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Em 1956, quando Yona Friedman — arquiteto húngaro radicado em 
Paris — apresentou o seu manifesto “Arquitetura Móvel”, as viagens 
low cost ainda não se adivinhavam no horizonte, a realidade do home 
office era algo que soava a ficção científica e a globalização ainda não 
tinha recebido este nome. No entanto, o seu génio precursor anteviu 
um mundo baseado na flexibilidade, um mundo móvel que se pudesse 
adequar às diferentes necessidades dos habitantes das cidades. 

Embora a complexidade dos novos desafios que se apresentam hoje 
à sociedade seja mais assustadora do que a realidade da Guerra Fria 
— bastante presente no horizonte do final dos anos 1950 —, muitos 
dos princípios de Friedman foram incorporados de formas diversas 
no vocabulário da arquitetura. Vistas como utópicas durante algum 
tempo, as suas ideias influenciam hoje toda uma nova geração de 
urbanistas e arquitetos que se dedica a estudar formas renovadas de 
habitar e de coexistir em sociedade. 

Reconhecendo a importância dos conceitos “energia, sustentabilidade, 
futuro”, o Serviço Educativo do Museu de Serralves escolheu-os como 
tema para o Projecto Anual com Escolas do ano letivo 2017/2018. 
Com base na prática da metodologia de projeto, convidámos as 
escolas a refletir sobre o modo como concebemos e vivenciamos os 
nossos espaços físicos e como, por meio destes, interagimos com o 
mundo. Após encontros com professores, um seminário e oficinas 
para alunos e professores, Serralves lançou a cada turma o seguinte 
desafio: refletir sobre estas questões, tendo por meta a conceção de 
uma proposta de edificação flexível, participativa e participada.

As diversas construções que agora compõem a exposição do Projeto 
Anual com Escolas formam uma cidade adaptável e moldável, com 
edificações flexíveis que pretendem servir melhor as necessidades 
daqueles que vivem nas cidades. 

Agradecemos às 50 escolas dos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, 
Porto, Lisboa, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu que participaram 
nesta edição do Projeto Anual com Escolas.

Dirigimos um especial reconhecimento ao arquiteto Yona Friedman, 
que nos ofereceu a possibilidade de reproduzirmos os seus desenhos 
nas paredes da exposição e, assim, partilhar com os nossos visitantes 
a fluidez, humanidade e lucidez do seu trabalho.



In 1956, when Paris resident Hungarian architect Yona Friedman 
presented his ‘Mobile Architecture’ manifesto, low cost trips were 
not yet on the horizon, the reality of ‘the home office’ sounded like 
sci-fi and globalization was not yet called by that name. However, his 
visionary genius had foreseen a world based on flexibility, a mobile 
world adaptable to the various needs of city dwellers. 

Although the complexity of the new challenges that face today’s 
society is more daunting than the reality of the Cold War — starkly 
present on the horizon of the late 1950s —, many of Friedman’s 
principles were incorporated into architectural vocabulary in various 
ways. Seen as utopian for a while, his ideas now influence a new 
generation of urban planners and architects dedicated to studying 
renewed forms of inhabiting and coexisting in a society. 

Recognizing the significance of these concepts the Educational 
Service of the Serralves Museum chose them as the theme for the 
Annual Project with Schools 2017/2018. Based on project methodology 
practice, we have invited schools to reflect on our way of conceiving 
and experiencing our physical spaces and how we interact with the 
world through them. 

Following encounters with teachers, a seminar and workshops for 
students and teachers, Serralves challenged each group to reflect on 
these issues with the purpose of creating a flexible, participative and 
participated building proposal.

The different constructions that now make up the exhibition ‘Annual 
Project with Schools’ form a stable, adaptable and mouldable city 
capable of better addressing the needs of its inhabitants.

We are grateful to the 50 schools from the districts of Aveiro, Braga, 
Bragança, Porto, Lisbon, Viana do Castelo, Vila Real and Viseu who 
have participated in this edition of our Annual Project with Schools. 

A special word of gratitude is due to the architect Yona Friedman, 
who kindly  offered us the possibility of reproducing his drawings on 
the walls of the exhibition and thus share with our visitors the fluidity, 
humanity and lucidity of his work.



EXPOSIÇÃO-CIDADE / CIDADE-EXPOSIÇÃO

A exposição apresentada é uma cidade que aspira a ser montada, 
alterada, apropriada e experienciada pelos visitantes.

A parceria com a Fundação GALP garantiu a possibilidade de pensar 
nas grandes questões do futuro neste projeto continuado com as 
escolas: a sustentabilidade das cidades em termos de população, de 
trabalho e de energia e a necessidade de inventarmos novas formas 
de viver em conjunto: mais harmoniosas, mais humanas e fluídas; e 
pensar a arquitetura como um exercício que responda às questões 
e exigências contemporâneas e que fomente a atuação cívica e a 
transformação das cidades.

