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O Centro de Arte Oliva foi criado em 2013 pela Câmara Municipal de São João da 

Madeira como um centro de exposições para a arte contemporânea. 

Originalmente fundado com o nome de Núcleo de Arte da Oliva, designação 

mantida até 2018, surgiu no âmbito de um projeto alargado de reabilitação de 

parte dos edifícios da extinta metalúrgica e fábrica Oliva e a sua reconversão em 

pólo cultural. Desde a sua fundação alberga duas grandes coleções privadas em 

regime de depósito a longo prazo, que embora sejam bastante distintas na 

origem da sua formação partilham uma relevância ímpar no panorama nacional. A 

coleção de arte Norlinda e José Lima, iniciada pelos colecionadores Norlinda e José 

Lima em 1980, é hoje uma das maiores coleções privadas do país, compreende 

mais de mil obras de arte onde estão representados 250 artistas portugueses e 

230 internacionais. Está em depósito na Câmara Municipal de São João da Madeira 

desde 2009, estando na base da criação deste centro de arte, e desde a abertura 

em 2013 tem sido apresentada num programa regular de exposições temporárias. 

A coleção de arte bruta/outsider Treger/Saint Silvestre de Richard Treger e 

António Saint Silvestre foi iniciada na década de 1980, integra mais de mil obras 

de cerca de trezentos e cinquenta artistas, e acompanha a evolução de diferentes 

momentos históricos da arte bruta e outsider, sendo neste âmbito uma das mais 

ricas coleções da Europa. Da coleção fazem parte nomes fundamentais para o 

entendimento da arte bruta, bem como autores mais recentes da arte outsider e 

das suas variantes.A coleção está em depósito no Centro de Arte Oliva desde 

2014, onde tem sido apresentada através de um programa contínuo de 

exposições temporárias. 

Juntas, as duas coleções somam cerca de oitocentos e cinquenta artistas, 

nacionais e internacionais, sendo cada uma o resultado de cerca de quarenta anos 

de colecionismo. A residência das coleções está na base de grande parte da 

programação e dos vários projetos que desenvolvemos. Somos o único centro 

artístico do país a trabalhar, de forma regular e contínua, a arte 

contemporânea e a arte bruta/outsider. Para além das exposições das coleções 

residentes, desenvolvemos uma programação de exposições temporárias 

dedicadas às artes visuais contemporâneas, tendo vindo a privilegiar a 

apresentação de projetos inéditos no país e áreas de cruzamentos 



disciplinares, como aconteceu com a apresentação da exposição retrospetiva do 

cineasta Apichatpong Weerasethakul em 2018. Num país que sofreu de um défice 

crónico de instituições dedicadas às artes, e consequentemente de falta espaços 

de discussão e reflexão sobre o papel dos artistas e das possibilidades da arte, o 

Centro de Arte Oliva tem como objetivo contribuir ativamente para uma maior 

amplitude e diversidade de perspectivas. 

Em 2019 o Centro de Arte Oliva apresenta um programa de exposições que 
nos irão oferecer perspectivas plurais sobre a criação artística 
contemporânea. Partindo da sua singularidade no contexto nacional e 
raridade no contexto internacional, enquanto estrutura que trabalha 
simultaneamente com categorias que geralmente estão separadas e são 
rigidamente classificadas como Arte Contemporânea ou Arte Bruta, 
prosseguimos a natureza do projeto com base no entendimento que as artes 
visuais são um campo em permanente expansão, revisão e questionamento. 
Continuaremos a trabalhar territórios e cruzamentos disciplinares, neste ano 
dedicamos especial atenção ao design, à história e industrial, às artes 
performativas e às relações que podemos estabelecer entre estes campos e 
as artes visuais. Apresentamos uma programação que contribui 
significativamente para o contexto artístico nacional, assente no trabalho 
muito próximo com artistas e curadores e nas parcerias com museus e 
instituições nacionais e internacionais.



Nova identidade visual 

Em 2019 destacamos a alteração de identidade visual do projeto e o novo 
nome. 

