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THE MUSEUM AT THE RIVERBANK: A DIALOGUE BETWEEN ÁLVARO SIZA VIEIRA AND NADIR 
AFONSO 

EIXO TEMÁTICO: PATRIMONIO, CULTURA E IDENTIDADE 

RESUMO: 
Este artigo busca apresentar uma leitura do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso – MACNA (2004-2015), 
projeto realizado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira para abrigar a obra do pintor Nadir Afonso em Chaves, Portugal. O 
projeto se insere dentro da trajetória do arquiteto como mais uma das experiências que buscam a integração entre 
arte, arquitetura e cidade, e apresenta novamente a sua forma distinta de abordagem da arquitetura de museus. Em 
Siza, os museus são compreendidos como elementos indissociáveis da cidade em diálogo direto com o lugar e a 
cultura local, assim como são entendidos como elementos essenciais na difusão do conhecimento. Este trabalho 
também pretende compreender a trajetória de Nadir Afonso e sua produção nas artes plásticas, com o propósito de 
identificar possíveis pontos de contato entre os campos da arte e da arquitetura possibilitando, assim, estabelecer um 
diálogo entre sua pintura e a arquitetura do museu, entre Nadir Afonso e Álvaro Siza.  
PALAVRAS-CHAVE: Álvaro Siza; Nadir Afonso; arquitetura; arte; museus. 

ABSTRACT: 
This article aims to present a reading of the Contemporary Art Museum of Nadir Afonso – MACNA(2004-2015), 
projected by the architect Alvaro Siza Vieira to contain the work of the painter Nadir Afonso in Chaves, Portugal. The 
project is inserted within the architect body of work as another experience that aims to integrate art, architecture and 
the city, and re-presents his distinctive approach to the architecture of museums.  To Siza, museums are understood as 
unassociated elements of the city in constant dialogue with the site and the local culture, furthermore are also 
essential elements to the propagation of knowledge. This paper also intends to understand Nadir Afonso trajectory and 
his artistic production, proposing to identify possible common grounds between the arts and architecture in ways to 
establish a dialogue between his paintings and the museum architecture, between Nadir Afonso and Álvaro Siza. 
KEYWORDS: Álvaro Siza; Nadir Afonso; architecture; art; museums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O MUSEU NA MARGEM DE UM RIO: UM DIÁLOGO ENTRE ÁLVARO SIZA VIEIRA E NADIR AFONSO 

No Museu não deve haver propriamente espaço, não deve haver paredes nem chão nem 
teto; nem luz. No Museu não deve haver espessuras nem aberturas nem sensação de 
interior e exterior. O espaço do Museu impede a criação e a vizinhança deve ser apagada. 
A paisagem será exterior ao Museu, no sentido último e único: não existir. O Museu não 
deve ter princípio nem fim nem percursos. O Museu é um nada e a luz deve ser apagada 
para que o fogo não recomece sem ser notado. (SIZA, 2005, p. 44) 

O museu que Álvaro Siza Vieira projetou para abrigar a obra do pintor Nadir Afonso na pequena cidade de 
Chaves, localizada ao norte de Portugal, apresenta mais uma vez a capacidade do arquiteto em desenvolver 
uma arquitetura singular que revela sua forma de pensar as relações entre arte, arquitetura e cidade. Cada 
museu projetado pelo arquiteto apresenta especificidades e características próprias como resultado da 
convergência entre a interpretação dos lugares em que estão inseridos, do programa, do diálogo com os 
contextos e pré-existências, com a cidade e sua cultura, em um processo de ressignificação que transforma 
e confere uma nova dinâmica aos lugares. Como aponta Peter Testa, a arquitetura de Álvaro Siza revela “o 
reconhecimento tácito de que os territórios fomentam identidades, em um processo informado da 
singularidade de cada lugar resultando em uma operação corpórea no âmbito da qual percepção e lugar 
constituem agentes de reterritorialização” (TESTA, 2005, p. 15). 

