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Como compreender e situar a heterodoxa arquitetura de Raúl Hestnes Ferreira? É da 

resposta a esta questão que nasce a exposição HESTNES FERREIRA - FORMA | MATÉRIA | 

LUZ, a inaugurar no próximo dia 11 de fevereiro, às 16:00, na Casa-Atelier José Marques da 

Silva, com uma visita guiada pelos curadores, Alexandra Saraiva, Patrícia Bento d’ Almeida e 

Paulo Tormenta Pinto. 

 

HESTNES FERREIRA – FORMA | MATÉRIA | LUZ é a próxima exposição a habitar a Casa-Atelier 

José Marques da Silva. Com curadoria de Alexandra Saraiva, Patrícia Bento d´Almeida e Paulo 

Tormenta Pinto, estrutura-se a partir do diálogo estabelecido entre a experiência do construído 

e a memória de projeto de um conjunto de obras realizadas por Raúl Hestnes Ferreira (1931-

2018) a partir do início da década de sessenta do século XX até aos nossos dias. Uma forma de 

questionamento que se estabelece enquanto caminho de interpretação do processo invulgar de 

trabalho de Hestnes Ferreira e de leitura do significado da sua arquitetura. O percurso proposto 

para este espaço expositivo é ainda balizado por uma breve incursão pelo tempo de formação 

e pela projeção de alguns vídeos. Está ainda pensado um conjunto de ações que decorrerão em 

paralelo com a exposição e que conta com a participação de nomes como Alexandre Alves Costa, 

Alexandra Saraiva, Ana Tostões, Bernardo Miranda, Luís Pavão e Luís Martinho Urbano. 

Organizada pela Fundação Marques da Silva, HESTNES FERREIRA - Forma | Matéria | Luz surge 

na continuidade de um longo processo de inventariação, tratamento e digitalização do acervo 

de Raúl Hestnes Ferreira, doado a esta Fundação em 2018 e do trabalho de investigação que 

tem vindo a ser desenvolvido por Alexandra Saraiva sobre a figura e obra de Hestnes Ferreira. 

Conta com o apoio da família do arquiteto Raúl Hestnes Ferreira, do Iscte-Instituto Universitário 

de Lisboa, da sua unidade de investigação DINÂMIA´CET-Iscte, Centro de Estudos sobre a 

Mudança Socioeconómica e o Território, e da Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BPD/ 

111869/2015; 2021.02417.CEECIND; SFRH/BPD/117167/2016). 



 
 

 

Sobre Raúl Hestnes Ferreira: Filho de José Gomes Ferreira (Lisboa, 1900-1985) e de Ingrid 
Hestnes (Noruega, 1904-1935). Pai de Sílvia Hestnes Ferreira, Pedro Hestnes Ferreira (1962-
2011), Adriana Hestnes Ferreira e Ingrid Hestnes Ferreira. Raúl José Hestnes Ferreira (Lisboa, 
1931-2018) arquiteto, licenciado pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1961) e Master 
in Architecture pela Universidade da Pensilvânia (1963), como bolseiro da Fundação Calouste 
Gulbenkian. A prática profissional inicia-se ainda enquanto estudante, no Porto (1955-58) e em 
Helsínquia (1957-58), através da passagem por vários escritórios de arquitetura. Nos EUA cola-
borou com Louis Kahn, em Filadélfia (1963-65), tendo sido responsável pelo projeto para o Hos-
pital Principal de Daca, no Bangladesh. Em Portugal, colaborou com várias entidades públicas, 
nomeadamente com as Câmaras Municipais de Almada (1960-62); de Lisboa, no Gabinete Téc-
nico da Habitação (1965-68) e na Direção de Serviços de Urbanização (1970-71); de Beja (1976-
86); e com a Direção Geral das Construções Escolares (1970-80). Em 1969, fixou o seu escritório 
na Villa Sousa, no Largo da Graça, em Lisboa, desenvolvendo projetos de Arquitetura e Urba-
nismo. Hestnes Ferreira recebeu vários prémios e distinções nacionais ao longo da sua carreira, 
Prémio Nacional de Arquitetura e Urbanismo (1982) da Secção Portuguesa da Associação Inter-
nacional de Críticos de Arte; menção honrosa do Prémio Valmor (1982 e 1993); Prémio Valmor 
(2002); Doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra (2007); membro Honorário da OA 
(2010); medalha de Mérito da Universidade de Lisboa (2011), entre outros. Além da prática pro-
fissional, Hestnes Ferreira teve um papel significativo no ensino da Arquitetura, em Portugal, no 
Departamento de Arquitetura da E.S.B.A.L. (1970-72), no Curso de Arquitetura da Cooperativa 
Árvore no Porto (1986-88), no Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecno-
logia da Universidade de Coimbra (1991-03), na Escola de Tecnologias e Arquitetura do ISCTE 
(2001-03) e no Departamento de Arquitetura da Universidade Lusófona em Lisboa (2010-17). 

 

Ver mais: www.fims.up.pt  

 

Para mais informações, por favor contactar: 
Paula Abrunhosa 
Comunicação 
Fundação Marques da Silva 
+351 22 5518 557 / +351 91 8624232 
abrunhosa@reit.up.pt 
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