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ANEXO I 

Legislação de enquadramento 
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De 1881 a 1974  

Legislação relativa ao ensino de arquitectura em Lisboa e Porto 

 

Decreto de 22 de Março de 1881 - Reforça a separação entre as Academias 

de Belas-Artes e as Escolas de Belas-Artes de Lisboa e Porto, reforma o 

ensino das Escolas através da reestruturação dos cursos e regula a 

constituição dos órgãos directivos de ambas as instituições. 
Decreto n.º 1 de 26 de Maio de 1911 – Extingue as Academias de Belas-

Artes e cria os conselhos de Arte e Arqueologia, em substituição. 
Decreto n.º 2 de 26 de Maio de 1911 – Determina a nova organização dos 

órgãos de gestão e estrutura curricular da Escola de Belas-Artes, como 

organismo autónomo, enaltecendo a necessidade de democratização da arte 

e da regionalização do seu ensino de modo a que este se torne um ensino 

integral e não como “preparação para o estudo no estrangeiro”. [In preâmbulo 

à Reforma]. 
Decreto n.º 5.5053 de 13 de Dezembro de 1918, com rectificação 

publicada a 27 de Dezembro de 1918 – Remodela as escolas de Belas-

Artes de Lisboa e do Porto com base no trabalho de uma Comissão 

encarregue de nova reforma do ensino artístico. 

Decreto n.º 20.985 de 7 de Março de 1932 - Cria exame de admissão e 

determina uma nova estrutura dos cursos que os divide em duas partes 

distintas: Curso Especial e Curso Superior. 

Decretos-Lei n.º 41.362 e n.º 41.363 de 14 de Novembro de 1957 - 

Promulgam o Regulamento das Escolas Superiores de Belas-Artes de Lisboa 

e Porto, respectivamente, alterando a organização dos cursos (passando 

estes a ser considerados cursos superiores), prevendo a criação de centros 

de estudo e a cooperação com “órgãos” [externos], instituindo museus e 

oficinas, introduzindo alterações à Direcção e Conselho Escolar e 

determinando a existência de Secretaria e Biblioteca. 
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A partir de 1967 

Legislação relativa ao ensino superior 

 

Decreto-Lei 47.587 de 10 Março 1967 – Concede autorização para a 

realização de experiências pedagógicas em estabelecimentos de ensino 

público [efectivada pela ESBAP no ano lectivo de 1968/69]. 

Decreto-Lei n.º 221/74 de 27 de Maio – Altera o método de constituição dos 

órgãos dirigentes das instituições do ensino superior enquadrando-o no 

processo de democratização através da instituição de comissões 

representativas e executivas provisórias. 

Decreto-Lei n.º781-A/76 de 28 de Outubro - Determina nova estrutura de 

órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino superior - Assembleia 

Geral da Escola, Assembleia de Representantes, Conselho Directivo, 

Conselho Pedagógico, Conselho Científico e Conselho Disciplinar - sua 

constituição (por processo eleitoral), atribuições e modo de funcionamento. 

Decreto-Lei n.º 448/79 de 13 de Novembro – Estabelece o Estatuto da 

Carreira Docente Universitária. [Actualmente, depois de 25 alterações, está 

em vigor o Decreto-Lei n.º205/2009 de 31 de Agosto]. 

Directiva comunitária 85/384/CEE – Reconhece diplomas, certificados e 

outros títulos do domínio da arquitectura, incluindo medidas destinadas a 

facilitar o exercício efectivo do direito de estabelecimento e de livre prestação 

de serviços. 

Decreto-Lei n.º 14/90 de 8 de Janeiro - Transpõe para a ordem jurídica 

interna portuguesa a Directiva n.º 85/384/CEE. 

Lei n.º 116/97 de 4 de Novembro – Estabelece o regime jurídico do 

trabalhador-estudante. 

Directiva 2005/36/CE – Consolida e substitui as quinze directivas anteriores 

no âmbito do reconhecimento de qualificações profissionais.  
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A partir de 1976 

Legislação relativa à ESBAL/FAUTL 

 

Despachos n.os 7/76 e 7-A/76 de 24 de Fevereiro [da Secretaria de Estado 
do Ensino Superior] – Autorizam a reformulação do plano de estudos do 

curso de Arquitectura da 1ª Secção da ESBAL para o período lectivo de 

1974/75; NÃO PUBLICADOS POR NÃO SE REVESTIREM DE FORÇA 

LEGAL NECESSÁRIA À MATÉRIA QUE REGULAMENTAM. 
Decreto-Lei n.º498-E/79, de 21 de Dezembro – Cria a Faculdade de 

Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa (e desvinculação do curso de 

Arquitectura da Escola Superior de Belas-Artes pela extinção da sua 1ª 

Secção) que tem por fim conceder licenciaturas nos domínios da Arquitectura 

e do Planeamento Urbanístico bem como realizar e estimular a investigação 

nas mesmas áreas. 

Portaria n.º 448/84 de 9 de Julho – Regula o processo de extinção do curso 

de Arquitectura ministrado na ESBAL, o processo de transição para o curso 

de Arquitectura ministrado na FAUTL e a estrutura curricular, plano de 

estudos, precedências e classificação final deste último. 

Portaria n.º 503/84 de 25 de Julho – Consagra legalmente os diversos 

planos e regimes de estudos do curso de Arquitectura ministrados na 1ª 

Secção da ESBAL desde 1975 [até 1984]. 

Despacho de 10 de Julho de 1989 publicado no DR 270 de 08-09-1990, II 

Série, pp.9004-9005 – Aprova o plano de estudos de Arquitectura da FAUTL 

a vigorar para o ano lectivo de 1989/1990. 

Despacho de 23 de Março de 1990 publicado no DR 90 de 18-04-1990, II 
Série, pp.4142-4147 - Homologa os Estatutos da FAUTL nos quais se 

definem, desenvolvidamente, a respectiva organização interna e as 

competências dos seus órgãos de gestão. 

Despacho n.º15000/2009 de 23 de Junho de 2009 publicado no DR 126 

de 02-07-2009, II Série, pp.25888-25896 - Homologa os Estatutos da FAUTL 

nos quais se definem, desenvolvidamente, a respectiva organização interna e 

as competências dos seus órgãos de gestão e os quais estão actualmente 

em vigor. 
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A partir de 1979 

Legislação relativa à ESBAP/FAUP 

 

Decreto-Lei 498-F/79, de 21 de Dezembro – Cria a Faculdade de 

Arquitectura da Universidade do Porto (e desvinculação do curso de 

Arquitectura da Escola Superior de Belas-Artes pela extinção da sua 1ª 

Secção) que tem por fim conceder licenciaturas nos domínios da Arquitectura 

e do Planeamento Urbanístico bem como realizar e estimular a investigação 

nas mesmas áreas. 

Decreto n.º 61/83 de 12 de Julho – Reconhece os planos de estudos do 

curso de Arquitectura ministrados em regime de experiência pedagógica pela 

1ª Secção da Escola Superior de Belas-Artes do Porto desde 1968/1969 [até 

1983]. 

Portaria n.º 815/84 de 20 de Outubro - Aprova estrutura orgânica do curso 

de Arquitectura sob proposta da Comissão Instaladora da Faculdade de 

Arquitectura da Universidade do Porto. 

Portaria n.º 703/87 de 17 de Agosto – Autoriza a leccionação do curso de 

arquitectura na cidade de Viseu. 

Despacho de 5 de Fevereiro de 1990 [da Reitoria da UP] publicado no 
DR 43 de 20-02-1990, II Série, pp.1.835-1.839 – Homologa os Estatutos da 

FAUP nos quais se definem, desenvolvidamente, a respectiva organização 

interna e as competências dos seus órgãos de gestão. 

Despacho (extracto) n.º 19.782/99 (2ª série) de 27 de Setembro [da 

Reitoria da UP] publicado no DR 243 de 18-10-1999, II Série, pp.15.537-

15.541 - Homologa as alterações aos Estatutos da FAUP as quais introduzem 

modificações nos serviços técnicos, na estrutura dos serviços administrativos 

e na estrutura científica. 

Despacho n.º 27752/2009 [da Reitoria da UP] publicado no DR 250 de 29-

12-2009, II Série, pp.52472-52478 - Homologa as alterações aos Estatutos 

da FAUP nos quais se definem, desenvolvidamente, a respectiva organização 

interna e as competências dos seus órgãos de gestão e os quais estão 

actualmente em vigor. 
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II.1 Instituição  
Estruturas orgânicas  

1957a 1979b 1990c 2009d 
FAUTL FAUP 

Natureza   1ª secção da Escola de Belas-Artes de Lisboa e 
Secção de Arquitectura  da Escola de Belas-Artes do 
Porto. 

Unidade orgânica da Universidade Técnica de Lisboa; 
Unidade orgânica da Universidade do Porto 

Unidade orgânica da Universidade Técnica de 
Lisboa 

Unidade orgânica da Universidade do Porto Unidade orgânica da Universidade Técnica de Lisboa 

Principais 
Atribuições 

  - Ministrar cursos de Arquitectura e de Planeamento 
Urbanístico “sem prejuízo de outros que possam vir a 
ser criados”; 
- Conferir graus de doutor em Arquitectura e 
Planeamento Urbanístico; 
- Realizar e estimular a investigação científica. 
 

- Ministrar cursos de Arquitectura e de 
Urbanismo “sem prejuízo de outros que possam 
vir a ser criados”; 
- Ministrar formação necessária à obtenção de 
graus académicos de Licenciatura, mestrado e 
doutoramento; 
- Estimular e realizar investigação científica. 
 

- Ministrar curso de Arquitectura; 
- Promover e desenvolver a investigação fundamental e 
aplicada; 
- Organizar cursos de especialização; 
- Apoiar e promover acções de extensão cultural; 
- Organizar e desenvolver formas de prestação de serviços 
à comunidade; 
- Promover o intercâmbio cultural, científico e técnico com 
instituições nacionais e estrangeiras. 

- Conceder de graus, títulos académicos e equivalências; 
realização de cursos conducentes ou não a grau; 
- Promover e organizar actividades de investigação 
científica, artística e tecnológica; 
- Prestar serviços nas áreas científicas, artística e 
tecnológica; 
- Promover a realização de actividades de divulgação 
cultural. 
É ainda Missão da Faculdade “transmissão do 
conhecimento científico, artístico e técnico nos domínios 
da Arquitectura, do Urbanismo, do Design e das Artes 
(…)”. 

ORGANIZAÇÃO 
INTERNA 

ESTRUTURA PEDAGÓGICA  
 
 

 Departamentos: 
- Departamento de Arquitectura; 
- Departamento de Urbanismo. 
Secções: Unidades pedagógicas inclusas nos 
departamentos ou autónomas. 
 

Unidades pedagógicas geridas por comissões delegadas. 
[Na data de publicação dos primeiros Estatutos era 
ministrada a licenciatura em Arquitectura na Unidade 
Pedagógica de Viseu]. 

Coordenação de cursos: 
- Coordenador de curso; 
- Comissão científica, por curso; 
- Coordenador de ciclo de estudos; 
Comissão científica de ciclos de estudos. 
Departamentos: 
- Departamento de Projecto de Arquitectura, urbanismo e 
Design; 
- Departamento de Tecnologias de Arquitectura, 
Urbanismo e Design; 
- Departamento de Desenho e Comunicação Visual; 
- Departamento de História e Teoria de Arquitectura, 
Urbanismo e Design; 
- Departamento de ciências Sociais e do Território. 