Ao se posicionar contrariamente a toda animação que ocorre em torno da arquitetura de museus, Siza não 
se propõe projetar o museu como monumento excepcional. Antes, parece mais interessado na busca por 
uma arquitetura que seja resultante das relações entre as diversas situações, ambiências e escalas que 
constituem o espaço da cidade e em compreendê-lo como elemento atuante na cidade, em sua dimensão 
cívica. A arquitetura de um edifício público, de um museu, se encontra na cidade e como parte integrante 
dela é proposta como continuidade de seu tecido. Acaba por se situar entre a escala doméstica da casa e a 
grande escala da cidade1.  

A referência à escala da casa se encontra presente no discurso do arquiteto desde o primeiro museu que 
projetou, o Centro Galêgo de Arte Contemporânea (1988-1993) em Santiago de Compostela, e surge em 
diversos de seus escritos. “A origem do museu é a casa. Antes de haver museus, as coleções estavam em 
palácios“2. Siza se mostra avesso também à obsessão técnica da arquitetura de museus pela conservação 
de obras de arte, pelo museu compreendido como “templo de arte”. A ideia da obra de arte confinada em 
um compartimento asséptico e isolada do mundo e de tudo o que possa prejudicar a apreciação de si 
mesma, ainda predominante em grande parte dos museus contemporâneos, é recusada pelo arquiteto que 
busca romper com essa ideia de galeria ideal, na qual a obra de arte é, antes de qualquer coisa, objeto de 
culto. Assim, outra referência é o ateliê do artista, espaço íntimo do trabalho solitário, com os seus 
“quadros amontoados, juntos, misturados” em um mesmo espaço. “Ver assim as obras de arte permite 

                                                             
1
 Siza diz que “a primeira condição que deve emergir uma proposta museística é que deve constituir um espaço de grande 

qualidade. Não é esta uma situação diferente ou que sucede quando se projeta uma casa, por que a casa pode ser muito 
impressionante na sua arquitetura”. In: NIEVES, Juan de (coord.). Galícia: um centro de arte contemporânea a debate. Actas. 
Corunha: Imprenta Mundo S.L., 1993, p.26. 

2
 SIZA, Álvaro; FERNANDES, João; LOOCK, Ulrich. Álvaro Siza: um percurso no Museu de Serralves. LOOCK, Ulrich, ed.  

anARQUITECTURA. Porto: Fundação Serralves/Público, 2005, p. 21. 



 

repensar coisas e desmitificá-las”3. O projeto para os espaços de um museu e para uma casa é pensado da 
mesma forma, partem de um mesmo princípio e devem apresentar a mesma qualidade. Siza cita como 
referência o Museu Picasso em Antibes, instalado no castelo com suas janelas abertas e de onde se podem 
ouvir as pessoas conversando na praia4. 

A arquitetura dos seus museus busca não se sobrepor a arte exposta, e Siza não apresenta o interesse em 
trabalhar com a tipologia do museu concebido como caixa expositiva aberta e sem paredes. Interessa 
manter a parede, com sua opacidade e solidez, e assim operar as mediações entre o espaço interior e 
entorno. Busca-se determinada interiorização, recolhimento necessário que, segundo o arquiteto, 
possibilita a compreensão da arte. Entretanto, os espaços expositivos não são completamente neutros. É 
estabelecido um jogo de complementariedade entre espaços mais intimistas e espaços coletivos, em uma 
variedade de salas comunicantes com dimensões, proporções, níveis e luz com características próprias, que 
permitem ao visitante um percurso em livre movimento, entre transparências e sobreposições de espaços 
que ora volta-se para dentro, ora é permeável ao mundo externo, lançando de forma precisa aberturas 
para elementos da paisagem circundante, permitindo ao visitante o reconhecimento do lugar em que se 
está.   