A reformulação da identidade e imagem do projeto integra-se num plano em 
marcha desde 2017 integrado na redefinição da identidade global do projeto. 
Estabeleceu-se então um plano estratégico do qual faria parte a alteração do 
nome e a criação de uma identidade visual capaz de comunicar o projeto e 
programa artístico. Era clara a necessidade que o Núcleo de Arte tinha de definir 
um programa artístico global e coerente e que desse programa fazia parte a 
criação de uma identidade visual que deveria comunicar um projeto artístico que 
reclama a sua autonomia, o seu território, força e singularidade. Em 2018 
avançou-se para a concretização da identidade visual e da criação de um site, de 
entre as propostas analisadas o estúdio de design com quem temos o privilégio 
de trabalhar é o estúdio R2 design, criado em 1995 por Lizá Defossez Ramalho 
(nascido em Troyes, França) e Artur Rebelo (nascido no Porto, Portugal) em 1995. 
Premiados e reconhecidos internacionalmente, trabalham a partir da cidade do 
Porto com uma grande diversidade de projetos desde instituições culturais, a 
artistas contemporâneos, passando por estúdios de arquitectura a empresas 
variadas. De entre as várias instituições artísticas trabalham com a Fundação 
Calouste Gulbenkian, MAAT, Serralves, ou editoras como a Phaidon, e definiram 
as identidades visuais da Trienal de Arquitectura, Lisboa e Teatro Nacional D. 
Maria II. Defensores de uma abordagem ao design na qual cada projeto é 
analisado pela sua singularidade, veem a desconstrução do problema e o desafio 
do programa de design como parte da metodologia específica para cada projeto. 
Um trabalho construído em diálogo permanente entre Lizá e Artur, que valorizam 
o debate de ideias até à exaustão, "uma obsessão, uma paixão e um rigor que os 
unem”.



A imagem gráfica do Centro de Arte 
Oliva, desenhada pelos R2, resulta da 
intersecção de diferentes aspectos, 
desde o lugar às colecções, mas 
acima de tudo da direcção artística 
do. A identidade nasce a partir de 
elementos do património gráfico da 
Oliva, que desconstruídos e 
reintepretados dão lugar a uma nova 
identidade gráfica, singular e 
contemporânea. Integra o sistema um 
conjunto de signos com funções e 
valências distintas, que podem ser 
utilizados de forma flexível para dar 
resposta a diferentes necessidades de 
comunicação. A identidade gráfica vai 
ser desenvolvida através dos diversos 

materiais de comunicação do centro ao longo do próximo ano, uma vez que se 
pretende que a imagem seja trabalhada de um modo exploratório, integrando-se 
os signos identificadores num discurso gráfico global. Este modelo apresenta-se 
em oposição a um manual fixo de normas, cujos resultados são rígidos e não 
espelham aquilo que deve ser a identidade de um centro cultural. 

http://
www.centrodearteoliva.pt/



Exposições temporárias  

Contra a Abstracção. Obras da Coleção da Caixa Geral de Depósitos - 
Culturgest 

Curadoria: Sandra Vieira Jürgens 

15 de março de 2019 (inauguração 19h) até 02 de junho de 2019

Francisco Rocha, Instalação 191093 [Parte 1 e 2], (1993/2018) 
Fotografia: Maria Manuel

Organizada  a  partir  das  obras  da  Coleção  da  Caixa  Geral  de  Depósitos,  a 
exposição  Contra  a  Abstracção  estrutura-se  em  torno  de  um  dos  principais 
conceitos da História da Arte: o abstrato. 
Focada  nos  seus  múltiplos  modelos  (por  vezes  contraditórios),  apresenta 
referências fundamentais do abstracionismo geométrico, de raiz europeia, mas 
também trabalhos de artistas que estimularam a fusão de estéticas e de culturas, 
demonstrando que a abstração foi sempre um espaço de partilha entre diferentes 
culturas e em diversos contextos e períodos. 
Contra a Abstracção procura representar a realidade das expressões artísticas do 
Modernismo, sublinhando o interesse pelas manifestações identitárias da cultura 



popular, bem como as características lúdicas, funcionais, coletivas e comunitárias 
da arte.