 ESTRUTURA CIENTÍFICA  Biblioteca sob a responsabilidade de um bibliotecário 
eleito, entre os professores, em escrutínio secreto pelo 
Conselho Escolar e de segundo bibliotecário provido 
por concurso documental. 

 Estruturas de apoio e investigação: 
- Unidades de Apoio (Centro de Documentação, 
Centro de Informática, Centro Editorial, etc.); 
- Unidades Laboratoriais; 
- Unidades de Investigação. 

Institutos que promovem e enquadram projectos de 
investigação. 

Unidades de Investigação: 
- Centros de investigação acreditados; 
- Grupos de investigação permanentes; 
- Grupos de investigação temporários. 

 OUTRAS Centros de estudo “destinados a permitir a 
cooperação de professores e alunos e de especialistas 
estranhos” com criação sujeita a despacho do 
Ministério da Educação Nacional. 

  Centro de Estudos que promove e enquadra acções de 
prestação de serviços à comunidade, dirigido por um 
professor e admitindo docentes e outro pessoal em função 
do seu plano de actividades. 

Unidades Prestação de Serviços vocacionadas para o 
apoio à comunidade nos âmbitos da Arquitectura, do 
Urbanismo, do Design e das Artes. 

 SERVIÇOS  Secretaria tutelada pelo Secretário da Escola e 
subordinada a um chefe de Secretaria cujas 
competências incluem “a execução de todos os 
serviços de expediente, contabilidade e tesouraria”; 
Museus e Oficinas sob a direcção de professores 
designados para o efeito pelo Director no qual 
trabalham um auxiliar de oficina, um formador e um 
carpinteiro. 

Secretário proposto pela comissão instaladora a quem 
compete: 
- Assegurar o funcionamento dos serviços 
administrativos; 
- Dar execução às deliberações da comissão instaladora 
e do conselho administrativo; 
- Redigir as actas das reuniões da comissão instaladora. 

- Repartição de Administração e Finanças; 
- Repartição Académica; 
- Tesouraria. 

- Serviço de Relações Públicas; 
- Serviços Administrativos; 
- Serviços Técnicos e Oficinais; 
- Museu; 
- Centro de Documentação; 
- Serviços de Apoio Académico; 
- Editorial. 
 

- Secretário; 
- Gabinetes de Apoio; 
- Outros Serviços de entre os quais: 
 Divisão financeira; 
 Divisão Administrativa; 
 Serviços jurídicos; 
 Centro de documentação, centro de informática e 

centro de reprografia, entre outros. 

ORGÃOS DE 
GESTÃO 

DIRECÇÃO/PRESIDÊNCIA Direcção encabeçada por Director nomeado pelo 
Ministro da Educação, de entre os professores da 
Escola, o qual o pode substituir quando entender; 
coadjuvado pelo Subdirector; acumula vastas 
competências do foro administrativo, disciplinar e 
pedagógico. 
 

Comissão Instaladora 
Composição: 
- Um presidente escolhido entre personalidades de 
reconhecido mérito técnico e científico; 
- 2 a 4 vogais com experiência docente ou científica; 
- O secretário da Faculdade, sem direito de voto; 
- Outros técnicos de apoio, sem direito de voto. 
[Facultativo]. 
Principais competências: 
- Elaborar os estatutos da Faculdade e os planos de 
estudo dos cursos; 
- Elaborar os programas de instalação e funcionamento 
dos serviços; 
- Aprovar os planos das instalações definitivas “tendo 
presente a urgência do início das actividades de ensino”; 
- Propor a admissão de pessoal docente, investigador e 
funcionário. 
 

Conselho Directivo 
Composição: 
- 2 docentes, 2 estudantes e 1 funcionário, eleitos 
na Assembleia de representantes; 
- 1presidente e 1 vice-presidente eleitos entre os 
membros. 
Principais atribuições. 
- Administrar e dirigir a Escola; 
- Elaborar projecto de orçamento e plano de 
actividades anualmente; 
- Dar execução a actos emanados dos restantes 
órgãos da Escola; 
- Representação da Escola em actos públicos. 
 

Conselho Directivo 
Composição: 
- 4 docentes, 4 estudantes e 2 funcionários; 
- 1 presidente e 1 vice-presidente eleitos entre os membros. 
Principais atribuições. 
- Administrar e dirigir a Escola; 
- Elaborar projecto de orçamento e plano de actividades 
bianualmente; 
- Dar execução a actos emanados dos restantes órgãos da 
Escola; 
- Representação da Escola em actos públicos; 
- Definir, executar e apoiar actividades de extensão cultural. 

Presidência (órgão de governo) 
Composição: 
- Um professor ou investigador doutorado da escola, 
eleito, coadjuvado por um vice-presidente. 
Principais atribuições: 
- Representar a Faculdade interna e externamente; 
- Elaborar o orçamento e o plano de actividades; 
- Homologar a distribuição do serviço docente, calendário 
e horários lectivos; 
- Exercer o poder disciplinar; 
- Designar, contratar, nomear ou exonerar os recursos 
humanos relativos ao Conselho de Gestão e também o 
Secretário e Directores de Departamento e de Unidades 
de Investigação; 
- Instituir prémios académicos e profissionais. 
Conselho de Escola (órgão de governo) 
Composição: 
- 9 professores ou investigadores; 
- 2 personalidades externas; 
- 3 estudantes; 
- 1 representante do pessoal. 
Principais atribuições: 
- Fiscalizar e apreciar o desempenho da Faculdade face 
à Lei, aos Estatutos e à sua missão; 
- Eleição do presidente; 
- Proposta de criação, transformação ou extinção de 
cursos. 
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 CONSELHOS Conselho Escolar exerce “(…) funções de natureza 
deliberativa, decide sobre todas as questões 
directamente relacionadas com a vida escolar de 
professore e alunos, podendo também exercer o poder 
disciplinar sobre estes últimos”. 

Conselho Administrativo 
Composição: 
- Presidente da comissão instaladora, que presidirá; 
- Um dos vogais da comissão instaladora; 
- O Secretário da Faculdade. 
Competências: 
Assegurar a gestão administrativa, financeira e 
patrimonial da Faculdade de Arquitectura.  
 

Conselho científico 
Composição: 
- Todos os professores catedráticos, associados e 
auxiliares, convidados e investigadores com o 
grau de doutor; 
- [não é referida nenhuma presidência nos 
Estatutos de 1990 embora se saiba que ela era 
efectiva].  
Principais atribuições: 
- Pronunciar-se sobre todos os actos relativos às 
carreiras de pessoal docente, investigador e 
técnico; 
- Regular as provas académicas; 
- Propor a criação de novos cursos. 
 
 
 

Conselho científico 
Composição: 
- Todos os professores catedráticos, associados e 
auxiliares, convidados e investigadores com o grau de 
doutor; 
- 1 presidente e um vice-presidente eleitos entre os 
membros. 
Principais atribuições: 
- Pronunciar-se sobre todos os actos relativos às carreiras 
de pessoal docente, investigador e técnico; 
- Regular as provas académicas; 
- Decidir sobre o regime de ingresso nos cursos 
professados na Escola; 
- Propor a criação, suspensão e extinção de cursos; 
- Fazer propostas sobre actividades de extensão cultural e 
prestação de serviços à comunidade. 

Conselho científico (órgão de governo) 
Composição: 
-25 membros efectivos, docentes e investigadores 
doutorados; 
- Eventuais convidados, sem direito a voto; 
- 1 presidente eleito entre os membros e coadjuvado por 
um vice-presidente. 
Principais competências: 
- Zelar pela qualidade da investigação científica na 
escola; 
- Propor ou pronunciar-se sobre a criação, transformação 
ou extinção de cursos; 
- Regular a organização dos Departamentos; 
- Regulamentar a organização e recrutamento de 
coordenadores de cursos; 
- Pronunciar-se sobre o plano estratégico do presidente, 
sobre o relatório anual de actividades e sobre a 
instituição de prémios académicos. 

Conselho Pedagógico 
Composição: 2 professores, 2 outros docentes e 4 
estudantes. 
Principais atribuições:  
- Propor a organização dos planos de estudos;  
- Definir as normas de avaliação dos cursos, 
proceder à sua revisão e verificar o seu 
cumprimento; 
- Promover a publicação de programas das 
disciplinas curriculares; 
- Fazer a avaliação das disciplinas em termos 
pedagógicos e didácticos bem como do 
rendimento escolar dos alunos; 
- Fazer propostas de divulgação dos cursos e da 
sua adaptação às necessidades sociais e de 
melhoria de integração dos diplomados na vida 
profissional; 
- Promover visitas de estudo e publicações de 
trabalhos. 

Conselho Pedagógico 
Composição: 4 docentes e 4 estudantes. 
Principais atribuições:  
- Propor a organização dos planos de estudos;  
- Definir as normas de avaliação dos cursos, proceder à sua 
revisão e verificar o seu cumprimento; 
- Formular orientações pedagógicas; 
- Fazer a avaliação do processo de ensino e aprendizagem 
“recorrendo à auscultação e recolha de opinião dos 
diferentes intervenientes naqueles processos”. 
 

Conselho Pedagógico (órgão de governo) 
Composição: 
- 5 docentes; 
- 5 estudantes; 
- 1 presidente e dois vice-presidentes, um docente e um 
estudante, eleitos entre os membros. 
Principais Competências: 
- Aprovar o regulamento de avaliação dos estudantes; 
- Apreciar as queixas relativas a falhas pedagógicas; 
- Elaborar o calendário académico; 
- Pronunciar-se sobre: 
 Orientações pedagógicas e métodos de ensino e de 

avaliação; 
 Criação, transformação e extinção de cursos; 
 Regime de prescrições; 
 Instituição de prémios académicos; 
 Orientações pedagógicas dos planos do presidente 

da FA. 
 

Conselho administrativo 
Composição: 
- Presidente do Conselho directivo; 
- Secretário; 
- Chefe de repartição. 
Competências: 
Gestão administrativa, patrimonial e financeira da 
Faculdade. 
 

 Conselho de Gestão (órgão de governo) 
Composição: 
- Presidente da Faculdade; 
- Vice-presidente da Faculdade; 
- Secretário; 
- 2 vogais designados pelo presidente. 
Competências: 
Gestão administrativa, patrimonial e financeira da 
Faculdade. 
 
Conselho de Coordenação (órgão consultivo) 
Composição: 
- Presidente do Conselho de Escola; 
- Presidente da Faculdade; 
- Vice-presidente da Faculdade; 
- Presidente do conselho científico; 
- Presidente do Conselho Pedagógico. 
Principais Competências: 
Concertação da implementação das estratégias 
científicas, pedagógicas e administrativas da Faculdade. 

 ASSEMBLEIAS 
REPRESENTATIVAS 

  Assembleia de representantes 
Composição: 
10 professores, 10 outros docentes, 20 
estudantes e 10 funcionários. 
Principais atribuições:  
- Eleger e destituir o Conselho Directivo; 
- Aprovar o projecto de orçamento e o plano de 
actividades. 

Assembleia de representantes 
Composição: 
20 docentes, 20 estudantes e 10 funcionários 
Principais atribuições:  
- Eleger e destituir o Conselho Directivo; 
- Aprovar o projecto de orçamento e o plano de actividades. 