Entre 22 de maio e 9 de setembro propomos este exercício a todos os 
que visitam a nossa exposição: o livre pensar e mover de uma cidade.



EXHIBITION-CITY / CITY-EXHIBITION

This exhibition is a city that aspires to be assembled, altered, 
appropriated and experienced by visitors.

Our partnership with the Fundação GALP ensured the possibility of 
thinking the major issues of the future in this ongoing project with 
schools: sustainability of cities in terms of population, work and 
energy, and the need to invent new ways of living together that are 
more harmonious, more human and fluid; and to think architecture 
as an exercise to address contemporary issues and requirements and 
foster civic action and the transformation of cities. 

From 22 May to 9 September this is the exercise we propose to all our 
visitors: to freely think and move a city.



ATIVIDADES

SEMINÁRIO “Arquiteturas Móveis — 
Energia | Sustentabilidade| Futuro” 

No dia 13 de janeiro de 2018 o seminário 
destinado a professores e educadores 
problematizou os conceitos inerentes ao 
núcleo temático do projeto, no intuito 
de desenvolver uma reflexão sobre o 
modo como concebemos e vivenciamos 
os nossos espaços físicos e, por meio 
destes, interagimos com um mundo que é 
simultaneamente plural e singular.

O seminário teve dois oradores convidados: 
Juan Luis Toboso — investigador, curador 
e produtor de arte contemporânea — 
apresentou projetos artísticos que integram 
procedimentos participativos e insurgentes 
e a sua relação com o conceito de utopia 
e a crise da utopia; Pedro Bandeira — 
arquiteto, professor e investigador — 
apresentou um panorama do pensamento 
e da prática da arquitetura modernista 
e da arquitetura utópica, tomando como 
exemplo intelectuais, arquitetos e grupos 
de artistas como Le Corbusier, Guy Debord, 
Buckminster Fuller, Archizoom, Superstudio, 
Archigram e Yona Friedman.

OFICINAS EM SERRALVES 
… para alunos

EIXO DE TRABALHO:  
ENERGIA 

ENERGIA EM QUATRO MOMENTOS 
Público-alvo: do pré-escolar ao ensino 
secundário 
Conceção: Magda Silva, Melissa Rodrigues, 
Rita Faustino

Em saltos que damos ou nas luzes que 
se acendem. No vento, nos motores das 
máquinas, nas nossas células, no calor que 
nos aconchega e aquece ou no movimento 
do braço que traça uma linha no espaço. 
Está em todo o lado! Se isto nos lembra 
fazer coisas, mais ainda nos dá vontade de 
experimentar, de pôr em ação a energia que 

temos dentro de nós e aquela que está nas 
coisas à nossa volta! Artistas como Rebecca 
Horn, Erwin Wurm, Luis Camnitzer e Nicolás 
Paris vão ajudar-nos a experimentar 
desenhos com mecanismos elétricos e 
objetos adaptados, construções coletivas e 
esculturas individuais.

A MINHA ESCOLA É UM SER VIVO  
Público-alvo: do pré-escolar ao ensino 
secundário 
Conceção: Mundo Científico

Das três linhas de orientação pedagógica que 
as oficinas educativas do Projeto Anual com 
Escolas assumem este ano letivo, baseadas 
na obra do arquiteto Yona Friedman, a 
presente proposta filtra as atenções para 
a energia e as suas relações com o espaço 
cidade-escola. Questões como as alterações 
climáticas e a sustentabilidade surgem 
como reflexões basilares da construção de 
espaços resilientes. Vendo a escola como 
um organismo vivo que sente, respira, gera 
resíduos e deixa uma pegada ecológica, 
como imaginá-la autossustentável? Vamos 
medir o seu metabolismo energético, 
convertê-lo em emissões de CO2 e refletir 
sobre como transformar o que consome e 
o que gera num só, de uma forma circular. 
Paredes que absorvem aerossóis, pisos 
que produzem energia, recreios que se 
transformam em sala de aula, telhados que 
produzem alimento… como desenhar estes 
conceitos? “A minha escola é um ser vivo” 
lança-nos o desafio.