Sandra Vieira Jürgens Doutorada pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa (2014),  é licenciada em História da Arte pela Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (1997). Integrou o programa 
internacional  de  Residências  de  Investigação  2015-2016  do  Museo  Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, em Madrid. Atualmente é professora e coordenadora 
da  Pós-Graduação  em  Curadoria  de  Arte  na  Faculdade  de  Ciências  Sociais  e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Dirige a revista online Wrong Wrong e a 
plataforma digital raum: residências artísticas online, projetos da Terceiro Direito 
- Associação Cultural.  Realizou conferências e é autora de várias publicações, 
livros, ensaios, e de inúmeras entrevistas e textos sobre arte contemporânea em 
catálogos  editados  por  instituições  artísticas  nacionais  e  internacionais  e 
publicações da imprensa especializada. Concebeu, dirigiu e editou a Artecapital, 
desde a sua fundação, em abril de 2006, até dezembro de 2013. Coordenou a 
comunicação nacional e internacional das representações oficiais portuguesas na 
Bienal de Veneza e na Bienal de São Paulo, Foi consultora editorial da ARTE LISBOA 
–  Feira  de  Arte  Contemporânea,  e  integra  a  secção  portuguesa  da  AICA 
(Internationale Association of Art Critics) desde 2006.



Extravaganza. Obras da Coleção Treger/Saint Silvestre

Curadoria: Antonia Gaeta

13 de abril (inauguração 19h) a 15 de setembro de 2019

A  exposição  Extravaganza  põe  a 
tónica  sobre  obras  da  Coleção 
Treger/  Saint  Silvestre  que  se 
caracterizam por aspetos ligados à 
liberdade  de  estilo,  excentricidade 
de  estruturas  e  temas  que 
enriquecem a compreensão de uma 
prática  artística  portadora  de  uma 
grande emoção espiritual e criativa 
livre  da  razão  que  passa  pela 
repetição obsessiva, a autoficção ou 
a promessa de outra identidade.

Agatha Wojciechowsky, Sem título, 1957
Fotografia: André Rocha

Antonia Gaeta (Itália, 1978) é Licenciada em Conservação dos Bens Culturais pela 
Universidade de Bolonha. Mestre em Estudos Curatoriais pela FBAUL e Doutorada 
em  Arte  Contemporânea  no  Colégio  das  Artes  da  Universidade  de  Coimbra. 
Desenvolveu  projetos  de  investigação  e  exposição  com  diversas  instituições 
artísticas em Portugal e no estrangeiro e tem textos publicados em catálogos de 
arte,  revistas  especializadas  e  programas  de  exposições.  Foi  coordenadora 
executiva das representações oficiais portuguesas nas Bienais de Arte de Veneza 
(edições 2009 e 2011) e de São Paulo (edições 2008 e 2010) para a Direção-Geral 
das Artes.



Trabalho Capital # Ensaio Sobre Gestos e Fragmentos 

Curadoria: Paulo Mendes

13 de abril 2019 (inauguração 19h) a março de 2020

Oliva, Cortesia Museu da Chapelaria

Nesta exposição-instalação vai-se trabalhar a Coleção Norlinda e José Lima em 
diálogo com novas obras produzidas para este projeto e com material documental 
e técnico do espólio museológico industrial relacionado com a história da Fábrica 
Oliva.  Vai-se  convocar  a  memória  histórica,  social  e  política  da  Oliva 
confrontando-a com o nosso tempo e o atual espaço expositivo. A reclamação 
desse património material  e  imaterial  será  uma das componentes importantes 
deste  projeto  e  tendo  esta  premissa  como  ponto  de  partida  vão-se  reunir 
trabalhos que estejam de forma mais direta ou indiretamente relacionados com 
algumas ideias e conceitos que podemos inventariar e debater com a ideia de 
TRABALHO. Para além das obras da coleção serão apresentadas obras inéditas ou 
produzidas para este projeto de artistas portugueses. A exposição desenvolveu-
se dois momentos, sendo o segundo momento apresentado em Outubro.