A recusa da completa neutralidade contribui para colocar a arquitetura do museu como participante ativo 
da experiência artística ao provocar no artista um posicionamento frente ao espaço, estabelecendo um 
diálogo que permite, assim, escolhas, interpretações e interferências. Dessa forma, os espaços expositivos 
não são completamente estáticos, e possibilita diversas formas apropriações.5 Cada projeto apresenta um 
caso distinto na busca por encontrar um sentido para a luz, que é modelada de forma quase escultórica, 
dotando os espaços de uma plasticidade e luminosidade obtidas através de recortes, dobras ou do 
emprego de painéis suspensos no teto que difundem a luz sobre as superfícies brancas. Essa concepção de 
espaço, contínuo, indissociável do contexto em que está inserido, assim como ocorre em Le Corbusier, 
deriva do cubismo.  

Como se sabe, o interesse de Siza pelas artes o levou a pensar em ser escultor antes de partir para a 
arquitetura. E como aponta Alexandre Alves Costa, em sua arquitetura identifica-se muito de sua 
experiência no campo das artes plásticas, na forma como explora as qualidades dos materiais, a luz e o 
espaço como matéria plástica (COSTA, 2008, pp. 35-37). No caso do museu que projetou para abrigar a 
obra do pintor Nadir Afonso em Chaves, encontramos tais características de forma quase direta, em que a 
arquitetura do museu potencializa a compreensão da obra que abriga ao relacioná-la com o lugar que 
apontou vários caminhos para a constituição da linguagem do pintor. E a existência de diversos pontos em 
comum no diálogo estabelecido entre o arquiteto e o artista nos possibilitará desenvolver uma leitura do 
partido adotado para a realização do museu. 

 

                                                             
3
 Ver: El sentido de las cosas: uma conversación com Álvaro Siza. Entrevista com Juan Domingo Santos.  In: MÁRQUEZ CECILIA, 

Fernando; LEVENE, Richard, eds. Álvaro Siza: 2001-2008. El Croquis, n.140. Madrid: El Croquis Editorial, 2008, p.48. 

4
 Idem, p.46. 

5
 Vale lembrar o texto de Markus Lüpertz sobre os museus alemães construídos nos anos oitenta, que por sua arquitetura e 

espaços repletos de decorativismos pareciam “hostis em relação às outras artes”. LÜPERTZ, Markus. Arte e arquitetura (encarte). 
In: KLOTZ, Heinrich; KRASE, Waltraud, Krause. Novas construções de museus na República Federal da Alemanha, 1991. 



 

O espaço ilimitado 

 

                    
                             Figura 1: Margens do Tâmega, 1946.  
                                   Fonte: AFONSO, 1990, p. 135. 

Nadir Afonso (Chaves, 1920-2013) foi um dos introdutores do abstracionismo na arte portuguesa na 
primeira metade dos anos 1940, movimento que se desenvolveu primeiramente no Porto, junto de outros 
artistas como Fernando Lanhas, Candido, Garizo do Carmo e Arthur Barbosa da Fonseca, em um processo 
de retomada das experiências iniciadas por Amadeo Sousa Cardoso e Santa Rita-Pintor, representantes da 
primeira geração de artistas do moderno em Portugal e atuantes entre 1910 e 1930, alinhando o país com 
o movimento que já ocorria na Europa e em países da América (FRANÇA, 2004, p. 141). 

Em uma trajetória de cerca de setenta anos de produção, Nadir Afonso atuou nos campos da arte e da 
arquitetura, na qual a pintura teve predominância. Assim como veio a ocorrer com Álvaro Siza anos mais 
tarde, desejava dar continuidade aos seus estudos de pintura antes de optar por ingressar no curso de 
arquitetura da Escola de Belas-Artes do Porto, em 1938. Na escola, presenciou a renovação introduzida por 
Carlos Ramos, que introduz no curso programa de orientação moderna a partir de 1940. A arquitetura 
surge como um embate para o artista desde o primeiro momento: “[...] não desenhava arquitetura, eu 
pintava arquitetura”6. Na EBAP fundou o grupo de artistas “Os Convencidos da Morte”, que mais tarde 
passou a ser conhecido como “Grupo dos Independentes”, que reuniu artistas como Júlio Resende, Abel 

                                                             
6
 Na maioria de seus textos, Nadir Afonso sempre afirmou que a arquitetura representava um “martírio” em sua vida: “Um traçado 

arquitetônico não é uma finidade em si é um meio que deve forçosamente transpor-se em formas de execução rigorosa. Ora, os 
meus trabalhos de riscos e pinceladas careciam de rigor”. AFONSO, Nadir. Da vida à obra de Nadir Afonso. Lisboa: Bertrand 
Editora, 1990, p.18.  