EIXO DE TRABALHO: 
SUSTENTABILIDADE 

A MINHA ALEGRE CASINHA 
Público-alvo: do pré-escolar ao ensino 
secundário  
Conceção: Constança Araújo Amador, Filipa 
Godinho, Raquel Sambade

Quando e porquê deixou a casa de ser 
só um abrigo? E em que se transformou 
afinal? Seremos nós ainda capazes de 
distinguir o essencial do supérfluo? Nesta 



oficina queremos pensar e propor formas 
criativas de contribuir para uma existência 
mais sustentável, ecologicamente mais 
responsável, caminhando no sentido do 
desperdício-zero. Com os mais pequenos 
vamos trilhar estas possibilidades brincando 
com sombras, tendas e peças gigantes. 
Será a nossa casa um puzzle? Com os 
mais crescidos vamos criar uma ccasa 
cubo - instalação simbólica em torno da 
qual haverá lugar para pensar questões 
importantes da contemporaneidade, como 
o direito à habitação, os sem-abrigo, os 
refugiados… Voltará a casa a ser um abrigo?

QUANTO PESA O (TEU) MUNDO? 
Público-alvo: do pré-escolar ao ensino 
secundário, NEE 
Conceção: Ana Vieira, Andreia Coutinho, 
João Almeida e Silva, Matilde Seabra

Num mundo que é só teu, brincar pode 
pesar 2 penas, de cores e cócegas; estudar 
3 pedras, grandes e frias; comer 7 folhas, 
secas e ásperas; e dormir 26 canas da Índia 
até ao céu. Transformando os objetos em 
ações e estas em emoções, investigaremos 
o seu peso e, através da sua representação 
(escolhendo materiais, cores e texturas), 
desenharemos um mundo único, pronto-a-
vestir (ou habitar). Descobriremos qual o 
peso que cada um tem na construção do 
mundo e, misturando tudo, criaremos os 
limites do nosso universo. 

A arquitetura é uma disciplina que pode ser 
mais ou menos sustentável: mais, quando 
se usam materiais locais ou quando as 
técnicas construtivas passam de geração 
em geração; menos, quando se projeta 
usando materiais cuja produção implica um 
grande consumo energético e de recursos 
não renováveis. Enquanto seres humanos, 
também os nossos hábitos de vida podem 
ter mais ou menos impacto no planeta, o 
que hoje é comummente conhecido por 
“pegada ecológica”. Quanto pesa tudo isto? 
Quanto pesa para o planeta usar um tijolo 
ou brincar no parque? Esta oficina pretende 
sensibilizar para o “peso” do ponto de vista 
da sustentabilidade, das nossas ações, dos 
nossos objetos e das nossas emoções.

EIXO DE TRABALHO:  
FUTURO 

A.BRI.GO UM.BI.GO 
Público-alvo: do pré-escolar ao ensino 
secundário, NEE 
Conceção: Cristina Camargo, Ivone 
Almeida, Joana Nascimento, Sofia Santos

Onde vivemos? De que precisamos 
realmente? De que somos feitos? De que 
forma nos relacionamos com o espaço que 
nos rodeia? Como podemos intervir nele e 
como intervém ele em nós? E de que forma 
é que esta relação se projeta no futuro? 
Entre nós e o espaço que habitamos há um 
sem número de interações que constroem 
vivências, definem identidades e culturas, 
influenciam escolhas, modos de vida e 
até perfis de organização do coletivo. 
Refletindo sobre estas e outras questões, 
pesquisando sobre a relação do nosso 
corpo com a arquitetura e a forma como 
cada um de nós a sente, vamos desenhar, 
habitar e projetar arquiteturas móveis que, 
à nossa volta, se moldam, se montam e se 
desmontam, se dobram e se desdobram, 
se encolhem e se expandem, se ativam 
ou se espreguiçam como nós! Explorando 
a curiosidade e o espanto, sonhar-se-ão 
novos presentes e futuros, moldar-se-ão 
descobertas, mensagens e emoções que, 
em todos os tempos, preenchem os espaços 
e lhes dão vida.

ESCOLA DO AMANHÃ 
Público-alvo: do pré-escolar ao ensino 
secundário, NEE 
Conceção: Inês Azevedo, José Costa, 
Patrícia do Vale, Raquel Sambade

Os pensamentos e as dúvidas não param de 
se mexer, mas as paredes da escola ficam 
sempre no mesmo sítio. E se no futuro a 
escola se pudesse mexer com a fluidez da 
curiosidade? O nosso corpo não estaria 
limitado por mesas, cadeiras ou paredes, 
mas pelas possibilidades da imaginação. 
Os edifícios serviriam para propor novas 
perguntas, novos percursos e novas relações, 
porque afinal de contas o nosso corpo e as 
nossas ideias nunca deixam de existir ao 



mesmo tempo. Nesta oficina pretende-se 
explorar o potencial dos desejos e memórias 
individuais para criar possibilidades 
coletivas para escolas do futuro. A partir 
dos conceitos de mobilidade e flexibilidade 
de Yona Friedman, cada grupo terá a 
oportunidade de imaginar, experimentar e 
construir as suas escolas ideais. Utilizando 
mapas, desenhos e estruturas modulares, 
procura-se que os participantes entrem 
em contacto com métodos de pensamento, 
construção e planificação contemporâneos 
através de materiais e ideias que lhes são 
familiares.