Assembleia de Escola (órgão consultivo) 
Composição: 
18 docentes ou investigadores, 12 estudantes e 6 
funcionários. 
Principais atribuições:  
Pronunciar-se sobre as candidaturas à presidência da 
Faculdade, sobre as alterações aos estatutos e sobre 
todas as matérias relevantes. 

Conselho Consultivo 
Assegura uma ligação permanente com a comunidade. 

 
FONTES: 
a De acordo com os Decretos-Lei n.º 41.362 e n.º 41-363 de 14 de Novembro de 1957 que promulgam o Regulamento das Escolas Superiores de Belas-Artes de Lisboa e Porto, 
respectivamente; 
b De acordo com os Decreto-Lei n.º 498-E/79 e n.º 498-F/79, de 21 de Dezembro, os quais criam a F.A.U.T.L. e F.A.U.P., respectivamente; 
c De acordo com os despachos reitorais de 23 de Março de 1990 e 5 de Fevereiro de 1990 os quais homologam os Estatutos das Faculdades de Arquitectura de Lisboa e do Porto, 
respectivamente; 
d De acordo com os despachos reitorais n.º 19.782/99 e n.º 27752/2009 que homologam os Estatutos das Faculdades de Arquitectura de Lisboa e do Porto, respectivamente.
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FONTES: 
a Jornal Arquitectos n.º55 p.12 – dados contidos em quadro inserido no artigo “A ESBAL, como foi?” de Frederico George 
b Repartição Académica da FAUTL (2009) 
c Jornal Arquitectos n.º55 p.5 – dados contidos em quadro inserido no artigo “Ensino” de Carlos Tamm e confirmados na Repartição Académica FAUTL 
d Jornal Arquitectos n.º 201 p.8 – dados contidos em quadro com o título “Número de Alunos Inscritos nos Vários Cursos de Arquitectura em Portugal entre 1950 e 2000” 
e Arquitectura n.º 146 p.67 – dados contidos em entrevista a Augusto Pereira Brandão 
f Jornal Arquitectos n.º55 p.13 – dados contidos no texto “A FAUP, como vai?” de Fernando Távora 

II.2.1 Capacidade Humana 
Corpo Discente  
(valores médios aproximados) 

 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Total de inscritos: ESBAL/FAUTL 880a - - - - - - - 1180e - - 1362b 1341b 1307c 1222b 1183b 1245b 1153b 

Total de inscritos: ESBAP/FAUP - - 283d - - - - - 384d - - - 324d 416f 184d 276d 411d 654d 

Nota de entrada do último aluno (0-100) - - - - - - - - - - - - - - - - 77,4b 81,0b 

Diplomados 12b 241b  118b 247b 236b 181b 187b 206b 243b 166b 183b 187b 188b 223b 237b 202b 213b - 
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FONTE: Repartição Académica da FAUTL (2009) 

II.2.2 Capacidade Humana 
Corpo Docente  

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

TOTAL DE CONTRATADOS 9 21 25 36 38 43 47 57 96 96 110 111 110 112 108 106 

Idade 22-40 4 12 17 19 29 29 38 42 44 44 55 56 40 70 35 49 

 40-60 5 9 8 17 9 14 9 15 52 52 55 55 70 48 21 57 

 > 60 - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 

Naturalidade Lisboa 6 13 17 23 27 30 23 36 67 67 60 45 55 68 33 57 

 Outra 3 8 8 10 11 13 24 21 29 29 50 66 55 44 25 51 

Grau Licenciado 7 17 23 33 33 41 42 50 89 89 92 101 100 102 96 98 

 Mestre - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 

 Doutor 2 4 2 3 5 2 5 7 7 7 7 9 9 9 9 9 

Curso ou Especialidade Arquitectura 5 16 18 28 38 34 38 38 76 72 84 85 84 85 77 81 

 Planeamento Urbano - - - - - - - - - - - - - -  - 

 Engenharia Civil - - - - - - 1 3 3 4 4 6 6 6 7 6 

 Outros 4 6 7 8 8 9 8 16 17 20 22 20 20 21 22 21 

Categoria Professor Catedrático 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 7 6 

 Professor Associado - - - - - - - - - 4 5 7 7 7 2 2 

 Professor Auxiliar - - - - - - - 1 4 2 5 9 8 11 11 12 

 Assistente 8 20 24 34 36 41 45 55 90 89 94 88 87 87 82 84 

 Assistente Estagiário    1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 4 4 

Regime Dedicação exclusiva 5 12 12 15 20 24 20 25 43 43 50 51 50 50 48 48 

 Tempo integral 4 9 12 20 17 18 25 30 50 50 56 56 56 56 53 55 

 Tempo parcial   1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 6 5 5 
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II.3.1 Formação   Planos de estudos regulamentados: disciplinas por áreas científicas 
 
 Ano 

curricular Regulamentação PROJECTO PLANEAMENTO DESENHO GEOMETRIA CONSTRUÇÕES/ 
TECNOLOGIAS 

HISTÓRIA/ 
TEORIA 

GEOGRAFIA/ 
AMBIENTE 

SOCIOLOGIA/
ECONOMIA 

MATEMÁTICA/ 
ESTRUTURAS OUTRAS 

1957-74 Decretos-Lei n.º 41.362 
e n.º 41-363 de 14 de 
Novembro de 1957 

▪ Arquitectura Analítica 
(1ª e 2ª partes) 
▪ Composição de 
Arquitectura (1ª à 4ª parte) 
▪ Conjugação das Três Artes 

▪ Urbanologia (1ª e 2ª partes) 
 

▪ Desenho de Estátua ▪ Geometria Descritiva; 
▪ Teoria das Sombras e 
Perspectiva 
▪ Estereotomia 
 

▪ Materiais 
▪ Higiene e Equipamento 
(1ª e 2ª partes) 
▪  Edificações 
 

▪ História Geral da Arte 
(1ª e 2ª partes) 
▪ História da Arte em Portugal 
▪ Teoria e História da 
Arquitectura (1ª e 2ª partes) 
▪ Estética e Teorias da Arte 

▪ Geografia Física 
▪ Geografia Humana 
 

▪ Sociologia Geral 
▪ Economia 
 

▪ Matemáticas Gerais 
▪ Estática Aplicada às 
Construções (1ª e 2ª partes) 
▪ Curso Geral de Química 
▪ Curso Geral de Física 
▪ Teoria e Concepção das 
Estruturas 

▪ Organização de 
Projectos e 
Estaleiros 
▪ Topografia 
Urbana 
 

   
   

 F
A

S
E

 1
 

1975/76 Portaria n.º 503/84 de 25 
de Julho 

▪ Arquitectura I a V ▪ Planeamento I, II, III e IV ▪ Representação ▪ Teoria da Construção ▪ História Geral da Arte 
▪ História da Arte Portuguesa 
▪ Teoria e História da 
Arquitectura I, II e III 
▪ História Geral da Arquitectura I, 
II e III 
▪ História 
▪ Teoria da Concepção 

▪ Geografia 
▪ Ecologia 
▪ Estudos de Ambiente 
I e II 

▪ Sociologia 
▪ Sociologia Urbana 

▪ Matemática I e II 
▪ Estática I, II e III 

▪ Teoria da 
Informação I e II 
▪ Semiologia 
 

1976/77 Portaria n.º 503/84 de 25 
de Julho 

 
▪ Arquitectura I, II e III 

▪ Planeamento I, II e III 
▪ Desenho e Renovação 
Urbana 
 

▪ Representação ▪ Geometria descritiva ▪ Técnicas 
Construtivas/Estruturas 
▪ Estruturas/Materiais 

▪ Teoria e História da 
Arquitectura I, II e III 
▪ História da Arquitectura 
Portuguesa 
▪ História das Estruturas Urbanas 
▪ Teoria da Concepção 

▪ Geografia I, II e III 
▪ Estudos do Ambiente 
▪ Paisagem 
▪ Demografia 
▪ Transportes 
 

▪ Economia da 
Construção I e II 
▪ Economia Regional 
▪ Economia Industrial e 
Agrária 
 

▪ Estruturas 
▪ Estruturas/Materiais 

▪ Semiologia 
▪ Semiologia da 
arquitectura 
 

▪ Arquitectura IV e V (ou Planeamento IV e V) 
▪ Planeamento IV e V (ou Arquitectura IV e V) 

1977-79 Portaria n.º 503/84 de 25 
de Julho 

▪ Arquitectura I a V ▪ Planeamento I e II 
▪ Planeamento Urbano 

▪ Desenho I e II ▪ Geometria ▪ Construções I a V ▪ Teoria da Arquitectura I, II e III 
▪  História da Arquitectura I, II e III 
▪  História da Arquitectura 
Portuguesa I e II 

▪ Geografia I, II e III ▪ Introdução à Sociologia 
▪ Economia da 
Construção 
▪ Economia I e II 

▪ Matemática 
▪ Estática 
▪ Estruturas I, II e III 

 

   
   

 F
A

S
E

 2
 

1979-81 Portaria n.º 503/84 de 25 
de Julho 

▪ Arquitectura I a V ▪ Planeamento I e II 
▪ Planeamento  

▪ Desenho I e II ▪ Geometria ▪ Construções I a V ▪ Teoria da Arquitectura I e II 
▪ História da Arquitectura I, II e III 
▪ História da Arquitectura 
Portuguesa I e II 

▪ Geografia I, II e III 
▪ Estudos de Ambiente 
 

▪ Sociologia I e II 
▪ Economia I e II 
 

▪ Matemática 
▪ Estática 
▪ Estruturas I e II 
 

 

1981/82 Portaria n.º 503/84 de 25 
de Julho 

▪ Arquitectura I a V ▪ Planeamento I e II 
▪ Planeamento 

▪ Desenho I e II ▪ Geometria ▪ Construções I a V ▪ Teoria da Arquitectura I e II 
▪ História da Arquitectura I, II e III 

▪ Estudos de Ambiente 
▪ Geografia I, II e III 
 

▪ Sociologia I e II 
▪ Economia I e II 
 

▪ Matemática 
▪ Estática 
▪ Estruturas I e II 

 

1982/83 Portaria n.º 503/84 de 25 
de Julho 

▪ Projecto (Arquitectura, Construções, Teoria da Arquitectura e 
Ambiente) 
▪ Projecto (Arquitectura e Construções) 
▪ Projecto (Arquitectura e Planeamento Urbano) I e II 
▪ Projecto (Arquitectura, Planeamento e Construções) 

▪ Desenho I e II ▪ Geometria ▪ Construções I, II e III ▪ Teoria da Arquitectura I e II 
▪ História da Arquitectura I, II e III 
▪ História da Arquitectura 
Portuguesa 

▪ Geografia I, II e III 
 

▪ Sociologia I e II 
▪ Economia I e II 
 

▪ Matemática 
▪ Estática 
▪ Estruturas I e II 
 

 

FA
S

E
 3

 

1983-85 O Plano de Estudos não 
é publicado em DR mas 
a estrutura curricular – 
nomeadamente o 
desdobramento do 5º 
ano em três opções - 
consta do n.º 1 do art. 5º 
da Portaria n.º 448/84 de 
9 de Julho 

▪ Projecto I a V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ▪ Geometria Descritiva ▪ Construções I a IV 
▪ Tecnologia Ambiental / 
Tecnologia e Patologia dos 
Materiais 

▪ Teoria da Arquitectura I e II 
▪ História da Arquitectura I, II e III 
▪ História da Arquitectura 
Portuguesa 
▪ História das Teorias 
 

▪ Geografia Física 
▪ Geografia Humana 
▪ Geografia Urbana 
▪ Tecnologia Ambiental 
 
 

▪ Sociologia 
▪ Sociologia Urbana / 
Sociologia Regional / 
Sociologia da Mutação 
Urbana 
▪ Economia 
▪ Economia Urbana 
▪ Economia do Projecto e 
Construção / 
Introdução à Economia 
Regional / 
Economia da 
Recuperação de 
Elementos Degradados  

▪ Matemática 
▪ Estática 
▪ Estruturas 
 

▪ Legislação 
Aplicável 
▪ Participação da 
População no 
Planeamento 

 

1985-89 Despacho reitoral n.º 
1/SA/84 [não sai em 
DR]; o curso mantém o 
desdobramento do 5º 
ano em três opções. 

