
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

REFLEXÕES SOBRE INFRAESTRUTURAS COM AMBIÇÕES POR CUMPRIR 
16 projectos de arquitectura no mundo em debate por especialistas portugueses 
 
Utilitas Interrupta é uma exposição de arquitectura que se desenrola em dois espaços culturais interligados pelo 
Jardim das Amoreiras, a Fundação Arpad-Szenes - Vieira da Silva e o Reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras. 
Examinando dezasseis case studies de obras infraestruturais, oriundas de 5 continentes, que por diversos motivos 
acabaram por não cumprir os seus ambiciosos objectivos, Utilitas Interrupta apresenta em formato de fotografia, 
maquetas, mapas, holograma e vídeos, entre outros, projectos outrora celebrados e agora esquecidos que 
permanecem escondidos à vista de todos, apagados como que por magia da consciência colectiva apesar das suas 
proporções abissais. 
 
Com base nos conteúdos expositivos, nas Conversas Temáticas Utilitas Interrupta especialistas de diversas áreas 
propõem-se a reflectir sobre as relações entre arquitectura e a nossa capacidade, enquanto sociedade, de 
identificar o carácter mutável das prioridades e valores em que assentamos as nossas aspirações e concretizações 
materiais. 
 
Dirigidas ao público em geral (M. 13) estas conversas convidam a uma visita singular e uma perspectiva crítica a 
uma das exposições nucleares da EXD’11/LISBOA. 
 

Sábado, 12 NOV — 16:00 
Arquitecturas do infortúnio económico e da catástrofe natural. 
Com Álvaro Domingues e João Nunes 

 
Álvaro Domingues (Melgaço, 1959), geógrafo, formou-se na Faculdade de letras da Universidade do Porto em 1981. É 
professor da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Escreveu o livro A Rua da Estrada. 
João Nunes, licenciado em Arquitectura Paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 
obteve o Master em Arquitectura Paisagista na Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcellona, Universitá Politecnica de 
Catalunya. Fundador e principal responsável pelo Gabinete de Arquitectura Paisagista PROAP – Estudos e Projectos de 
Arquitectura Paisagista Lda. Docente, é ainda conferencista em seminários em escolas internacionais entre as quais Harvard, 
Universitá de Girona, Escuela Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcellona, Istituto Universitario de Architettura de Venezia e 
Politecnico de Milano, etc. 
 

Sábado, 19 NOV — 16:00 
Arquitecturas falidas dos ideais dignos e obsoletas pela força indomável do progresso tecnológico. 
Com João Paulo Martins - Arquitecto, professor e ensaísta. 

 
Preço: 2,30 € / Participante  
Ponto de encontro: FUNDAÇÃO ARPAD-SZENES E VIEIRA DA SILVA 
Duração: 1h30 
 
Para mais informações: Ana Abrantes 
press.lisboa@experimentadesign.pt , T. 965653149 
 