 

Salazar, Júlio Pomar, e arquitetos como Fernando Lanhas, Fernando Távora e o próprio Carlos Ramos, 
organizando exposições pioneiras de arte moderna no Porto (CEPEDA, 2013, pp. 24-25). 

A paisagem do Porto predominou nesse primeiro momento: a torre dos Clérigos, a estrutura da ponte Dom 
Luiz, a Ribeira, o casario de Miragaia (figura 2), são temas de uma série de pinturas de forte linguagem 
expressionista em que se identifica uma capacidade de estruturação do campo pictórico, de análise formal 
e síntese que já revelavam um processo rumo à abstração7. Esse percurso passa por várias 
experimentações que incluem desde aquarelas de pontes e rios de diversas cidades (figuras 1, 3 e 4) até 
incursões de viés surrealista em uma série de obras em que vai abandonando gradualmente a figura, e que 
se aprofundará a partir de 1946, quando desenvolve vários estudos voltados para a pesquisa da geometria 
que passa a predominar em sua pintura (ALMEIDA, 2016, p. 39). 

 
                                                                                            Figura 2: Vila Nova de Gaia, 1942.  

                                                                                                    Fonte: MIRANDA, 2014, p. 28. 
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 ALMEIDA, Bernardo Pinto de. Nadir Afonso: a reinvenção da pintura e a consciência do modernismo. In: ALMEIDA, Bernardo Pinto 

de; AFONSO, Laura (coord.). Nadir Afonso: chaves para uma obra. Porto: Fundação Nadir Afonso/Norprint, 2016, p. 39. 



 

                                    
                                                                                               Figura 3:  Tâmega, 1947.  

Fonte: AFONSO, 1990, p. 108. 

 

                                                               
    Figura 4: Les ponts, 1949.  

                     Fonte: AFONSO, 1990, p. 110 



 

A arquitetura certamente possibilitou o aprimoramento de seu olhar sobre a cidade, que se tornou objeto 
de sua pintura e tema presente em diversos momentos de sua produção artística, e esse movimento em 
direção à abstração e à geometria coincide com o período em que trabalhou como arquiteto nos ateliês de 
Le Corbusier e Oscar Niemeyer, dois arquitetos modernos cujas obras tiveram impacto no ambiente da 
Escola do Porto durante sua formação.  

Nadir colaborou no ateliê de Le Corbusier sediado em Paris, o ATBAT (Atelier de Bâtisseurs), entre os anos 
de 1946 e 1948, na época do desenvolvimento dos projetos para a Unidade de Habitação de Marselha 
(1945-1952) e da manufatura Duval em Saint Dié (1946-1951), sendo com a apresentação deste último que 
defendeu a etapa final para obtenção do diploma de arquiteto CODA (Concurso para a Obtenção do 
Diploma de Arquitetura) no Porto, junto da tese “A Arquitetura não é uma Arte”, em 1948. Assim, 
acompanhou de perto o desenvolvimento de dois projetos que são apontados como modelo de apliacação 
no Modulor, experiência que contribuiu para aprofundar em questões em torno da matemática, da 
geometria, da harmonia, aplicadas tanto na arquitetura como na arte e presentes em Le Corbusier 
(TOUSSAINT, 2010, pp. 30-32). São desse período suas primeiras “Composições Geométricas” (1947-1948), 
composições nas quais trabalhou exclusivamente com quadrados, círculos, triângulos e retângulos em suas 
variações resultantes da seção áurea, empregando cores puras, que resultam em um jogo de relações entre 
formas que preenchem toda a superfície, eliminando qualquer noção de perspectiva (figura 5). Elaborou 
nesse mesmo período um “alfabeto geométrico” a partir dessas figuras, que passam a estar presentes em 
sua pintura e em seus estudos sobre a geometria, que considera a “essência da arte” (AFONSO, 1990, p. 
49). 