▪ Projecto I a V ▪ Desenho Básico 
▪ Desenho Analítico 
▪ Desenho de 
Arquitectura 

▪ Geometria Descritiva ▪ Materiais 
▪ Processos de Construção 
▪ Sistemas Construtivos 
▪ Redes e Instalações Técnicas 
▪ Infra-estruturas e Fluxos 
Urbanos 
▪ Tecnologia Ambiental 
/ Tecnologia e Patologia dos 
Materiais 

▪ História da Arquitectura I, II e III 
▪ História da Arquitectura 
Portuguesa 
▪ Introdução ao Estudo da Teoria 
da Arquitectura 
▪ Métodos de Projecto 
▪ História da Cidade 
 
 

▪ Geografia Geral 
▪ Geografia Urbana I e II 
▪ Física do Ambiente 
▪ Energias Alternativas 
▪ Geografia Regional 
 
 

▪ Introdução à Sociologia 
▪ Introdução à Sociologia 
urbana 
▪ Demografia Urbana 
▪ Economia da 
Construção 
▪ Economia Urbana 
▪ Gestão de Projecto 
▪ Sociologia Urbana / 
Introdução à Sociologia 
Regional / Sociologia da 
Mutação Urbana 
▪ Economia do Projecto e 
Construção / Introdução 
à Economia Regional 
/ Economia da 
Recuperação de 
Elementos Degradados  

▪ Introdução à Estática 
▪ Estática 
 

▪ Introdução ao 
C.A.D. 
▪ Introdução à 
Semântica de 
Arquitectura 
▪ Legislação 
Aplicável à 
Arquitectura e 
Planeamento 

FA
S

E
 4

 

1989/90 Despacho de 10 de 
Julho de 1989 [da 
Reitoria da UTL] 
(publicado no DR 270 de 
8 de Setembro de 1989, 
II Série) 

▪ Arquitectura Analítica  
▪ Projecto II a V 

▪ Urbanologia 
▪ Urbanismo 

▪ Desenho I e II ▪ Geometria ▪ Materiais 
▪ Construções I, II e III e 
Tecnologias 
 

▪ História da Arquitectura e 
Urbanismo I e II 
▪ Teoria da Arquitectura I e II 
▪ História da Arte 
▪ História da Arquitectura e 
Urbanismo Português 
 

▪ Geografia 
▪ Geografia Urbana 
▪ Ciências do Ambiente 

▪ Sociologia 
▪ Economia 
 

▪ Matemática e 
Informatização 
▪ Estática 
▪ Resistência de Materiais 
▪ Concepção e 
Dimensionamento de 
Estruturas I e II 

▪ C.A.D. 
▪ História, 
Estética e 
Fenomenologia 
da Arquitectura 
I e II 
▪ Topografia/ 
Cartografia 
▪ Arqueologia 
▪ Direito na 
Arquitectura e 
Urbanismo 
▪ Criticismo na 
Arquitectura 
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II.3.2.1 Formação 
Planos de estudos regulamentados  

1957-74  
Instituição [no caso de Lisboa] Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa – 1ª Secção 
Local de leccionação [no caso de Lisboa]  Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Convento de S. Francisco, Lisboa 

 Faculdades de Ciências ou Instituto Superior Técnico, Lisboa [disciplinas marcadas com *] 
Regulamentação Decretos-Lei n.º 41.362 e n.º 41.363 de 14 de Novembro de 1957 
Condições de acesso 7º ano do liceu [actual 11º ano] e exame de aptidão (Matemática, Ciências Físico-Químicas e 

Desenho) ao qual se aplicam “as disposições que regulam os exames de aptidão para 
ingresso nas Universidades” (art. 7º do referido DL).  

Estrutura  6 anos lectivos divididos por 3 ciclos de estudo: 
1º ciclo: 1º e 2º anos 
2º ciclo: 3º, 4º e 5º anos 
3º ciclo: 6º ano 

 Estágio de 6 meses 
 Prova final (vulgo CODA) 

Disciplinas por ano, indicação de 
anual [A] ou semestral [S], 
n.º semanal de aulas (total) 
seguido de tipo (teórica [T], prática 
[P] ou teórica e prática [TP]) 

1º ano Arquitectura Analítica (1ªparte) [A/4P]  
Desenho de Estátua [A/4P] 
História Geral da Arte (2ª parte) [A/2T] 
Matemáticas Gerais*  [A/3T+4P]  
Geometria Descritiva*  [A/2T+4P]  
Curso Geral de Química*  [A/3T+4P]  

2º ano Arquitectura Analítica (2ª parte) [A/6P]  
Teoria das Sombras e Perspectiva [A/2T+3P] 
Estereotomia [A/2T+3P] 
História Geral da Arte (2ª parte) [A/3T] 
Curso Geral de Física [A/7T+P] 
Sociologia Geral* (questões morais e sociais relacionadas com a técnica) [A/3T]  

3º ano Composição de Arquitectura (1ª parte) [A/15P]  
Teoria e História da Arquitectura (1ª parte) [A/3T] 
História da Arte em Portugal [A/3T] 
Topografia Urbana [A/2T+3P]  
Estática Aplicada às Construções (1ª parte) [A/2T+4P]  
Materiais [A/2T]  

4º ano Composição de Arquitectura (2ª parte) [A/15P]  
Teoria e História da Arquitectura (2ª parte) [A/3T]  
Geografia Física [A/2T+2P] 
Estática Aplicada às Construções (2ª parte) [A/2T+2P]  
Higiene e Equipamento (1ª parte) [A/2T+4P]  
Edificações [A/2T] 

5º ano Composição de Arquitectura (3ª parte) [A/15P]  
Urbanologia (1ª parte) [A/2T+4P] 
Teoria e Concepção de Estrutura [A/2T+2P]  
Higiene e Equipamento (2ª parte) [A/2T+2P] 
Geografia Humana [A/2T]  
Organização de Projectos e Estaleiros [A/4P] 

6º ano Composição de arquitectura (4ª parte) [A/18P] 
Urbanologia (2ª parte) [A/2T+6P] 
Estética e Teorias da Arte [A/2T]  
Economia [A/2T]  
Conjugação das Três Artes [A/4P]  

Estágio “Duração mínima de 6 meses em obras oficiais ou particulares desde que orientadas por 
arquitecto de reconhecida idoneidade”  

Número de horas de aulas por semana, total (T) 
e média aritmética por ano (M) 

1º ano: 30 
2º ano: 29 
3º ano: 34 
4º ano: 34 
5º ano: 35 
6º ano: 34 
T = 196 
M= 32,6 

Observações genéricas  
*nomes convencionados para a presente análise 

 Projecto* é considerado uma disciplina analítica e compositiva, sendo denominado de 
Arquitectura Analítica no 1º e 2º anos e Composição de Arquitectura do 4º ao 6º anos. 

 Planeamento* é leccionado como Urbanologia no 5º e 6º anos. 
 Todas as disciplinas são anuais. 
 Não existem disciplinas optativas. 

Outros dados relevantes  DL considera os cursos de Arquitectura, Pintura e Escultura cursos superiores. 
 Quatro das doze disciplinas que integram os dois primeiros anos são cursadas nas 

Faculdades de Ciências ou no Instituto Superior Técnico. 
 Este Plano de Estudos é comum às Escolas de Belas-Artes de Lisboa e Porto. 
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II.3.2.2 Formação 
Planos de estudos regulamentados  

1968-83  
Instituição Escola Superior de Belas-Artes do Porto – 1ª secção 

E 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 

Local de leccionação Escola Superior de Belas-Artes do Porto, Convento de S. Lázaro, Porto 
Regulamentação O Decreto do Governo n.º61/83 reconhece e clarifica a alteração ao Plano de Estudos do 

curso de Arquitectura que houvera sido fixado pelo Decreto 41.363 de 14 de Novembro de 
1957 e alterado para o ano lectivo de 1968/69 em favor de um regime de experiência 
pedagógica, o qual está consignado no DL n.º 47.587, de 10 de Março de 1967. 

Estrutura  Parte escolar com 5 anos constituída por 3 ciclos, a que correspondem: 
a. O 1º ano curricular, com carácter propedêutico; 
b. Os  2º, 3º e 4º anos curriculares de formação técnica e científica específica; 
c. O 5º ano curricular organizado com base no ensino integrado das disciplinas e na 
realização de trabalho de concepção própria. 

 Estágio com carácter profissionalizante com a duração mínima de 6 meses. 
Disciplinas por 
ano 
 

1º ciclo: 
 

1º ano 
 

As únicas disciplinas ministradas* são: 
Arquitectura, 
Desenho, 
História Geral da Arquitectura, 
Introdução à Construção e Construção, 
Teoria da Arquitectura e Teoria e Prática de Investigação 

* de acordo com tabela constante na tese de mestrado da FAUP intitulada “O desenho na formação do arquitecto” de autoria de 
Teresa Pais, em 2007 
 
 

2º ciclo: 
 

2º ano 
 
3º ano 
 
4º ano 
 

3º ciclo: 
 

5º ano 
 

6º ano Estágio profissionalizante 
Outros dados relevantes  O estágio é obrigatório para obtenção de diploma. 