Paulo Mendes Artista plástico de formação, comissário de exposições e produtor 
de projetos culturais. Fundador e membro da direção da associação cultural 
PLANO GEOMÉTRICO. Participou e comissariou numerosas exposições, 
independentes e institucionais, que marcaram o desenvolvimento do trabalho de 
uma nova geração de criadores. Apresenta o seu trabalho individualmente e em 
coletivo desde o início da década de 90. A contaminação entre as várias 
disciplinas – visuais e performativas – e a diversidade de suportes usados 
caracterizam o seu trabalho. Ao longo dos anos e enquanto artista plástico 
apresentou trabalhos no Museu de Serralves, Círculo de Artes Plásticas de 
Coimbra (CAPC), Museu do Neorrealismo, Solar Galeria de Arte Cinemática, 
Laboratório das Artes, Museu do Chiado, Centro de Artes Visuais (CAV), Galeria 
ZDB, Culturgest, Sala do Veado, Fundação Cupertino Miranda, Galeria Graça 
Fonseca, Museu Nogueira da Silva, Pavilhão Branco do Museu da Cidade, Galeria 
Nuno Centeno, Espaço Fundação PMLJ, Museu da Eletricidade / EDP, entre muitos 
outros espaços nacionais e internacionais. Comissariou entre outros projetos 
independentes: ZAPPING ECSTASY , CAPC (1996); (A)CASOS (&) MATERIAIS,  CAPC 
(1998-99 ), PLANO XXI / PORTUGUESE CONTEMPORARY ART. CINEMA & MUSIC, 
Glasgow School of Art e outras galerias na cidade de Glasgow (2000); Projeto 
IN.TRANSIT + W.C.CONTAINER, Edifício Artes em Partes (1999 a 2009) e CECI 
N’EST PAS UNE RÉTROSPECTIVE , Espaço Padaria Independente / Galeria Fernando 
Santos (2010).  Entre os projetos comissariados mais institucionais podem-se 
destacar: ANATOMIAS CONTEMPORÂNEAS (com Paulo Cunha e Silva), Fundição de 
Oeiras (1997); URBANLAB_BIENAL DA MAIA_2001, UrbanLab Factory/Maia (2001); 
TERMINAL, Fundição de Oeiras (2005) e para a Guimarães 2012 Capital Europeia 
da Cultura a exposição CCC _ COLLECTING COLLECTIONS AND CONCEPTS, Fábrica 
Asa (2012).

Julho a Agosto

Durante o Verão, nos meses de Julho e Agosto, irá ser apresentado um 

programa de filmes instalados na galeria 2.  



Fabrico Suspenso: R2

Curadoria: Artur Rebelo e Liza Ramalho

27 de setembro 2019 a 26 de Janeiro 2020

Primeira  exposição  em  Portugal  da  dupla  mais  internacional  de  designers 
portugueses que apresentará mais de duas décadas de trabalhos, instalações e 
inspirações. Para além da obra gráfica os R2 têm desenvolvido um grande número 
de projetos artísticos que são desconhecidos da maioria do público. A exposição 
no Centro de Arte Oliva reúne um conjunto de obras, projetos e instalações que 
serão a primeira panorâmica do trabalho artístico. A obra gráfica e artística dos 
R2 tem sido apresentada em várias exposições fora do país (pode ser consultada 
em https://www.r2design.pt/about/

