
A Ordem dos Arquitectos e a Fundação de Serralves 
convidam V.ª Ex.a 

para a apresentação do livro 
 

Reacção em Cadeia:  
Transformações na arquitectura do hotel 
de Luís Tavares Pereira 
com a colaboração dos arquitectos Paula Santos e Paulo Martins Barata, do 
fotógrafo Paulo Catrica e do escritor Jorge Gomes Miranda 

 
3.ª feira > 7 Outubro > 18h30 
Auditório 2, Centro de Reuniões da FIL, Lisboa 
Apresentação por João Belo Rodeia 
 
Seguir-se-ão conferências de  

Plasma Studio, Londres  
e Atelier Bugio, Lisboa 
 
 
Entre os destaques da edição deste ano do programa ALLGARVE'08 Arte Contemporânea, 
esteve a exposição Reacção em Cadeia: Transformações na Arquitectura do Hotel, 
comissariada pelo Arquitecto Luís Tavares Pereira e produzida pela Fundação de Serralves. 
 
Incidindo sobre o Hotel como unidade de reformulação de conceitos de edifícios e de interrogação 
do território, nela é apresentada uma discussão pertinente e actual sobre o impacto mútuo entre o 
turismo e a arquitectura, através de alguns dos projectos mais relevantes da nossa época, 
Incluindo hotéis de Andre Balazs, Alvaro Siza, Jean Nouvel, Zaha Hadid, Graft, Paulo David, 
Gonçalo Byrne, Antonio Citterio, Atelier Bugio, Kengo Kuma, Plasma Studio ou José Júdice, entre 
muitos outros. 
 
O livro inclui uma pequena introdução sobre o contexto actual do turismo e das grandes cadeias 
de hotéis, em números e gráficos; o destaque para as secções de hotéis contemporâneos e para a 
antologia literária contemporânea “Hotéis como casas, casas como hotéis” de Jorge Gomes 
Miranda, e a série de fotografias “H 08” de Paulo Catrica. O catálogo inclui ainda uma breve 
secção comparativa de tipologias de quartos e corredores de hotéis, e um excerto de cada uma das 
entrevistas que figuram na exposição. 
 
A reportagem fotográfica dos espaços e montagem da exposição realizada por FG+SG pode ser 
vista em  www.fernandoguerra.com/2expos_loule/  
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