 

23 
 

 

 

  

 
II.3.2.3 Formação 
Planos de estudos regulamentados  

1975/76 [FASE 1] 
Instituição Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa – 1ª Secção 
Local de leccionação Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Convento de S. Francisco, Lisboa 
Regulamentação Portaria n.º 503/84 de 25 de Julho 
Condições de acesso Curso complementar dos liceus 
Estrutura Cinco anos sem estágio 
Disciplinas por ano,  
n.º semanal de aulas (total) 
seguido de tipo (teórica [T], prática 
[P] ou teórico-prática [TP]) 

1º ano Arquitectura I [6P+3TP]  
Planeamento I [3P+1TP] 
Representação [9P+3TP] 
Matemática I [4T] 
História [2T] 

2º ano Arquitectura II [6TP] 
Planeamento II [8TP] 
Teoria e História da Arquitectura I [4T] 
Estática I [2T] 
Ecologia [2T] 
História Geral da arte [2T] 
História Geral da Arquitectura I [2T] 
Matemática II [2T] 
Estudos de Ambiente I [2T] 

3º ano Arquitectura III [9TP] 
Planeamento III [4TP] 
Teoria e História da Arquitectura II [4T] 
Estática I [2T] 
Ecologia [2T] 
História Geral da Arquitectura II [2T] 
Estudos de Ambiente II [2T] 
Sociologia [2T] 
Teoria da Informação I [2T] 

4º ano Arquitectura IV [9TP] 
Planeamento IV [A/6TP] 
Teoria e História da Arquitectura III [4T] 
Estática III [2T] 
História Geral da Arquitectura III [2T] 
Geografia [2T] 
Semiologia [2T] 
Teoria da Informação II [2T] 
História da Arte Portuguesa [2T] 

5º ano Arquitectura V [6P+2TP] 
Teoria da Concepção [4T] 
Teoria da Construção [2T] 
Sociologia Urbana [2T] 

Número de horas de aulas por semana, total (T) 
e média aritmética por ano (M) 

1º ano: 31 
2º ano: 30 
3º ano: 27 
4º ano: 31 
5º ano:16 
T = 135 
M= 27 

Observações genéricas comparativas com o 
Plano de Estudos anterior 
* nome convencionado para a presente análise 

 O modelo para 1975/76, tal como os que se lhe seguem, é essencialmente igual ao 
anterior mantendo as principais áreas científicas. As alterações mais significativas 
prendem-se com as denominações das disciplinas; Projecto*, disciplina anteriormente 
considerada como analítica e compositiva, passa a designar-se de Arquitectura e é 
introduzida a cadeira de Planeamento do 1º ao 4º ano, substituindo Urbanologia do 5º e 6º 
anos do Plano anterior. 

 É excluído o estudo da Estética enquanto disciplina. É também excluído o estudo de 
Química e Física. 

 É introduzida a disciplina de Semiologia e outras relativas ao Ambiente e Ecologia. 
 Todas as cadeiras são anuais. 

Outros dados relevantes  A ausência de estágio é notada no preâmbulo da Portaria de 1984 como “uma questão 
que deve ser estudada com ambas as escolas que formam arquitectos” sendo ainda 
exposto que o facto de esta legalizar os planos de estudo ministrados nos dez anos 
anteriores não implica uma “tomada de posição quanto à estrutura curricular do curso (…) 
sem estágio”. 
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II.3.2.4 Formação 
Planos de estudos regulamentados  

1976/77 [FASE 1] 
Instituição Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa – 1ª Secção 
Local de leccionação Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Convento de S. Francisco, Lisboa 
Regulamentação Portaria n.º 503/84 de 25 de Julho 
Condições de acesso Curso Complementar dos Liceus (11ºano) 
Estrutura Cinco anos sem estágio 
Disciplinas por ano, n.º semanal 
de aulas (total) seguido de tipo 
(teórica [T], prática [P] ou 
teórico-prática [TP]) 

1º ano Arquitectura I [5P+1TP]  
Planeamento I [5P+1TP]  
Teoria e História da Arquitectura I [5P+1TP] 
Representação [2T] 
Geometria Descritiva [1T+2P] 
Estudos de Ambiente [3T] 
Geografia I [2T] 
Antropologia [2T] 
Matemática [2T] 
História da Arte [2T] 
Teoria da Informação [2T] 

2º ano Arquitectura II [6TP] 
Planeamento II [8TP]  
Teoria e História da Arquitectura I [4T] 
Materiais/Ambiente [6TP] 
Estruturas [2T] 
Geografia II [2T] 
Paisagem [2T] 
História da Arquitectura Portuguesa [2T] 
Semiologia [2T] 

3º ano Arquitectura III [9P] 
Planeamento III [4P] 
Teoria e História da Arquitectura II [4T] 
Técnicas Construtivas/Estruturas [2T] 
Geografia III [2T] 
História das Estruturas Urbanas [2T] 
Semiologia da Arquitectura [2T] 
Economia da Construção I [2T] 
Economia Regional [2T] 

4º ano Arquitectura IV [9P]   OU  Planeamento IV[12P] 
Teoria da concepção [4T] 
Estruturas/Materiais [2T] 
Economia da Construção II [2T] 
Desenho e Renovação Urbana [2T] 

5º ano Arquitectura V [6P+3TP]  OU  Planeamento V [9T+3TP] 
Economia Industrial e Agrária [2P] 
Demografia [2P] 
Transportes [2P] 
Sociologia [2P] 

Número de horas de aulas por semana, total (T) 
e média aritmética por ano (M) 

1º ano: 36 
2º ano: 34 
3º ano: 29 
4º ano: 19 a 22 
5º ano: 15 a 17 
T (em média) = 136 
M= 27,2 

Observações genéricas comparativas com o 
Plano de Estudos anterior 
*nome convencionado para a presente análise 

 É ensaiado o primeiro desdobramento de Projecto* versus Planeamento* como disciplinas 
optativas do 4º e 5º anos. 

 São introduzidas novas disciplinas que têm sobretudo a ver com a gestão regional, 
industrial e agrária, relativas, supomos, às alterações políticas em curso no país. 

 É reintroduzida a Geometria Descritiva. 
 É introduzida mais uma disciplina de Semiologia e desdobram-se as cadeiras de 

Economia. 
 A disciplina de Estruturas passa a estar agregada a disciplinas tecnológicas. 
 Todas as cadeiras são anuais. 

Outros dados relevantes  A ausência de estágio é notada no preâmbulo da Portaria de 1984 como “uma questão 
que deve ser estudada com ambas as escolas que formam arquitectos” sendo ainda 
exposto que o facto de esta legalizar os planos de estudo ministrados nos dez anos 
anteriores não implica uma “tomada de posição quanto à estrutura curricular do curso (…) 
sem estágio”. 
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II.3.2.5 Formação 
Planos de estudos regulamentados  

1977-79 [FASE 1] 
Instituição Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa – 1ª Secção 
Local de leccionação Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Convento de S. Francisco, Lisboa 
Regulamentação Portaria n.º 503/84 de 25 de Julho 
Condições de acesso  Curso Complementar dos Liceus e exame nacional 

 O ingresso é precedido de um ano propedêutico. 
 Em 1978 é estabelecido numeros clausus. 

Estrutura Cinco anos sem estágio 
Disciplinas por ano, n.º semanal 
de aulas (total) seguido de tipo 
(teórica [T], prática [P] ou teórico-
prática [TP]) 

1º ano Arquitectura I [5P+1TP]  
Construções I [5P+1TP] 
Desenho I [5P+1TP] 
Geometria [1T+1P] 
Matemática [2T] 
Teoria da Arquitectura I [2T] 

2º ano Arquitectura II [6TP] 
Construções II [6TP] 
Estática [2T] 
Geografia I [2T] 
Teoria da Arquitectura II [2T] 
História da Arquitectura I [2T] 
Desenho II [3P+3TP] 
Estruturas I [1T] 
Economia da Construção [1T] 

3º ano Arquitectura III [9P] 
Construções III [4P] 
Planeamento I [4P] 
Estruturas II [1T+1P] 
Geografia II [2T] 
Economia I [4T] 
Introdução à Sociologia [2T] 
História da Arquitectura II [2T] 
História da Arquitectura Portuguesa I [4T] 

4º ano Arquitectura IV [9P] 
Construções IV [4P] 
Estruturas III [1T+1TP] 
História da Arquitectura Portuguesa II [2T] 
Planeamento Urbano [9P] 
História da Arquitectura III [2T] 
Economia II [1T] 
Geografia III [1T] 
Sociologia [1T] 
Teoria da Arquitectura III [9T] 

5º ano Arquitectura V [12P+3TP] 
Construções V [1P+1TP] 
Planeamento II [6P+3TP] 
História da Arquitectura Portuguesa III [3T] 

Número de horas de aulas por semana, total (T) 
e média aritmética por ano (M) 

1º ano: 24 
2º ano: 28 
3º ano: 33 
4º ano: 31 
5º ano: 29 
T = 145 
M= 29 

Observações genéricas comparativas com o 
Plano de Estudos anterior 
*nome convencionado para a presente análise 

 Projecto* e Planeamento* voltam a surgir como disciplinas autónomas totalizando oito 
cadeiras anuais. 

 São reintroduzidas a Matemática e Estruturas como disciplinas autónomas. 
 É excluída a disciplina de História de Arte, ficando só as disciplinas relativas à História de 

Arquitectura. 
 São excluídas as disciplinas de Semiologia. 
 Todas as cadeiras são anuais. 

Outros dados relevantes  A ausência de estágio é notada no preâmbulo da Portaria de 1984 como “uma questão 
que deve ser estudada com ambas as escolas que formam arquitectos” sendo ainda 
exposto que o facto de esta legalizar os planos de estudo ministrados nos dez anos 
anteriores não implica uma “tomada de posição quanto à estrutura curricular do curso (…) 
sem estágio”. 
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II.3.2.6 Formação 
Planos de estudos regulamentados  

1979-81 [FASE 2] 
Instituição Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa – 1ª Secção 
Local de leccionação Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Convento de S. Francisco, Lisboa 
Regulamentação Portaria n.º 503/84 de 25 de Julho 
Condições de acesso  Curso Complementar dos Liceus e exame nacional 

 O ingresso é precedido de um ano propedêutico. 
Estrutura Cinco anos sem estágio 
Disciplinas por ano, n.º semanal 
de aulas (total) seguido de tipo 
(teórica [T], prática [P] ou teórico-
prática [TP]) 

1º ano Arquitectura I [5P+1TP]  
Construções I [5P+1TP] 
Desenho I [5P+1TP] 
Geometria [1T+1P] 
Matemática [2T] 
Teoria da Arquitectura I [2T] 
Estudos do Ambiente [3T] 

2º ano Arquitectura II [6TP] 
Construções II [6TP] 
Estática [2T] 
Geografia I [2T] 
Teoria da Arquitectura II [2T] 
História da Arquitectura I [2T] 
Desenho II [3P+3TP] 

3º ano Arquitectura III [9P] 
Construções III [4P] 
Estruturas I [1T] 
Geografia II [2T] 
Economia I [4T] 
Sociologia I [2T] 
História da Arquitectura II [2T] 
História da Arquitectura Portuguesa I [4T] 
Planeamento Urbano I [4P] 

4º ano Arquitectura IV [9P] 
Construções IV [4P] 
Estruturas II [1T+1TP] 
História da Arquitectura Portuguesa II [2T] 
História da Arquitectura III [2T] 
Planeamento Urbano II [9P] 
Economia II [1T] 
Geografia III [1T] 
Sociologia II [1T] 

5º ano Arquitectura V [12P+3TP] 
Construções V [1P+1TP] 
Planeamento [6P+3TP] 

Número de horas de aulas por semana, total (T) 
e média aritmética por ano (M) 

1º ano: 27 
2º ano: 26 
3º ano: 32 
4º ano: 31 
5º ano: 26 
T = 142 
M= 28,4 

Observações genéricas comparativas com o 
Plano de Estudos anterior 

 Este Plano e os que se seguem até ao Plano de 1983-84 são muito semelhantes entre si. 
Concretamente, observamos para este Plano apenas ligeiras diferenças nas cargas 
horárias, a introdução de Estudos de Ambiente e exclusão de Economia da Construção. 

 Todas as cadeiras são anuais 
 Observa-se também uma ligeiro quebra no número total de aulas leccionadas por semana. 