Lizá Defossez Ramalho e Artur Rebelo criaram o estúdio R2 em 1995, no Porto, 
e trabalham para várias instituições culturais, artistas e arquitetos, em áreas como 
identidade visual, design editorial, cartazes, sistemas de sinalética e exposições.
Para além destas vertentes, o seu trabalho estende-se à curadoria, publicação e 
obras  como  intervenções  e  instalações.  Acumulam  estas  atividades  com  a 
docência,  na  Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 
onde são professores convidados. Realizam workshops em instituições como a 
École  Nationale  des  Arts  Décoratifs  (Paris),  são  conferencistas  em  diferentes 
universidades e institutos, tais como School of Visual Arts (Nova Iorque), Institute 
Visuelle Kommunication (Basel), em eventos como European Design Conferences 

https://www.r2design.pt/about/


(Estocolmo) e AGI Congress (Chicago), e intervêm ainda como júris, em sede de 
ensino  e  em  exames  finais,  na  École  Superieure  d’Arts  Graphiques  et 
d’Architecture  Interieures  Penninghen  (Paris);  em sede  de  concursos,  na  24th 
International Biennial of Graphic Design Brno 2010 (Brno).
Os seus trabalhos integram as coleções de importantes museus, como o Musée 
des  Arts  Décoratifs  de  Paris,  e  são  convidados  para  um  grande  número  de 
exposições internacionais. Editoras especializadas, como Gustavo Gili, Rotovision, 
Die Gestaltum Verlag e Victionary, e revistas da especialidade, entre as quais Eye 
(Reino Unido), Elephant (Reino Unido), Étapes (França), Art and Design (Japão) e 
Print (EUA), publicam os seus projetos.

Lusofolia: Beleza Insensata

Curadoria: António Saint Silvestre 

27 de setembro 2019 a1 de Março 2020

Lusofolia: A Beleza 
Insensata inaugura a 
21 de Março de 2019 
no Museu Arpad 
Szenes – Vieira da Silva 
de 21 de Março a 12 de 
Maio de 2019. A 
exposição 
é organizada em 
parceria com o Centro 
de Arte Oliva, de S. 
João da Madeira.  

Jaime Fernandes, Sem 

Título, n.d



Os criadores de Arte Bruta portugueses, à excepção de Jaime Fernandes, ainda 
vivem numa “terra incógnita” e, por esta razão, Treger e Saint 
Silvestre decidiram nesta mostra reunir duas dezenas de artistas “Brutos” do 
mundo lusófono, pondo em paralelo Portugal, Brasil e Angola, pela primeira 
vez apresentados em colectivo.  Serão apresentadas obras dos portugueses Artur 
Moreira, Carlos Victor Martins, Jaime Fernandes, José Ribeiro, Manuel Bonifácio 
(que reside em Londres), os irmãos Manuel e Ana Carrondo, Rui Lourenço, Serafim 
Barbosa, Ti Guilhermina; dos brasileiros Albino Braz, Camilo Raimundo, Evaristo 
Rodrigues, Jesuys Crystiano, José Teófilo Resende e Marilena Pelosi, além de 
preciosos desenhos de anónimos angolanos. É a terceira vez que a Fundação 
Arpad Szenes-Vieira da Silva acolhe a Arte Bruta da Colecção Treger – Saint 
Silvestre - do Centro de Arte Oliva, o único centro de arte que alberga 
uma colecção deste campo artístico na Península Ibérica. A exposição, 
comissariada por António Saint Silvestre, apresenta artistas lusos, sobretudo 
portugueses e brasileiros, contribuindo assim para o conhecimento de obras que 
merecem a atenção do sistema artístico e que nos fazem pensar sobre as zonas 
cinzentas entre os chamados outsider e insider.Durante a exposição será 
exibido o filme dedicado à Arte Brut: Eternity has no door of Escape |
 Encounters with Outsider Art, do realizador Arthur Borgnis.



Projeto Educativo 

Ilustração Constança Araújo Amador

O Centro de Arte é um lugar privilegiado para a educação, difusão, discussão e 
valorização das expressões artísticas contemporâneas. Durante o ano realizamos 
um conjunto de ações educativas que partem das nossas exposições e encorajam 
o desenvolvimento de novas perspectivas e aproximações à arte, promovemos um 
conjunto de atividades através das visitas orientadas às exposições, oficinas 
artísticas e de exploração performativa, intelectual e crítica e cursos teóricos 
para adultos. O programa de oficinas regulares, de oficinas para famílias, oficinas 
de férias escolares e de cursos teóricos para adultos é divulgado 
quadrimestralmente. 