… para professores e educadores

A.BRI.GO UM.BI.GO 
Conceção: Cristina Camargo, Ivone Almeida 
Joana Nascimento, Sofia Santos

Onde vivemos? De que precisamos 
realmente? De que somos feitos? De que 
forma nos relacionamos com o espaço que nos 
rodeia? Como podemos intervir nele e como 
intervém ele em nós? E de que forma é que 
esta relação se projeta no futuro? Entre nós e 
o espaço que habitamos há um sem número 
de interações que constroem vivências, 
definem identidades e culturas, influenciam 
escolhas, modos de vida e até perfis de 
organização do coletivo. Refletindo sobre 
estas e outras questões, pesquisando sobre 
a relação do nosso corpo com a arquitetura e 
a forma como cada um de nós a sente, vamos 
desenhar, habitar e projetar arquiteturas 
móveis que, à nossa volta, se moldam, se 
montam e se desmontam, se dobram e se 
desdobram, se encolhem e se expandem, se 
ativam ou se espreguiçam como nós! Esta 
oficina propõe aos professores e educadores 
explorar a curiosidade e o espanto, 
sonhar novos presentes e novos futuros. 
Descobertas, mensagens e emoções que, em 
todos os tempos, preenchem os espaços e 
lhes dão vida.

ESCOLA DO AMANHÃ 
Conceção: Inês Azevedo, José Costa, 
Patrícia do Vale, Raquel Sambade

E se no futuro a escola se pudesse mexer 
com a fluidez da curiosidade? O nosso corpo 
não estaria limitado por mesas, cadeiras 
ou paredes, mas pelas possibilidades da 
imaginação. Os edifícios serviriam para 
propor novas perguntas, novos percursos 
e novas relações, porque afinal de contas 
o nosso corpo e as nossas ideias nunca 
deixam de existir ao mesmo tempo. Nesta 
oficina pretende-se explorar o potencial dos 
desejos, das memórias e da trajetória dos 
professores para idealizar as possibilidades 
para as escolas do futuro. A partir dos 
conceitos de mobilidade e flexibilidade 
de Yona Friedman, cada grupo terá a 
oportunidade de imaginar, experimentar e 
construir as suas escolas ideais. Utilizando 
mapas, desenhos e estruturas modulares, 
procura-se que os professores entrem em 
contacto com métodos de pensamento, 
construção e planificação contemporâneos 
através de materiais e ideias que lhes são 
familiares.

QUANTO PESA O (NOSSO) MUNDO? 
Conceção: Ana Vieira, Andreia Coutinho, 
João Almeida e Silva, Matilde Seabra

Os nossos hábitos quotidianos podem 
ter mais ou menos impacto no planeta: o 
conceito “pegada ecológica” indica e mede 
as formas de vida e o consumo de produtos 
e serviços à escala local e global. Quanto 
pesa tudo isto? Quanto pesa estar ao 
telemóvel no sofá ou ler um livro no parque? 
Que impacto tem um “FaceTime” ou ir 
tomar um café com um amigo? Tanto estes 
objetos como estas ações dependem das 
nossas emoções. Vamos reconhecer o seu 
peso e, através da sua representação (pelos 
materiais, cores e texturas), construiremos 
uma instalação coletiva que deixará a sua 
pegada em Serralves. 



ACTIVITIES

SEMINAR ‘Mobile Architectures —  
Energy | Sustainability | Future’ 

On 13 January 2018 the seminar for 
teachers and educators problematized the 
concepts inherent to the thematic area 
of the programme in order to develop a 
reflection on our way of conceiving and 
experiencing our physical spaces and, 
through them, interacting with a world that 
is simultaneously singular and plural.

The seminar had two guest speakers: Juan 
Luis Toboso — contemporary art researcher, 
curator and producer — presented artistic 
projects integrating participative and 
insurgent procedures and their relationship 
with the concept of utopia and the crisis of 
utopia; Pedro Bandeira — architect, professor 
and researcher — presented an overview 
of the thought and practice of modern 
architecture and utopian architecture, 
referring to the example of intellectuals, 
architects and groups of artists such as Le 
Corbusier, Guy Debord, Buckminster Fuller, 
Archizoom, Superstudio, Archigram and 
Yona Friedman. 

