E porque a arquitetura é tão importante no planeamento de 
um futuro mais sustentável, temos um desafio para ti. 

Esquema sobre a reutilização de materiais construtivos; Cortesia de Nuno Vasconcleos (DOING.pt) 
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