
Este segundo momento da apresentação da Coleção António Cachola
no espaço Chiado 8 confronta obras de duas artistas maiores da con-
temporaneidade portuguesa: Fernanda Fragateiro e Ângela Ferreira.
Em ambos os casos, a ligação à arquitetura, à memória crítica do moder-
nismo e a atenção ao eco político do processo estético definem formas
complexas e poéticas de entender a relação da arte com o espectador.

O trabalho de Ângela Ferreira é sempre o resultado de uma aturada
investigação levada a cabo pela artista em torno de momentos ou epi-
sódios históricos que transportam particular significado no contexto
da memória do colonialismo, ou dos processos de emancipação e con-
vulsão social. Essas relações e memórias são procuradas pela artista a
partir de questões que se revelam na arquitetura, na medida em que o
espaço arquitectónico define o nosso espaço público e de partilha.

Nesse sentido, as esculturas e instalações de Ângela Ferreira utili-
zam linguagens e formas da arquitetura, frequentemente de peças
icónicas da arquitetura moderna, na medida em que são materializa-
ções de convicções e construções ideológicas sobre o espaço público,
com fortes implicações políticas. Outras vezes, as suas obras remetem
para situações da arquitetura vernacular que, paradoxalmente, esta-
belecem pontes com o universo da escultura moderna.

As obras que se encontram em exposição pertencem a dois momen-
tos diversos do trabalho de Ângela Ferreira: a obra mais recuada,
Marquise, de 1993, parte de um elemento muito comum da arquite-
tura vernacular em Portugal, os acrescentos e fechamentos informais
das habitações que expandem o espaço interior cortando a permeabi-
lidade em relação ao espaço público.

Esta escultura de Ângela Ferreira é, assim, uma variação sobre o
tema da Marquise, remetendo para 3 imagens fotográficas de situações
similares recolhidas pela artista.

A obra mais recente foi especificamente concebida para a exposição
sobre o Serviço Ambulatório de Apoio Local (SAAL) apresentada na
Fundação de Serralves entre Outubro de 2014 e Fevereiro de 2015.
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Ângela Ferreira
——
Marquise, 1993
Alumínio, vidro e três fotografias
Dimensões variáveis
——
Brigadas do SAAL, 2014
Componente maior:  
Madeira, mdf pintado, écran de
retro-projeção. Video: cor e som 
em loop. 13’ 43’’. Texto do video: 
Manifesto da Brigada de São Vítor:
Linhas de acção dos técnicos 
enquanto técnicos (1976)
235 × 217 × 475 cm
Componente escadas: 
mdf cinzento, ferro pintado
136 × 60 × 126 cm
Apresentação do texto Manifesto da
Brigada de São Vítor: Linhas de acção
dos técnicos enquanto técnicos (1976)
interpretado pelo duo Lavoisier: 
Patrícia Relvas e Roberto Afonso
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O SAAL foi um interessante projeto de arquitetura participativa pro-
movido entre 1974 e 1976 por iniciativa de Nuno Portas. O objectivo
era resolver as enormes carências habitacionais dos meios urbanos co-
locando brigadas técnicas compostas por arquitetos, engenheiros, as-
sistentes sociais e juristas em contacto com as populações dos bairros da
lata e das “ilhas” e projetando com elas os novos contextos habitacio-
nais. Com uma referência explícita ao projeto da Bouça de Álvaro Siza
Vieira, a escultura é também o lugar onde uma performance é realizada,
da qual consta a leitura de um texto publicado, à época, pela Brigada de
São Victor,  também liderada por Siza. A coleção António Cachola pos-
sui um muito particular envolvimento com esta obra, na medida em
que aceitou produzi-la ainda antes de existir um projeto, possibilitando
assim à artista desenvolver o trabalho nas condições pretendidas.

Fernanda Fragateiro possui também uma relação muito intensa e
permanente com a arquitetura, um dos tópicos fundamentais no de-
senvolvimento do seu processo criativo e que alimenta o seu trabalho.
As suas intervenções estão densamente ligadas a dois aspectos que se
conjugam: a construção de um campo de negociação, participado e
que envolve frequentemente o espectador e o centramento da expe-
riência estética no espaço colectivo, ou no confronto entre este e o es-
paço íntimo.