WORKSHOPS AT SERRALVES 
… for students

AREA OF WORK: 
ENERGY  
 
ENERGY IN FOUR MOMENTS 
Target: pre-school to secondary school 
Concept: Magda Silva, Melissa Rodrigues, 
Rita Faustino

When we jump, or when the lights come 
on. In the wind, in machine engines, in our 
cells, in the heat that warms us or in the 
movement of an arm tracing a line in space. 
It is everywhere! It moves us to doing things; 
it makes us want to experiment, to set in 
motion the energy within us and the energy 
that is all around us! Artists like Rebecca 
Horn, Erwin Wurm, Luis Camnitzer and 
Nicolás Paris will help us experiment with 

drawings with electrical mechanisms and 
adapted objects, in collective constructions 
and individual sculptures. 

MY SCHOOL IS A LIVING BEING 
Target: pre-school to secondary school 
Concept: Magda Silva, Melissa Rodrigues, 
Rita Faustino

Out of the three pedagogical guidelines 
based on architect Yona Friedman’s oeuvre, 
which were chosen for the workshops of 
this year’s Annual Project with Schools, 
this proposal draws attention to energy 
and its relationships with the city-school 
space. Issues such as climate change and 
sustainability are cornerstone reflections 
for the construction of resilient spaces. 
Understanding the school like a living 
organism, which is able to feel, breathe, 
generate waste and leave an ecological 
footprint, how can we imagine it as self-
sustainable? We will measure its energetic 
metabolism, convert it into CO2 emissions 
and reflect on how to transform what it 
consumes and what it generates into one, 
in a circular way. Aerosol absorbing walls, 
energy producing floors, playgrounds that 
become classrooms, food producing roofs… 
how to draw these concepts? Such is the 
challenge of ‘My School Is a Living Being’. 

AREA OF WORK:  
SUSTAINABILITY 

MY JOYFUL LITTLE HOUSE 
Target: pre-school to secondary school 
Concept: Constança Araújo Amador, Filipa 
Godinho, Raquel Sambade

When, and why, did the house stop being 
just a shelter? And what did it become 
after all? Are we still capable of telling the 
essential apart from the superfluous? In 
this workshop, our goal is to reflect on and 
propose creative ways of contributing to a 
more sustainable, more environmentally 
responsible life, moving towards zero-waste. 
We will walk with the youngest along the 
path of these possibilities, playing with 



shadows, tents and giant pieces. Is our house 
a puzzle? Together with the older, we will 
create cube-house - a symbolic installation 
around which there will be space to think 
important contemporary issues, such as the 
right to housing, the homeless, refugees… 
Can the house be a shelter once again? 

WHAT IS THE WEIGHT OF YOUR WORLD? 
Target: pre-school to secondary school, 
groups with special needs 
Concept: Ana Vieira, Andreia Coutinho, 
João Almeida e Silva, Matilde Seabra

In a world that is all yours, to play may weigh 
2 feathers, of colour and tickling; to study 
may weigh 3 stones, big and cold; to eat may 
weigh 7 leaves, dry and harsh; and to sleep 
26 canes of bamboo reaching to the sky. By 
turning objects into actions and actions into 
emotion, we will investigate their weight 
and, by representing it (choosing materials, 
colours and textures), we will draw a unique 
world, ready-to-wear (or to inhabit). We will 
discover the weight of each one of us in 
the construction of the world and, mixing 
everything up, we will create the boundaries 
of our universe. 

Architecture is a discipline that can be more 
or less sustainable: more, when using local 
sourced materials or building techniques 
that pass from generation to generation; 
less, when the project uses materials 
whose production involves a lot of energy 
consumption and non-renewable resources. 
As human beings, our living habits can have 
greater or lesser impact on the planet, a 
notion that is now known as ‘ecological 
footprint’. How much does this all weigh? 
How much does it weigh for the planet to use 
a brick or play in the park? This workshop 
aims at creating an awareness of ‘weight’ 
from the viewpoint of sustainability, of our 
actions, objects and emotions. 

AREA OF WORK:  
FUTURE 

SHEL.TER SHELL  
Target: pre-school to secondary school, 
groups with special needs 
Concept: Cristina Camargo, Ivone Almeida, 
Joana Nascimento, Sofia Santos

Where do we live? What do we really need? 
What are we made of? How do we relate to 
the space around us? How can we impact it 
and how does it impact us? And how does this 
relationship project in the future? Between us 
and the space we inhabit there are countless 
interactions that build up experiences, define 
identities and cultures, influence choices, 
ways of life and even modes of collective 
organization. By reflecting on these and 
other issues, by researching the relationship 
between our body and architecture and the 
way each of us feels it, we will draw, design and 
inhabit mobile architectures around us that 
are moulded, assembled and disassembled, 
contract and expand, are activated or stretch 
just like we do! By exploring curiosity and 
wonderment, we will dream new presents 
and futures, we will mould new discoveries, 
messages and emotions, which fill in the spaces 
across all times and breathe life into them.