As visitas orientadas às exposições são momentos de aproximação aos objetos e 
formas artísticas que habitam este Centro de Arte. São pensadas como percursos 



que não têm um ponto de partida, nem de chegada fixo, sendo sempre possível 
incluir o inesperado, a curiosidade e prolongar o tempo de acordo com o grupo 
que nos visita. O Centro de Arte disponibiliza também visitas-oficina onde há 
lugar para desenhos, leitura de textos, observações mais atentas ou modos 
diferentes de contacto com as obras. As visitas têm uma duração média de 60 
minutos. Estão disponíveis em Português, Inglês e a brevemente em Língua 
Gestual Portuguesa. 

Mensalmente organiza ciclos de visitas e conversas dedicadas especificamente a 
cada uma das exposições por curadores, pensadores, investigadores ou artistas.O 
calendário é preparado com os curadores e anunciado a cada nova exposição. 

Oficinas Artísticas 

 

O Centro de Arte realiza oficinas artísticas para o publico escolar, grupos 
organizados, oficinas para famílias e programas para as férias. As oficinas são 
momentos de exploração e reflexão sobre a arte do nosso tempo. Cada grupo 
terá tempo para pensar, experimentar, perguntar e arriscar. Estas experiências 
essencialmente práticas, cruzam linguagens e disciplinas potenciando o 



conhecimento e a sua relação com a vida. São pensadas para diferentes idades e 
perfis e podem elas próprias ser combinadas de forma a responder às 
expectativas dos grupos que nos procuram. 

Em 2019 o Centro de Arte da Oliva prossegue com o programa dedicado às 
famílias concebido e orientado pela Talkie Walkie. Nas oficinas para famílias a 
criar pode entrar e sair escolhendo o seu tempo e espaço de permanência. 
Convidamos os mais novos e os mais crescidos a entrar e deixarem-se perder. As 
oficinas são concebidas para uma ação livre e espontânea onde todos os 
elementos participam: avós e netos, pais e filhos, irmãos, tios e sobrinhos.

PROJETOS ESPECIAIS 

O Centro de Arte da Oliva desenvolve ainda projetos com entidades locais ou 
instituições congéneres que se foram tornando cúmplices do nosso trabalho.Esta 
temporada é dada continuidade ao projeto NORMATIVOS? TALVEZ...NÃO, que tem 
sido desenvolvido em colaboração com o Centro Hospitalar de Entre Douro e 
Vouga.

O projeto Normativos? Talvez ...Não é uma oficina artística permanente e 
semanal realizada para os pacientes do Serviço de Psiquiatria do Centro 
Hospitalar de Entre Douro e Vouga. O projeto tem entre os seus principais 
objetivos promover a reabilitação de pessoas com problemas de Saúde Mental, 
utilizar a Arte como recurso metodológico, contribuir para a quebra do 
isolamento social, facilitar a comunicação e expressão através das propostas de 
trabalho individuais e colectivas. Todos os anos é realizada uma apresentação de 
alguns dos trabalhos realizados durante o ano. 

Vão ser continuados em 2019 os projetos especiais com escolas, sendo 
potenciados pela segunda fase do Obras para a Cidade, que este ano avançará 
para a instalação de obras de arte em escolas da Cidade. (programa a iniciar entre 
Abril e Maio) 

Em Novembro será iniciada uma residência artística com o Teatro do Frio que no 
âmbito do seu projeto OASIS (financiamento DGARTES) fará uma residência na 
Oliva que tera um momento de apresentação pública em 3 apresentações em 
Novembro.



Rua da Fundição, 240 3700-119 S. João da 

Madeira

t.+ 351 256 004 190 

email: centrodearteoliva@cm-sjm.pt 

Horário: 

3a feira a domingo 10:30 h - 18:00 h 

Últimas quintas feiras do mês: 

10:30h-18:00/20:00-22:00

 