 
 
Figura 5: Composição geométrica, 1947.  
           Fonte: GINGA, 2010, p. 20. 



 

A experiência no Brasil com Oscar Niemeyer ocorreu entre os anos de 1951 e 1954, atuando entre o Rio de 
Janeiro e São Paulo, período em que Niemeyer desenvolveu o projeto do conjunto do Parque do Ibirapuera 
(1951-1954) para as comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo. Em seus relatos sobre a 
experiência com Niemeyer, aponta para a “compreensão plástica das formas” e a “qualidade de saber 
relacionar a função e forma” presente em sua arquitetura (TOUSSAINT, 2010, p. 33). Apesar de ter 
retornado à Europa antes da finalização do projeto, nesses anos certamente conheceu as importantes 
obras da arquitetura moderna construídas no país, assim como entrou em contato com os movimentos 
artísticos em torno do abstracionismo e da arte concreta que neste momento foram impulsionados pelos 
novos museus modernos de arte brasileiros. Participou do concurso realizado para a escolha do cartaz do IV 
Centenário classificando-se entre os três finalistas e, em 1953, chegou a organizar uma exposição de sua 
pintura no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que acaba não ocorrendo8.  

Seus estudos em guache para composições arquitetônicas realizados nesse período (figuras 6 e 7) revelam 
certa intenção de integração de arte na arquitetura, com a aplicação dos elementos de sua pesquisa visual, 
como um cubo transparente sob uma cobertura ondulada, suportada por pilotis em “v”, a inclusão de 
painéis com suas composições geométricas, palmeiras tropicais e paisagismo similar ao de Roberto Burle 
Marx (CEPEDA, 2013, pp. 62-63). 

 

                                                     
   Figuras 6 e 7: Guaches de estudos de estruturas arquitetônicas, 1952. 
                              Fonte: CEPEDA, 2013, pp. 62-63. 

No seu retorno a Europa sua pesquisa se voltou para a pintura, concentrando-se no abstracionismo 
geométrico e na arte cinética, integrando o grupo da Galeria Denise René em Paris, e expondo seus 
trabalhos juntamente de Victor Vasarely, Mortensen e Andre Bloc (AFONSO, 1990, p. 42). Na série de 
pinturas intituladas Espacillimité que desenvolveu ao longo dos anos 1950 (figura 8), as figuras geométricas 
de seu alfabeto (círculo, quadrado, triângulo) encontram-se agora em movimento, multiplicadas 

                                                             
8
 O Concurso para o cartaz foi vencido por Geraldo de Barros. A exposição foi cancelada por desacordo com Wolfgang Pfeiffer, 

então diretor no museu, que não concordou com o texto escrito por Nadir para o catálogo da exposição. Em sua autobiografia, 
Nadir Afonso comenta sobre esses episódios: “a vida de Nadir é sobretudo relevante pelo que não acontece...é uma espécie de 
autobriografia”. Ver: AFONSO, 1990, p. 42. O pintor representou Portugal na Bienal de São Paulo nos anos de 1963 e 1969.  



 

horizontalmente nas superfícies das telas, junto a cores primárias e linhas definidas que constroem 
estruturas que por vezes escapam de seu preenchimento (GINGA, 2010, p.26). Sobre fundo branco, 
horizontal, esses elementos tendem a ultrapassar os limites da tela, compreendida aqui como fragmentos 
de espaços. A partir dessas questões, Nadir Afonso concebeu uma “máquina cinética” Espacillimité (1956), 
uma estrutura em cavalete composta por uma tela em banda, fixada em dois cilindros giratórios (figura 9), 
que ao ser ativada coloca a pintura em movimento contínuo: “Criei para definir a preocupação de 
movimento na obra de arte. Na minha concepção de espaço ilimitado o quadro não teria limites nem fim, 
haveria uma obra encadeada em si própria obedecendo a uma sucessão de imagens”9.  

              
               Figura 8: Espacillimité, 1958. Fonte: GINGA, 2010, p. 184. 
Figura 9: Espacillimité – máquina cinética, 1956. Fonte: GINGA, 2010, p. 179. 