THE SCHOOL OF TOMORROW 
Target: pre-school to secondary school, 
groups with special needs 
Concept: Inês Azevedo, José Costa, Patrícia 
do Vale, Raquel Sambade

Thoughts and doubts are restless, but the 
walls of a school stay forever in the same 
spot. What if, in the future, the school 
could move as swiftly as curiosity? Our 
body would no longer be bound by tables, 
chairs or walls, but by the possibilities of 
imagination. Buildings would be used to 
propose new questions, new trajectories and 
new relationships; after all, our body and 
our ideas never cease to exist at the same 
time. This workshop aims at exploring the 
potential of individual desires and memories 
to create collective schools for the future. 
Using Yona Friedman’s concepts of mobility 
and flexibility, each group will have the 



opportunity to imagine, experiment with 
and build their ideal school. By using maps, 
drawings, modular structures, the aim is 
for participants to come into contact with 
contemporary ways of thinking, building 
and planning through familiar materials and 
ideas. 

… for teachers and educators

SHEL.TER SHELL  
Concept: Cristina Camargo, Ivone Almeida 
Joana Nascimento, Sofia Santos

Where do we live? What do we really 
need? What are we made of? How do we 
relate to the space around us? How can 
we impact it and how does it impact us? 
And how does this relationship project in 
the future? Between us and the space we 
inhabit there are countless interactions 
that build up experiences, define identities 
and cultures, influence choices, ways of life 
and even modes of collective organization. 
By reflecting on these and other issues, by 
researching the relationship between our 
body and architecture and the way each of 
us feels it, we will draw, design and inhabit 
mobile architectures around us that are 
moulded, assembled and disassembled, 
contract and expand, are activated or stretch 
just like we do! This workshop for teachers 
and educators proposes an exploration of 
curiosity and wonderment to dream new 
presents and new futures. Discoveries, 
messages and emotions, which fill in the 
spaces across all times, and breathe life into 
them.  

THE SCHOOL OF TOMORROW 
Concept: Inês Azevedo, José Costa, Patrícia 
do Vale, Raquel Sambade

Thoughts and doubts are restless, but the 
walls of a school stay forever in the same 
spot. What if, in the future, the school 
could move as swiftly as curiosity? Our 
body would no longer be bound by tables, 
chairs or walls, but by the possibilities of 
imagination. Buildings would be used to 

propose new questions, new trajectories and 
new relationships; after all, our body and 
our ideas never cease to exist at the same 
time. This workshop aims at exploring the 
potential of individual desires and memories 
to create collective schools for the future. 
Using Yona Friedman’s concepts of mobility 
and flexibility, each group will have the 
opportunity to imagine, experiment with 
and build their ideal school. By using maps, 
drawings, modular structures, the aim is 
for participants to come into contact with 
contemporary ways of thinking, building 
and planning through familiar materials and 
ideas. By using maps, drawings, modular 
structures, the aim is for teachers to come 
into contact with contemporary ways of 
thinking, building and planning through 
familiar materials and ideas.

WHAT IS THE WEIGHT OF OUR WORLD? 
Concept: Ana Vieira, Andreia Coutinho, 
João Almeida e Silva, Matilde Seabra

Our daily habits may have more or less impact 
on the planet: the concept of ‘ecological 
footprint’ indicates and measures lifestyles 
and the consumption of goods and services 
on a local and global scale. How much does 
this all weigh? What is the weight of using a 
mobile phone on the sofa or reading a book 
in the park? What is the impact of FaceTime 
or having coffee with a friend? Both these 
objects and these actions depend upon our 
emotions. Let us recognize their weight 
and, through their representation (through 
materials, colours and texture), we will build 
a collective installation that will leave its 
footprint on Serralves. 





ESCOLAS E PROFESSORES 
PARTICIPANTES 
PARTICIPATING SCHOOLS AND 
TEACHERS

Academia de Música de Espinho, 
Espinho 
Marina Pinho

ACS21 - A Criança no Século XXI, 
Porto 
Catarina Caxias 
Joana Pereira

Associação de Pais e Amigos do 
Infantário e JI Dr. Leonardo Coimbra 
Filho, Porto  
Clara Patoilo Teixeira 
Cristina Pereira  
Maria Alves Pereira 