Outros dados relevantes  A ausência de estágio é notada no preâmbulo da Portaria de 1984 como “uma questão 
que deve ser estudada com ambas as escolas que formam arquitectos” sendo ainda 
exposto que o facto de esta legalizar os planos de estudo ministrados nos dez anos 
anteriores não implica uma “tomada de posição quanto à estrutura curricular do curso (…) 
sem estágio”. 
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II.3.2.7 Formação 
Planos de estudos regulamentados  

1981/82 [FASE 2] 
Instituição Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa – 1ª Secção 
Local de leccionação Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Convento de S. Francisco, Lisboa 
Regulamentação Portaria n.º 503/84 de 25 de Julho 
Condições de acesso  O ingresso é precedido do 12º ano o qual substitui o ano propedêutico. 
Estrutura Cinco anos sem estágio 
Disciplinas por ano, n.º semanal 
de aulas (total) seguido de tipo 
(teórica [T], prática [P] ou teórico-
prática [TP]) 

1º ano Arquitectura I [5P+1TP]  
Construções I [5P+1TP] 
Desenho I [5P+1TP] 
Geometria [1T+2P] 
Matemática [2T] 
Teoria da Arquitectura I [2T] 
Estudos do Ambiente [3T] 

2º ano Arquitectura II [6TP] 
Construções II [6TP] 
Estática [2T] 
Geografia I [2T] 
Teoria da Arquitectura II [2T] 
História da Arquitectura I [2T] 
Desenho II [3P+3TP] 

3º ano Arquitectura III [9P] 
Construções III [3P] 
Estruturas I [2T] 
Geografia II [2T] 
Economia I [2T] 
Sociologia I [2T] 
História da Arquitectura II [2T] 
Planeamento Urbano I [4P] 

4º ano Arquitectura IV [9P] 
Construções IV [3P] 
Estruturas II [1T+1TP] 
História da Arquitectura III [2T] 
Planeamento Urbano II [9P] 
Economia II [2T] 
Geografia III [2T] 
Sociologia II [2T] 

5º ano Arquitectura V [9P+3TP] 
Construções V [9P+3TP] 
Planeamento [9P+3TP] 

Número de horas de aulas por semana, total (T) 
e média aritmética por ano (M) 

1º ano: 28 
2º ano: 26 
3º ano: 26 
4º ano: 31 
5º ano: 36 
T = 147 
M= 29,4 

Observações genéricas comparativas com o 
Plano de Estudos anterior 

 Muito semelhante ao anterior, este Plano apresenta como alteração, apenas, a exclusão 
da disciplina de História da Arquitectura Portuguesa (duas cadeiras anuais com, 
respectivamente, quatro e duas horas teóricas semanais). 

 Observa-se o retorno ao número de horas semanais do Plano de 1977-79. 
 Todas as cadeiras são anuais 

Outros dados relevantes  A ausência de estágio é notada no preâmbulo da Portaria de 1984 como “uma questão 
que deve ser estudada com ambas as escolas que formam arquitectos” sendo ainda 
exposto que o facto de esta legalizar os planos de estudo ministrados nos dez anos 
anteriores não implica uma “tomada de posição quanto à estrutura curricular do curso (…) 
sem estágio”. 
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II.3.2.8 Formação 
Planos de estudos regulamentados  

1982/83 [FASE 2] 
Instituição Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa – 1ª Secção 
Local de leccionação Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Convento de S. Francisco, Lisboa 
Regulamentação Portaria n.º 503/84 de 25 de Julho 
Condições de acesso 12º ano de escolaridade (via de ensino) com as disciplinas de Matemática (obrigatória) e 

outras duas à escolha entre Geometria Descritiva, Geologia, Física, Química, Geografia 
e Biologia. 

Estrutura Cinco anos sem estágio. 
Disciplinas por ano, n.º semanal de 
aulas (total) seguido de tipo (teórica 
[T], prática [P] ou teórico-prática [TP]) 

1º ano Projecto (Arquitectura, Construções, Teoria da Arquitectura e Ambiente) [10P+2TP]  
Desenho I [5P+1TP] 
Geometria [2T+2P] 
Matemática [4T] 

2º ano Projecto (Arquitectura e Construções) [12TP] 
Desenho II [3P+3TP] 
Estática [2T] 
Construções I [2T] 
História da Arquitectura I [2T] 
Teoria da Arquitectura II [2T] 
Geografia I [2T] 

3º ano Projecto (Arquitectura e Planeamento Urbano) I [12P] 
Construções II [2T] 
Estruturas I [2T] 
Economia I [2T] 
História da Arquitectura II [2T] 
Teoria da Arquitectura II [2T] 
Geografia II [2T] 
Sociologia I [2T] 

4º ano Projecto (Arquitectura e Planeamento Urbano) II [12P] 
Construções III [2T+1P] 
Estruturas II [1T] 
História da Arquitectura III [2T] 
História da Arquitectura Portuguesa [2T] 
Geografia III [2T] 
Economia II [2T] 
Sociologia II [2T] 

5º ano Projecto (Arquitectura, Planeamento e Construções) [14P+3TP] 
Número de horas de aulas por semana, total (T) e 
média aritmética por ano (M) 

1º ano: 26 
2º ano: 28 
3º ano: 26 
4º ano: 26 
5º ano: 17 
T = 123 
M= 24,6 

Observações genéricas comparativas com o Plano 
de Estudos anterior 

 A principal alteração observada para este Plano é a introdução da designação 
Projecto para a disciplina de Arquitectura bem como a introdução ao conceito de 
Projecto como disciplina síntese de outras matérias. Tal é explícito na forma como a 
sua denominação é apresentada na Lei, sendo acrescentado ao vocábulo Projecto um 
parêntesis com as disciplinas que este pretende incorporar, a saber: 

a. 1º ano: Arquitectura, Construções, Teoria da Arquitectura e Ambiente; 
b. 2º ano: Arquitectura e Construções; 
c. 3º e 4º anos: Arquitectura e Planeamento Urbano; 
d. 5ºano: Arquitectura, Planeamento e Construções. 

 Esta redução implica que o 5º ano apresente uma cadeira apenas denominada 
Projecto (Arquitectura, Planeamento e Construções). 

 Observa-se, igualmente, uma quebra acentuada do número de horas semanais de 
aulas podendo-se concluir que a fusão das disciplinas indicadas numa só cadeira 
acarreta um ajustamento no horário para manutenção de um equilíbrio no que 
respeita à distribuição de horas pelas diversas disciplinas. 

 Observa-se, ainda a reintrodução da disciplina de História da Arquitectura Portuguesa. 
 Todas as cadeiras são anuais. 

Outros dados relevantes  A ausência de estágio é notada no preâmbulo da Portaria de 1984 como “uma 
questão que deve ser estudada com ambas as escolas que formam arquitectos” 
sendo ainda exposto que o facto de esta legalizar os planos de estudo ministrados 
nos dez anos anteriores não implica uma “tomada de posição quanto à estrutura 
curricular do curso (…) sem estágio”. 
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II.3.2.9 Formação 
Planos de estudos regulamentados  

1983-85 [FASE 3] 
Instituição  Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa – 1ª Secção 

E 
 Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa  

Local de leccionação Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Convento de S. Francisco, Lisboa 
Regulamentação O Plano de Estudos não é publicado em DR mas a estrutura curricular – nomeadamente o 

desdobramento do 5º ano - consta do n.º 1 do art. 5º da Portaria n.º 448/84 de 9 de Julho. 

Condições de acesso 12º ano de escolaridade 
Estrutura  Cinco anos sem estágio. 

 Desdobramento do 5º ano em opções de Arquitectura, Planeamento urbanístico e 
Renovação e Conservação da Arquitectura e Núcleos Urbanos. 

Disciplinas por ano, indicação de 
anua [A] ou semestral [S1 para 1º 
Semestre e S2 para 2º Semestre] 
  

1º ano Projecto I [A] 
Desenho I [A] 
Geometria Descritiva [A] 
Matemática [A] 
Construções I [S2] 

2º ano Projecto II [A] 
Desenho II [A] 
Construções II [S2] 
Estática [S1] 
Teoria da Arquitectura I [A] 
História da Arquitectura I [1S] 
Geografia Física [A] 

3º ano Projecto III [A] 
Construções III [A] 
Economia [A] 
Estruturas [A] 
Teoria da Arquitectura II [A] 
História da Arquitectura II [A] 
Geografia Urbana [S1] 
Sociologia [S1] 

4º ano Projecto IV [A] 
Construções IV [A] 
Estruturas [S1] 
História da Arquitectura III [A] 
Geografia Urbana [A] 
Sociologia Urbana [A] 
Economia Urbana [A] 

5º ano RAMO ARQUITECTURA: 
Projecto V [A] 
História da Arquitectura Portuguesa [A] 
História das Teorias [S1] 
Tecnologia Ambiental [S2] 
Sociologia Urbana [S1] 
Economia do Projecto e Construção [S1] 
Legislação aplicável [S1] 
 
RAMO PLANEAMENTO URBANO 
Projecto V [A] 
História da Arquitectura Portuguesa [A] 
História das Teorias [S1] 
Participação da População no Planeamento [S2] 
Introdução à Sociologia Regional [S1] 
Introdução à Economia Regional [S2] 
Legislação Aplicável [S1] 
 
RAMO RENOVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARQUITECTURA E NÚCLEOS URBANOS 
Projecto V [A] 
História da Arquitectura Portuguesa [A] 
História das Teorias [S1] 
Tecnologia e Patologia dos Materiais [S2] 
Sociologia da Mutação Urbana [S2] 
Economia da Recuperação de Elementos Degradados [S1] 
Legislação Aplicável [S1] 

Observações genéricas comparativas com o 
Plano de Estudos anterior 

 Este Plano inaugura uma nova fase que apresenta, como alteração fundamental, a 
ramificação do 5º ano em três ramos distintos: Arquitectura, Planeamento Urbano e 
Renovação e Conservação da Arquitectura e Núcleos Urbanos. 

 A disciplina de Projecto constitui, tacitamente, uma síntese de outros saberes, 
apresentando-se, assim, com a denominação única. 

 Verifica-se, pela primeira vez, a introdução de disciplinas semestrais. 
 É de referir, a título de curiosidade, a introdução da disciplina de Participação da 

População no Planeamento. 
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II.3.2.10 Formação 
Planos de estudos regulamentados  

1984-91  
Instituição Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 
Local de leccionação Escola Superior de Belas-Artes do Porto, Convento de S. Lázaro, Porto 
Regulamentação Portaria n.º 815/84 de 10 de Outubro, sob proposta da Comissão Instaladora da FAUP 
Estrutura orgânica  Parte escolar com 5 anos constituída por 3 ciclos, a que correspondem: 

a. 1º ciclo – 1 ano; 
b. 2º ciclo – 3 anos; 
c. 3º ciclo – 1 ano; 

 Seminário de pré-profissionalização com a duração de 1 ano. 
Disciplinas por 
ano 
  

1º ciclo: 
 

1º ano 
 
 
 

 Áreas científicas obrigatórias (por ordem de importância tendo em conta as unidades de 
crédito): 

Projecto, 
História da Arquitectura, 
Construção, 
Teoria da Arquitectura, 
Urbanologia, 
Desenho e Geometria. 

 Áreas optativas: 
Construção, 
Urbanologia, 
Estética, 
Arqueologia, 
Geografia, 
Sociologia, 
Economia, 
Direito, 
Paisagismo, 
Matemática. 