O tema da paisagem urbana é retomado e agora passa a ser reinterpretado a partir da linguagem 
alcançada. São tramas compostas sobre o branco com os seus elementos geométricos usuais, agora 
explorados em sobreposições e perspectivas que remetem a verticalidade das cidades e ao traçado urbano. 
Formas ovais e trapezoidais surgem como elementos marcantes sobre a trama, como alusões aos marcos 
referenciais das cidades.  

Em relação à sua produção no campo da arquitetura, nota-se uma intenção tímida em buscar uma 
plasticidade próxima de suas pesquisas na pintura, assim como em estabelecer um diálogo mais próximo 
com Le Corbusier e Oscar Niemeyer, arquitetos com quem colaborou.  Entre os projetos que construiu, 
destaca-se as indústrias de panificação, a primeira localizada em Chaves (1962-1964) e outra em Vila Real 
(1965-1966), que apresentam partidos similares com suas coberturas abobadadas em concreto armado e, 

                                                             
9
 Entrevista de Bernardo Pinto de Almeida a Nadir Afonso.  In: ALMEIDA, Bernardo Pinto de; AFONSO, Laura (coord.). Nadir Afonso: 

chaves para uma obra. Porto: Fundação Nadir Afonso/Norprint, 2016, p.62. 



 

dessa forma, certa influência da arquitetura moderna brasileira. Como aponta Toussaint, na arquitetura de 
Nadir encontra-se um “sentido mais pragmático” nas soluções empregadas do que uma “posição radical 
moderna que poderia se encontrar nos arquitetos com quem trabalhou em Paris e no Brasil” (TOUSSAINT, 
2010, p.34). 

Apesar de ter colaborado com dois dos mais importantes arquitetos modernos que contribuíram para a 
renovação da arquitetura, explorando a dimensão plástica e possibilidades técnicas, e defensores de uma 
integração da arte e arquitetura, Nadir Afonso compreende as duas disciplinas separadamente, buscando 
não aproximá-las. Essa sua posição já estava definida na tese que apresentou na Escola do Porto em 1948, 
no momento de sua formação: “A Arquitetura não é uma Arte”. Para Nadir, o fato de a arquitetura estar 
comprometida em responder a uma função faz com que esteja vinculada a uma ideia de “perfeição”, 
enquanto que a arte, “pura”, ligada às leis da matemática e não tendo que responder a uma função se 
encontra vinculada à ideia de “harmonia”. Assim, para o artista, a arte quando “solicitada pela perfeição se 
transforma e degrada” (AFONSO, 1990, p. 230). A arquitetura para Nadir, enquanto “ciência” e trabalho 
desenvolvido em equipe não o satisfaz: “nunca compreendi que esse absoluto que é a Arte do Artista, 
possa afirmar-se no labirinto de contingências que é a arquitetura” (AFONSO, 1990, 34). 

Nadir Afonso abandonou a arquitetura em 1965 para se dedicar exclusivamente à pintura. O tema das 
cidades permaneceu em seu trabalho ao longo de sua produção, sendo explorado através de uma 
geometria rigorosa e posteriormente do traço livre, em uma pesquisa pictórica que jamais abandonou.  

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso 

Os estudos de Álvaro Siza para o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso – MACNA, iniciados em 
2003, fixaram em 2004 o partido que viria a ser adotado: o volume do edifício, implantado na margem 
direita do rio Tâmega entre a antiga ponte romana a ponte moderna, seria elevado do terreno cuja cota é 
inundável e desenvolve-se paralelamente ao rio. A interpretação das características do lugar e do programa 
gerou um desenho que busca conciliar a geometria de formas regulares, inflexões e deslocamentos 
ajustando-se às ruínas preservadas da Canelha de Longras junto ao rio e ao passeio que conduz ao núcleo 
histórico da cidade10. (figuras 10, 11 e 12) 
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 SIZA, Álvaro. Memória descritiva. In: SÁ, Daniela; CARMO SIMÕES, João, ed. Álvaro Siza: Museu Nadir Afonso. Lisboa: Monade, 
2016, pp. 99-103. 