Centro Social Padre Ramos, 
Matosinhos 
Filomena Sousa 
Maria Irene Teixeira

Cercar-te E6G, Porto 
Nuno Ferreira 
Teresa Brito

Colégio Casa do Cuco, Porto 
Fernanda Santos

Colégio de Amorim, Póvoa de Varzim 
Miguel Melo

Colégio Oceanus, Vila Nova de Gaia  
Fernanda Santos

Escola Artística do Conservatório de 
Música Calouste Gulbenkian, Braga 
 
Ana Carvalho 
Ana Mafalda Rocha 
Marina Graça 
Sandra Lopes

Escola Artística Soares dos Reis, 
Porto  
Cristina Pires

Escola Básica D. Pedro IV, Vila do 
Conde  
Eva Maia e Silva

Escola Básica da Quinta das Chãs, 
Vila Nova de Gaia  
Isabel Martins 
Maria Luísa Oliveira

Escola Básica de Paços de Brandão, 
Santa Maria da Feira  
Graça Tavares

Escola Básica de Prof. Doutor 
Marques dos Santos, Vila Nova de 
Gaia  
Gracinda Martins 
Hermínia Rodrigues 
Teresa Queiroga

Escola Básica de Vallis Longus, 
Valongo  
Benedita Kendall 
Eugénia Marques 
Gregório Rabaçal 
Jorge Franklim 
Marli Leite 
Paula Dias

Escola Básica do Vale do Âncora, 
Caminha  
Maria João Pires

Escola Básica Domingos Capela, 
Espinho  
Lígia Oliveira

Escola Básica e Secundária de Campo, 
Valongo 
Lígia Almeida 
Rui Lages

Escola Básica e Secundária de Murça, 
Murça 
Alexandre Sousa

Escola Básica Sophia de Mello 
Breyner, Vila Nova Gaia  
Maria do Pilar Carvalho

Escola de Música Guilhermina Suggia, 
Porto  
Adélia Gonçalves 
Cristina Henriques

 



Escola Profissional Vértice, Paços 
Ferreira  
Carlos Teixeira 
Rosa Ferreira

Escola Secundária com 3º ciclo 
Henrique Medina, Esposende  
Amélia Santos 
Maria Albertina Barbeitos 
Nuno Fernandes

Escola Secundária D. Afonso Sanches, 
Vila do Conde  
João de Azevedo

Escola Secundária da Trofa, Trofa 
Ana Paula Pires

Escola Secundária de Carvalhos, Vila 
Nova de Gaia  
Sara Rodrigues

Escola Secundária de Lousada, 
Lousada 
Manuel Mota Ferreira

Escola Secundária de Santa Maria da 
Feira, Santa Maria da Feira 
Isabel Cavadas 
Rosa das Neves

Escola Secundária de São Pedro da 
Cova, Gondomar  
Paula Marinho

Escola Secundária Filipa de Vilhena, 
Porto  
Glória Gonçalves 
Manuela Magalhães 
Maria Jorge Pereira 
Marta Santos 
Susana Carvalho

Escola Secundária Viriato, Viseu  
Paula Soares

Espaço T, Porto e Trofa 
Sara Leguisamo

Grande Colégio de Paredes, Paredes 
Arlete Vieira 
Margarida Ribeiro

Jardim de Infância Ogá Mitá, Porto 
Zita Gonçalves

OSMOPE - Organização Social do 
Movimento das Pontes Educativas, 
Porto 
Ana Sofia Neves 
Cristina Alves 
Elsa Rodrigues 
Iva Tavares 
Joana Tavares 
Maria Albertina Pereira 
Maria Alzira Silva 
Mariana Ribeiro 
Mónica Faria 
Olga Torres 
Raquel Vales 
Sandra Carvalho 
Sara Chacim 
Silvia Bereny  
Sofia Vilaça 
Vanessa Mesquita



ARQUITETURAS MÓVEIS  
ENERGIA | SUSTENTABILIDADE| FUTURO: 
PROJETO ANUAL COM ESCOLAS 2017/2018 
MOBILE ARCHITECTURES 
ENERGY | SUSTAINABILITY| FUTURE: 
ANNUAL PROJECT WITH SCHOOLS 
2017/2018

Conceção e coordenação  
Conception and Coordination  
Denise Pollini, coordenadora do Serviço 
Educativo Head of Education

Produção Production 
Diana Cruz 
Cristina Lapa

Oradores Guest Speakers  
Juan Luis Toboso 
Pedro Bandeira

Artistas e educadores responsáveis pela 
orientação e conceção das atividades 
propostas 
Artists and educators responsible for 
conceiving and directing the proposed 
activities 
Constança Araújo Amador 
Inês Azevedo 
José Costa 
Andreia Coutinho  
Rita Faustino 
Filipa Godinho 
Joana Nascimento 
Melissa Rodrigues  
Raquel Sambade 
Sofia Santos  
Matilde Seabra 
João Almeida e Silva 
Magda Silva 
Patrícia do Vale 
Ana Vieira 
Cristina Camargo — Oficinas de Artes 
Mundo Científico — Educação e Divulgação 
Científica