 5º ano com opção A, B e C [fontes consultadas deixam adivinhar que se trate de 
Urbanismo, Edificações e Reconversão] 

 Seminário em regime de tempo parcial (6horas semanais) 

2º ciclo: 
 

2º ano 
 
 
 
3º ano 
 
 
 
4º ano 
 
 
 

3º ciclo: 
 

5º ano 
 
 
 

6º ano 
 
 
 

Seminário d e pré-profissionalização 

Observações genéricas comparativas com o 
Plano de Estudos anterior 

 O Plano de Estudos mantém a mesma estrutura que o anterior. 
 É introduzida como área científica obrigatória a Urbanologia. 
 São introduzidas áreas científicas optativas. 

Outros dados relevantes  As disciplinas específicas são propostas pelo Conselho Científico, aprovadas e mandadas 
publicar pelo reitor da Universidade do Porto. 

 O seminário é objecto de classificação. 
 A licenciatura é concedida após realização de prova pública. 
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II.3.2.11 Formação 
Planos de estudos regulamentados  

1985-89 [FASE 3] 
Instituição Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa  
Local de leccionação Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Convento de S. Francisco, Lisboa 
Regulamentação O Plano de Estudos não é publicado em DR. 
Condições de acesso 12º ano de escolaridade 
Estrutura  Cinco anos sem estágio. 

 Desdobramento do 5º ano em opções de Arquitectura, Planeamento urbanístico e 
Renovação e Conservação da Arquitectura e Núcleos Urbanos. 

Disciplinas por ano, indicação de 
anua [A] ou semestral [S1 para 1º 
Semestre e S2 para 2º Semestre] 
  

1º ano Projecto I [A] 
Desenho Básico [A] 
Introdução ao C.A.D [S1] 
Geometria Descritiva [A] 
Introdução á Estática [S2] 
Materiais [S2] 

2º ano Projecto II [A] 
Desenho Analítico [S2] 
Desenho de Arquitectura [S2] 
Processos de construção [S1] 
Estática [S1] 
História da Arquitectura [1S] 
Introdução ao Estudo da Teoria da Arquitectura [S1] 
Introdução à Semântica de Arquitectura [S2] 
Geografia Geral [A] 

3º ano Projecto III [A] 
Estruturas [A] 
Física do Ambiente [S1] 
Energias Alternativas [S2] 
História da Arquitectura II [S2] 
Métodos de Projecto [S1] 
Geografia Urbana I [A] 
Gestão de Projecto [S1] 
Economia da Construção [S2] 
Introdução à Sociologia [S1] 

4º ano Projecto IV [A] 
Sistemas Construtivos [A] 
Redes e Instalações Técnicas [S1] 
Infra-estruturas e Fluxos Urbanos [S2] 
História da Cidade [A] 
Geografia Urbana II [A] 
Economia Urbana [S2] 
Introdução à Sociologia Urbana [S1] 
Demografia Urbana [S2] 

5º ano RAMO ARQUITECTURA: 
Projecto V [A] 
História da Arquitectura Portuguesa [A] 
Legislação aplicável à Arquitectura e Planeamento [S1] 
Tecnologia Ambiental [S2] 
Sociologia Urbana [S2] 
Economia do Projecto e Construção [S1] 
 
RAMO PLANEAMENTO URBANO 
Projecto V [A] 
História da Arquitectura Portuguesa [A] 
Legislação aplicável à Arquitectura e Planeamento [S1] 
Geografia Regional [S1] 
Introdução à Sociologia Regional [S2] 
Introdução à Economia Regional [S1] 
 
RAMO RENOVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ARQUITECTURA E NÚCLEOS URBANOS 
Projecto V [A] 
História da Arquitectura Portuguesa [A] 
Legislação aplicável à Arquitectura e Planeamento [S1] 
Tecnologia e Patologia dos Materiais [S1] 
Sociologia da Mutação Urbana [S2] 
Economia da Recuperação de Elementos Degradados […] 

Observações genéricas comparativas com o 
Plano de Estudos anterior 

Muito semelhante ao anterior, é de notar, neste Plano, a estreia de uma disciplina de 
C.A.D.(Computer-aided design). 

Outros dados relevantes No ano lectivo de 1986/87 é estabelecido um numerus clausus de 90 alunos. 
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II.3.2.12 Formação 
Planos de estudos regulamentados  

1989/90 [FASE 4] 
Instituição Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa  
Local de leccionação Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, Convento de S. Francisco, Lisboa 
Regulamentação Despacho de 10 de Julho de 1989 [da Reitoria da UTL] (publicado no DR 270 de 8 de 

Setembro de 1989, II Série) 

Condições de acesso 12º ano de escolaridade (via de ensino) e aprovação em prova de desenho efectuada e 
classificada na FAUTL 

Estrutura  Cinco anos sem estágio. 
 Desdobramento do 5º ano em opções de Arquitectura, Planeamento urbanístico e 

Renovação e Conservação da Arquitectura e Núcleos Urbanos. 
Disciplinas por ano, indicação de 
anua [A] ou semestral [S], n.º 
semanal de aulas (total) seguido 
de tipo (teórica [T], prática [P] ou 
teórico-prática [TP]) 

1º ano Projecto I (Arquitectura Analítica) [A/9P+2TP] 
Desenho I [A/3P+3TP] 
Geometria [A/2P+2TP] 
Matemática e Informatização [A/2T+2P] 
Materiais [A/2T] 
História da Arquitectura e urbanismo I [S/2T] 
História da Estética e Fenomenologia Arquitectónica [S/2T] 

2º ano Projecto II [A/9P+3TP] 
Desenho II [A/3P+3TP] 
Construções I Tecnologias [A/2TP+2P] 
Estática [A/1T+2TP] 
História da Arquitectura e urbanismo II [S/2T] 
Teoria da Arquitectura I [S/2T] 
Geografia [S/2P] 
Topografia/Cartografia [S/2P] 
C.A.D. [S/2P] 
História da Arte [S/2T] 

3º ano Projecto III [A/9Tp+3P] 
História da Arquitectura e Urbanismo III [S/2T] 
Arqueologia [S/2T] 
Construções II Tecnologias [A/2T+2TP] 
Resistência de Materiais [A/2T+2P] 
Geografia Urbana [S/2T+2P] 
Ciências do Ambiente [A/2T] 
Sociologia [S/2T] 
Urbanologia [S/2T] 
Teoria da Arquitectura II [S/2T] 
Optativa I [S/2T] 

4º ano Projecto IV [A9TP+3P] 
Construções III Tecnologias [A/2TP+2P] 
Urbanismo [A/3TP+3P] 
História da Arquitectura e Urbanismo Português [S/2T] 
Concepção/Dimensionamento de Estruturas I [S/3T] 
Economia [S/2T] 
Direito na Arquitectura e Urbanismo [S/2T] 
Criticismo na Arquitectura [S/2T] 
Optativa II [S/2T] 
Optativa III [S/2T] 

5º ano Projecto V [A/12TP+3P] 
Concepção/Dimensionamento Estruturas II [S/1T+2P] 
História Estética Fenomenologia da Arquitectura [A/2T] 
Optativa IV [S/2T] 
Optativa V [S/2T] 
Optativa VI [S/2T] 
Optativa VII [S/2T] 

Número de horas de aulas por semana, total (T) 
e média aritmética por ano (M) 

1º ano: 28 
2º ano: 31 
3º ano: 30 
4º ano: 29,5 
5º ano: 27,5 
T = 131 
M= 26,2 

Observações genéricas comparativas com o 
Plano de Estudos anterior 
*nomes convencionados para a presente análise 
 

 Neste Plano de Estudos, é retomada a opção por um currículo único – sem ramificações.  
 Verifica-se, pela primeira vez, a introdução de disciplinas optativas. De entre as quais 

algumas ligadas ao Planeamento*.  
 A disciplina de Planeamento* passa a ramificar-se entre e Urbanismo e Urbanologia, 

retomando, em parte, a denominação de origem (do Plano de 1957-73). 
 É de referir, a título de curiosidade, a introdução da disciplina de Criticismo na 

Arquitectura. 
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II.4.1.1 Didáctica 
Resumos dos programas 
das principais cadeiras  

1957-74 
Objectivos programáticos da cadeira de 
Projecto* – traços gerais 
*nome convencionado para a presente análise 

Arquitectura Analítica (1ª parte) 
O programa da primeira cadeira de Projecto do primeiro ano inclui a transmissão de 
conhecimentos – como por exemplo “noções de planta, corte e alçado”- pelo estudo de casos 
concretos através de exercícios de levantamento e por uma primeira abordagem compositiva 
sobre uma zona urbana. 
 
Arquitectura Analítica (2ª parte) 
O programa da cadeira tem como objectivo, além do estudo de recuperação de zonas urbanas 
e rurais e do estudo de tipologias - habitação e equipamentos – a primeira abordagem à 
integração de composição arquitectónica. 
 
Composição de arquitectura (1ª parte) 
O programa propõe um exercício concreto de composição e integração, sendo dado o exemplo 
de uma escola primária. 
 
Composição de arquitectura (2ª parte) 
O programa propõe a elaboração de um ante-projecto e análise da legislação em vigor. 
 
Composição de arquitectura (3ª parte) 
O programa propõe um exercício de método pela eleição pessoal de tema (subordinado às 
noções de Rua, Bairro e Cidade) bem como pela “escolha” de uma poética. Seguidamente, 
indica o dever de emulação do processo criativo através de perspectivas, fotomontagens ou 
maquetes. 
 
Composição de arquitectura (4ª parte) 
O programa propõe a elaboração de ante-projectos de conjuntos urbanos incluindo elaboração 
de perspectivas e pormenores construtivos. 
 

Objectivos programáticos da cadeira de 
Planeamento* – traços gerais 
*nome convencionado para a presente análise 
 

- 
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II.4.1.2 Didáctica 
Resumos dos programas das 
principais cadeiras 
 

1975/76 [FASE 1] 
Objectivos programáticos da cadeira de 
Projecto*2 – traços gerais 
*nome convencionado para a presente análise 

Arquitectura I 
O programa tem como objectivo a introdução ao Projecto de arquitectura pela transmissão de 
conhecimentos, pelo estudo de casos concretos e por uma primeira abordagem às técnicas de 
representação. 
Os objectivos são apresentados de forma linear e sequencial num pequeno texto. Estes 
objectivos incluem: 
Conceitos e definições; 
Sistemas de representação; 
Estudo e classificação de estruturas; 
Técnicas de levantamento; 
Análise da “forma arquitectónica em seu uso” através de observação e representação. 
 
Arquitectura II 
O programa de Projecto II, um pouco mais elaborado que o programa de Projecto I, apresenta 
como objectivo pedagógico a “iniciação à abordagem sistemática do projecto” propondo, para 
tal, a seguinte sequência de trabalhos: 
“Análise de dois objectos arquitectónicos”, 
“Elaboração do programa (…) e transposição desse programa para a proposta de realização”; 
“Projecto de transformação (…) do espaço público urbano”. 
 