 

 

 
Figuras 10 e 11: Acesso Canelha de Longras e ponte romana sobre o Tâmega 

Fotografia: Adriano T. Canas 

 

                                  
                                  Figura 12: Acesso Canelha de Longras  

     Fotografia: Adriano T. Canas 

 



 

O MACNA se organiza em um único pavimento, em três setores, e acolhe um programa que reúne átrio que 
distribui para salas de exposições, arquivo/acervo, ateliês destinados à residência artística e atividades 
didáticas, auditório, biblioteca, livraria, café e setores administrativos. Com a proposta de ser um museu 
atuante na cidade, o projeto museológico se organiza em torno do conjunto da obra de Nadir Afonso, com 
a realização de exposições de sua coleção, bem como de organização de mostras temporárias paralelas, 
oferecendo atividades didáticas complementares voltadas para os diversos públicos, que ocorrem nos 
espaços do museu assim como em sua área externa11. 

O programa é distribuído em volumes semi-independentes que se organizam em torno de espaços 
destinados ao percurso e de áreas expositivas, percurso que tem início no exterior, através da rampa de 
acesso, que se desenvolve como uma plataforma inteligentemente desenhada de forma a apreender o 
entorno circundante e que conduz ao interior do museu (figura 13). Assim, o extenso corpo do edifício 
construído em concreto branco, impossível de ser apreendido em uma única mirada, torna-se fraturado e 
dinâmico ao propor um jogo de volumes, planos, superfícies, opacidades e transparências em diálogo 
direto com a paisagem verde junto ao Tâmega. 

                                            
                                             Figura 13: Rampa de acesso  

        Fotografia: Adriano T. Canas 

                                                             
11

 Entrevista realizada em 01/04/2017 com Clarisse Aires, diretora do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. 



 

 

As salas de exposições estão localizadas no centro do corpo do edifício e são organizadas 
longitudinalmente, com áreas e espaços distintos. Uma antecâmara, também proposta como espaço 
expositivo, faz a transição entre o átrio e as três salas, sendo duas voltadas para exposições temporárias e a 
terceira, que abriga a exposição permanente, localizada próxima ao acervo. O arquiteto propõe uma 
liberdade de percurso pelas exposições, dispondo os espaços comunicantes entre si, resultando em uma 
transição entre as obras expostas de forma clara para o visitante (figuras 14-20) 

 
 

 
                                                         Figura 14: Átrio 

         Fotografia: Adriano T. Canas 

O museu é permeável à luz e à paisagem, possibilitando, assim, uma experiência em que se faz constante a 
presença do lugar. Assim como ocorre em outros museus que projetou, Siza lança aberturas para o exterior 
que, para além da apropriação da iluminação natural, estão direcionadas a determinados elementos da 
paisagem. Para a sala de exposições temporárias, situada a noroeste, uma abertura se volta para um pátio 
e é possível ver a cidade. Utiliza-se de um de seus painéis que complementa a iluminação, como uma 
escultura que flutua no teto. No centro, a sala de exposição permanente não possui aberturas e um 
lanternim contínuo com iluminação zenital e elétrica foi proposto. Para a sala situada a sudeste, uma 



 

abertura horizontal contínua, de quarenta e cinco metros se abre sobre o Tâmega, que se torna 
participante do museu como um panorama vivo que ocupa toda a extensão do espaço (figura 18) 

 
                                                                 Figuras 15 e 16: livraria e acesso antecâmara 

        Fotografia: Adriano T. Canas 

 
                              Figura 17: Sala de exposições temporárias 

   Fotografia: Adriano T. Canas 



 

                                                                 Figura 18: Sala de exposições temporárias e abertura voltada para o Tâmega 
         Fotografia: Adriano T. Canas 

   Figuras 19 e 20: Sala de exposição permanente e sala de exposições temporárias 
           Fotografia: Adriano T. Canas 