Estagiários Interns 
Cristiana Figueiredo 
(Escola Superior de Educação do 
Porto — Licenciatura em Artes Visuais e 
Tecnologias Artísticas)

EXPOSIÇÃO “ARQUITETURAS MÓVEIS 
— ENERGIA | SUSTENTABILIDADE| 
FUTURO” 
EXHIBITION ‘MOBILE ARCHITECTURES  
ENERGY | SUSTAINABILITY| FUTURE’

Conceção Concept 
Denise Pollini, coordenadora do Serviço 
Educativo Head of Education 
 
Cariátides, Produção de Projetos e Eventos 
Culturais, Lda.

Produção e montagem Production and 
Installation  
Diana Cruz

Cariátides, Produção de Projetos e Eventos 
Culturais, Lda.

Ilustrações de Illustrations of Yona Friedman 
Inês Soares 

Capa Cover 
Escola Secundária da Trofa, 11º05



Fundação de Serralves 
Rua D. João de Castro, 210, 
4150–417 Porto — Portugal

serralves@serralves.pt

Geral General line: 
(+ 351) 808 200 543 
(+ 351) 226 156 500

Apoio institucional
Institucional support

VISITAS ORIENTADAS  
ÀS EXPOSIÇÕES
GUIDED TOURS TO  
THE EXHIBITION

Realizar uma visita orientada permite 
aprofundar o conhecimento e a vivência das 
exposições a partir de percursos desenvolvidos 
pelos educadores do Serviço Educativo.

Acesso: mediante aquisição de bilhete de 
ingresso Museu+Parque.

The guided tour provides a unique framework 
and context, allowing visitors to become more 
familiar with contemporary artistic production.

Access: by purchasing admission ticket to the 
Museum+Park.

www.serralves.pt

 /fundacaoserralves

 /serralves_twit

 /fundacao_serralves

 /serralves

PT
Dom Sun:  
12h00–13h00

VISITAS PARA ESCOLAS
TOURS FOR SCHOOLS 
(COM MARCAÇÃO WITH 
BOOKING)

As atividades estão sujeitas a marcação 
prévia junto do Serviço Educativo, das 
10h-13h/14h30-17h (exceto fim de semana). 
A marcação deve ser efetuada com pelo 
menos 15 dias de antecedência.
Marcações online em www.serralves.pt
The activities are subject to prior booking 
with the Educational Service, from 10:00-
13:00/14:30-17:00 (except at the weekend). 
Bookings should be made with at least 15 days 
prior notice. 
Prior booking sheets are available online at 
www.serralves.pt

Cristina Lapa: ser.educativo@serralves.pt
Tel. (general): 22 615 65 00
Tel: 22 615 65 46
Fax: 22 615 65 33

LOJA SHOP
Uma referência nas áreas do design, onde 
pode adquirir também uma recordação da 
sua visita.

A leading retail outlet for the areas of design, 
where you can purchase a souvenir to remind 
you of your visit.

Todos os dias Everyday: 10h00-19h00

loja.online@serralves.pt 
www.loja.serralves.pt

LIVRARIA BOOKSHOP
Um espaço por excelência para todos os 
amantes da leitura.

The perfect place for all book lovers.

Seg Mon, Qua Wed-Dom Sun-Fer Holidays: 
10h00-19h00 

RESTAURANTE RESTAURANT
Desfrute de um vasto número de iguarias e 
deixe-se contagiar pelo ambiente que se faz 
viver com uma das mais belas vistas para 
o Parque. 

Enjoy a wide range of delicacies and allow 
yourself to be captivated by the environment 
associated to one of the most beautiful views 
over the Park.

Seg Mon- Sex Fri: 12h00-19h00 
Sáb Sat-Dom Sun-Fer Holidays: 10h00-19h00

restaurante.serralves@ibersol.pt

BAR
Onde pode fazer uma pausa acompanhada de um 
almoço rápido ou um lanche, logo após à visita às 
exposições. 

In the Bar of Serralves Auditorium you can 
take a break, with a quick lunch or snack, after 
visiting the exhibitions.

Todos os dias Everyday: 10h00-19h00

HORÁRIO DA EXPOSIÇÃO
OPENING HOURS

Seg - Sex Mon - Fri: 10h00-17h00

Sáb, Dom, Feriado e aberturas extra pontuais 
Sat, Sun, Holiday: 10h00-19h00

Parceiro do Serviço Educativo
Partner for Education
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