Para tratar estas duas grandes e interligadas áreas, Fernanda Fra-
gateiro recorre muitas vezes à colaboração com arquitetos, por vezes
estabelecendo um limbo entre arte e arquitetura cuja identidade é
quase indecifrável, na medida em que muitas das questões artísticas
que coloca – a relação física com o espaço, a sua vivência, as políticas
das partilhas e hierarquias espaciais –, se materializam em construções
e gestos arquitectónicos.

A obra que apresentamos, uma das peças da artista que integram 
a Coleção Cachola, é, muito literalmente, um chão. Ao contrário da
tradição da escultura, vinculada à ideia de monumento, Fernanda
Fragateiro, em várias peças, interessa-se pela antimonumentalidade
do solo, do campo comum. Se a metáfora política é intensa, ela só re-
sulta porque emana de uma rigorosíssima construção formal. Este chão
é, no entanto, também ele dúctil e adaptável: configura-se ao espaço,
adapta-se e pode assumir diversas configurações. Aquela que se apre-
senta no espaço da Chiado 8 resulta de uma abordagem muito precisa
da própria irregularidade da sala e da forma como nela nos movemos.
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Fernanda Fragateiro
——
Expectativa de uma Paisagem 
de Acontecimentos, III, 2007
Cortiça e felgo galvanizado
Dimensões variáveis 4



Coleção António Cachola

Curadoria e Textos
Delfim Sardo
/
Coordenação
Gabinete de Comunicação e Imagem (Fidelidade)
/
Coordenação de montagem
António Sequeira Lopes
/
Montagem
Mariatorrada
/
Apoio
Museu de Arte Contemporânea de Elvas, MACE
/
Desenho Gráfico 
Atelier Pedro Falcão
/
Obras pertencentes à Coleção António Cachola
/
A performance Manifesto da Brigada de São Vítor: 
Linhas de acção dos técnicos enquanto técnicos (1976), 
é aqui interpretada pelo duo  Lavoisier: Patrícia Relvas 
e Roberto Afonso
/
27 Julho -> 30 Outubro 2015
/
Chiado8 – Espaço Fidelidade Arte Contemporânea
Largo do Chiado n.º 8, 1249-125 Lisboa
Tel. 213.401.676
www.fidelidademundial.pt
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Ângela Ferreira
Nasceu em Maputo, em 1958. Vive e trabalha em Lisboa. Estudou Artes
Plásticas – Escultura na University of Cape Town, na Cidade do Cabo, na África
do Sul. É docente na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa desde
2003 e tem desenvolvido atividade de docência em várias instituições nacionais 
e internacionais desde a década de 1980. Expõe regularmente desde inícios da
década de 1990. Representou Portugal na 52ª Bienal de Veneza, em 2007. 
O seu trabalho tem sido apresentado em inúmeras instituições portuguesas 
e internacionais, nomeadamente: Museu Coleção Berardo, Lisboa; Centro de
Arte Contemporânea La Criée, Rennes; Museu do Chiado, Lisboa; Fundação 
de Serralves, Porto; Fundação Chinati, Marfa, EUA; Centro de Arte Moderna 
da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; MACBA, Barcelona;  Parasol Unit,
Londres; Witte de With, Rotterdaão; De Appel Foundation, Amsterdão;
Museion , Bolzano; Haus der Kulturen Der Welt , Berlim; Art Institute of
Chicago; Stills – Scotland’s Centre for Photography, Edimburgo; Museu
Nacional de Arte , Maputo; Museu Tamayo, Cidade do México, entre muitas
outras galerias, instituições e eventos de arte contemporânea. 

Fernanda Fragateiro
Fernanda Fragateiro nasceu no Montijo em 1962. Vive e trabalha em Lisboa. 
O seu trabalho tem sido apresentado em inúmeros museus e instituições,
nomeadamente: Bronx Museum, Nova Iorque; Koldo Mitxelena Kulturunea,
San Sebastián; MUAC, Mexico; Centre Calouste Gulbenkian, Paris, ; Centro de
Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; Dublin Contemporary;
Trienal de Arquitectura de Lisboa; Fundación Marcelino Botín, Santander;
IVAM, Valencia; Centro Cultural de Belém, Lisboa; Centro Galego de Arte
Contemporánea, Santiago de Compostela; Fundação de Serralves, Porto;
Fundación ‘La Caixa’, Caixa Forum, Barcelona; Culturgest, Lisboa; Fogg
Museum, Harvard, entre muitos outros.



Fernanda Fragateiro
——
Expectativa de uma Paisagem 
de Acontecimentos, III, 2007
Cortiça e felgo galvanizado
Dimensões variáveis
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