A pintura de Nadir Afonso está fixada diretamente nas paredes brancas, e as salas do museu se tornam 
prolongamento do branco das superfícies de suas pinturas, espaço onde as geometrias e as cidades se 
movimentam. Com o tratamento dado à iluminação e às aberturas, as pinturas parecem estar no ambiente 
em que foram concebidas. A ideia do museu como casa, ou como ateliê do artista, aqui se encontra de 
forma quase explícita, com a arquitetura inserida na paisagem e aberta aos diversos lugares da cidade que 
Nadir Afonso pintou. O ateliê construído para o artista, situado em um dos extremos do edifício, se projeta 



 

para o Tâmega em balanço sobre uma das paredes estruturais, e apresenta os mesmos elementos 
arquitetônicos presentes nas salas de exposições reafirmando a proposta do museu: é permitido entrar a 
luz, é permitido entrar a paisagem (figuras 21 e 22) 

 

 
                       Figuras 21 e 22: Ateliê do pintor e vista da elevação sul  

   Fotografia: Adriano T. Canas 
 

 
                                     Figura 23: Vista da elevação norte 

   Fotografia: Adriano T. Canas 



 

O sítio continua interessando a Siza em sua exploração dos limites, das relações de continuidade entre o 
edifício e o espaço que o circunda. Há um esforço para elevar o edifício do terreno, numa tensão entre 
manter o volume com a sua massa e peso, e buscar sua liberação do solo.  Não há aqui a permeabilidade 
óbvia, como vemos na arquitetura brasileira, mas sim uma ambiguidade resultante de um jogo de planos, 
dobras e volumes, resultante da estrutura adotada que é pensada como indissociável da configuração da 
edificação. Ao se aproximar do museu pelo passeio de Longras junto ao Tâmega o que se identifica é uma 
massa compacta assentada no terreno com apenas uma abertura, um arco voltado em direção à ponte 
romana, e somente no decorrer do percurso pela margem é que a permeabilidade do edifico se revela 
(figuras 12 e 27).  

O emprego de uma série de paredes estruturais em concreto perpendiculares ao rio, como lâminas não 
paralelas dispostas em sequência de forma irregular e, que ora coincidem com as paredes que sustentam, 
ora deslizam sob a plataforma gerando balanços, constitui-se em outro espaço como extensão do museu. 
As lâminas são dispostas de forma a criar uma sequência rítmica e movimento - questões caras às pesquisas 
visuais de Nadir Afonso -, e explora-se o ambiente sob a horizontalidade do edifício, seja através do 
lançamento de aberturas no concreto, seja pela opacidade e transparência. As aberturas têm formas que 
remetem ao alfabeto geométrico criado pelo artista, que são estrategicamente lançadas em determinadas 
lâminas, permitindo a passagem, gerando sobreposições de planos e figuras, em sequência espelhada. Isso 
também possibilita uma percepção da continuidade do espaço, que aqui está relacionada não só à 
experiência do olhar, mas à do corpo (figuras 24-27).  

 
 

 

 
    Figura 24 - 27: Paredes estruturais 

   Fotografia: Adriano T. Canas 



 

Siza constrói um espaço vivo, que permite a vegetação correr solta, que se torna lugar de convívio, de 
permanência e de exploração junto às ruínas e à margem do rio. Torna-se um espaço para ser ocupado e 
acolher as diversas manifestações e intervenções artísticas. O diálogo entre Álvaro Siza e Nadir Afonso se 
dá de maneira quase direta, em que arte, arquitetura e território estão intrinsicamente relacionados. O 
museu torna-se o meio de colocar em relação o conjunto da obra do artista que abriga e os diversos 
elementos presentes na paisagem da cidade que foram objetos de sua pintura: as margens do Tâmega e a 
ponte romana com os seus arcos refletidos na água, que foram representados como circunferências quase 
perfeitas pelo artista, e que agora se encontram dentro e fora do museu. Indissociável do lugar, o museu se 
comporta como se estivesse aguardando por uma cheia do rio, e assim espelhar a geometria em suas 
águas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 28-29: Plantas e corte longitudinal 

                              Fonte: SÁ; CARMO, 2016. 
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