Arquitectura III 
O programa apresenta como objectivo aprofundar a prática de Projecto através do estudo 
teórico e de trabalhos práticos de fundo. 
Os objectivos são apresentados de forma narrativa a qual demonstra uma particular 
preocupação na articulação entre a aprendizagem teórica e prática como facilitadora [verbo 
utilizado] da relação próxima docente/discente. 
O “eixo teórico” incide na metodologia de projecto, em tópicos directores e bibliografia apesar 
de se considerar que este estudo deve ser “ditado (…) mais pela dinâmica das actividades (…) 
do que por um programa inflexível”. O programa apresenta também um “eixo prático” incidente 
sobre trabalhos de grupo de fundo sob o tema da habitação mínima, na procura de uma 
proposta normativa nacional e tendo como base as diversas tipologias possíveis. 
 
Arquitectura V 
O programa para este ano resume-se em duas frases. Tendo como primeiro objectivo a 
“síntese” da “criação Arquitectónica e da sua “particular incidência na malha urbana”, propõe 
estudos de desenvolvimento de uma “teoria de uma mega estrutura de todo um conjunto 
urbano e arquitectónico”. 
 

Objectivos programáticos da cadeira de 
Planeamento* – traços gerais 
*nome convencionado para a presente análise 
 

Planeamento I 
O programa apresenta como objectivo a introdução ao tema da cidade e da região. Estruturado 
de forma simples, por pontos, este pretende fazê-lo através da abordagem a conceitos, 
definições e problemáticas, sempre com base na observação histórica. 
 
Planeamento II 
O programa para Planeamento II propõe um estudo sequencial do ano anterior mas mais 
aprofundado e analítico. A estrutura temática proposta assenta particularmente em três grupos: 
“Planeamento como ciência e sistema mental”, “A Região” e “Planeamento em Portugal”. 
Os trabalhos propostos consistem na leitura crítica de diferentes áreas urbanas existentes 
através de todos os registos convenientes, nomeadamente fotográficos, desenhados, ou 
outros. 
 
Planeamento III 
O programa está estruturado em dez pontos os quais sugerem um trabalho prático de fundo. 
Estes pontos indicam uma metodologia sequencial para a feitura do trabalho, a qual envolve a 
apreciação dos seguintes temas: 
Conceito de plano integrado; 
Critérios de dimensionamento; 
Critérios de escolha do local (na área metropolitana de Lisboa e no conselho de Almada); 
Financiamento da operação; 
Expropriações; 
Interligação de equipamentos na estrutura urbana; 
Tipologias e custos da Habitação; 
Tratamento dos espaços livres 
Relação entre o proposto e as pré-existências; 
Tipologias a inserir; 
Técnicos de planeamento. 
 
Planeamento IV 
O programa começa com um texto introdutório que propõe a articulação com a disciplina de 
Projecto visando acrescentar “ensino técnico” no campo da “análise regional e sua interacção 
com o planeamento urbano”. 
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II.4.1.3 Didáctica 
Resumos dos programas 
das principais cadeiras 
 

1979-81 [FASE 2] 
Objectivos programáticos da cadeira de 
Projecto*2 – traços gerais 
*nome convencionado para a presente análise 

Arquitectura I 
O programa é semelhante ao programa em vigor para os anos lectivos anteriores, no entanto 
este apresenta-se mais sistematizado quanto à forma como deve ser posto em prática 
nomeadamente através da calendarização dos temas a estudar. 
 
Arquitectura II 
O programa não vem acrescentar nenhuma alteração pedagógica ao programa em vigor nos 
anos lectivos anteriores a não ser pela nomeação de propostas de projecto para trabalhos de 
grupo as quais são múltiplas e variadas e incluem o tema da habitação, em todas as suas 
tipologias e em diversos contextos, e o dos equipamentos públicos – sociais, de saúde e 
culturais, entre outros. 
 
Arquitectura III 
O programa corresponde, na íntegra, ao terceiro programa em vigor para os anos lectivos 
anteriores. 
 
Arquitectura IV 
[V. programa de Planeamento Urbano II] 
 

Objectivos programáticos da cadeira de 
Planeamento* – traços gerais 
*nome convencionado para a presente análise 
 

Planeamento Urbano I 
O programa apresenta uma sucessão de temas a abordar, por pontos, os quais incidem 
sobretudo no espaço urbano, ao contrário dos objectivos listados no programa equivalente em 
vigor nos anos lectivos anteriores que incluía a abordagem à Região.  
No campo do planeamento urbano, este programa denota preocupações acrescidas 
nomeadamente “factores e agentes de homogeneidade”, “arte urbana” [design de equipamento 
para espaço público], “índices e características numéricas”, entre outros. 
Incentiva-se a procura de informação junto de instituições como os GAT, AAP, DGPU e a 
biblioteca do LNEC, entre outros. 
Supõe-se que esta cadeira se vocacione essencialmente para assistir à disciplina de Projecto 
do mesmo ano curricular pelo carácter teórico que denota o seu programa. 
 
Planeamento Urbano II 
O programa de Planeamento para os anos lectivos 79 a 81 exprime a obrigatoriedade, por 
“instruções precisas”, da articulação com a cadeira de Projecto do mesmo ano curricular, a qual 
propõe a elaboração de um estudo do edifício da futura Faculdade de Arquitectura, a localizar-
se em Belém. Este cumpre assim um dos seus objectivos que é o da preparação da prática 
profissional através de “um caso concreto de estudo” tendo como grande objectivo temático “A 
Cidade e o seu Plano de Urbanização”. 
 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II.4.1.4 Didáctica 
Resumos dos programas 
das principais cadeiras 
 

1984-89 [FASE 3] 
Objectivos programáticos da cadeira de 
Projecto*2 – traços gerais 
*nome convencionado para a presente análise 

Projecto I 
“ (…) em grande comunhão com a área de Comunicação Gráfica, fornecer aos alunos o “léxico” 
da linguagem das formas e especialmente da linguagem arquitectónica de maneira a 
emparceirá-la com as linguagens literária e numérica que já dominam.” 
 
Projecto II 
“ (…) dar a descobrir o papel dos factores funcionais, do contexto e das bases materiais na 
génese da forma arquitectónica.” 
 
Projecto III 
“ [No terceiro ano, numa característica comum à maioria das escolas europeias, será a] 
passagem do singular ao colectivo, do edifício à cidade, do espaço interno ao espaço urbano 
comunitário.” 
 
Projecto IV 
“ (…) simula-se a prática profissional e dá-se especial ênfase aos aspectos metodológicos: 
levando os alunos a percorrer um percurso que vem do planeamento, passa pelo desenho 
urbano, pela programação e concepção de edifícios e termina na comunicação à obra.” 
 
Projecto V 
“ (…) estimula-se a pesquisa e a inovação na prática profissional em que os alunos se 
lançarão.” 
 

Objectivos programáticos da cadeira de 
Planeamento* – traços gerais 
*nome convencionado para a presente análise 
 

- 
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II.4.1.5 Didáctica 
Resumos dos programas 
das principais cadeiras 
 

1989/90 [FASE 4] 
Objectivos programáticos da cadeira de 
Projecto*2 – traços gerais 
*nome convencionado para a presente análise 

Projecto I 
O programa apresenta como objectivo a tomada de consciência, por parte do aluno, da 
“experiência acumulada do espaço vivido, dos lugares arquitecturais” posto que a considera 
de “importância capital e decisiva no caminho da aproximação aos factos da Arquitectura”.  
Tomando a forma de discurso poético o programa não deixa, ainda assim, de se basear numa 
sucessão de tópicos de base metodológica para conhecimento do espaço, tais como: 
distância e proporção, valores e qualidades, grandezas e quantidades, dicotomia e 
concordância, espaço interno e espaço externo, entre outras. 
O programa sugere ainda a apresentação de trabalhos não só sob a forma de registos não-
verbais como através de registos verbais numa lógica exposição-debate. 
 
Projecto III 
Pela primeira vez alterado desde o plano de 75/76 e mantendo como objectivo principal uma 
abordagem concreta ao Projecto de Arquitectura, o Programa para a cadeira de Projecto III 
vem agora propor o estudo em volta de três temas: objecto isolado, habitação em contexto 
urbano e equipamento “com forte componente contextual ou mesmo de reabilitação e 
adaptação”. 
O programa reflecte,, ainda, a intenção da simbiose de conhecimentos adquiridos nas outras 
áreas científicas e respectiva integração na cadeira de Projecto apelando ao dever dos 
docentes em “promover aulas conjuntas com os professores das restantes disciplinas para 
tratar as matérias que interesse tratar conjuntamente”. 
 
Projecto V 
O programa propõe um exercício de curta duração e dois outros exercícios de fundo sobre 
uma área urbana através de uma proposta específica de “resolução tipo/morfológica “ em 
diversas escalas. 
 

Objectivos programáticos da cadeira de 
Planeamento* – traços gerais 
 

- 
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ANEXO II.5 Actividade 
 

NOTA PRÉVIA: 

O Quadro seguinte indica o essencial da informação recolhida em diversas 

fontes sobre a actividade extra curricular da ESBAL/FAUTL de forma a 

permitir uma leitura clara sobre os factos ocorridos indicando ainda as fontes 

documentais donde se extraiu o tipo de informação (as quais são 

completadas na bibliografia); o Quadro permite-nos, também, identificar 

graficamente a evidência da hipótese ensaiada neste trabalho da divisão do 

período em estudo em quatro partes. 

Cabe-nos esclarecer que as condições de análise de material – as 

dificuldades de disponibilização, a densidade de informação obtida, a 

desorganização dos documentos originais e a multiplicidade de fontes – não 

nos permitem garantir a totalidade de informação sobre o que possa ter 

ocorrido no período em destaque. Por outro lado, dadas as limitações 

decorrentes da instabilidade administrativa, admitimos que muitas dessas 

ocorrências não estejam, de resto, documentadas. Podemos, sim, garantir 

que as mesmas, tal como descritas no referido Quadro, estão comprovadas 

através de fontes primárias. 

A opção de não densificar o texto (vol.I) com toda a “actividade” ocorrida na 

Escola desde a sua reabertura – que, lembramos, extravasa a própria 

informação contida neste Quadro – sem excluir, por outro lado, a 

possibilidade da consulta desse registo, constitui, por fim, a última razão para 

lhe fazermos esta referência particular. 
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II.5.1 Actividade  Quadro cronológico das principais ocorrências [1] 
 
 
 FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Anos lectivos 75-77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84-87 87/88 88/89 

Acções associativas e 
contestações 
estudantis 

 
26 Julho 77: Eleição de 
delegados de turma no 
sentido [primeiro] de promover 
um “estudo”que determine em 
que condições as cadeiras 
estão a ser leccionadas 
(nomeadamente quais as que 
não estão a ser leccionadas). 
[Jornal “Perspectiva” n.º1] 
 
18 Julho 1977:1ª Assembleia 
de Representantes: os 
estudantes demonstram 
desejo de ver mais do que 
uma “cabeça” na constituição 
do Conselho Directivo 
(embora acabe por 
“prevalecer a vontade do prof 
Brandão”). [Jornal 
“Perspectiva” n.º1] 
 
22 Julho 77: AE pretende ela 
própria definir formas de 
avaliação, deliberando que 
não haver e deliberar não 
haverá quaisquer tipos de 
avaliação até fim de 
Setembro. [Livros actas] 
 
26 Julho 77: Contestação ao 
ingresso nas Universidades 
pela “recusa de entidades em 
admitir (…) estudantes 
formados em determinados 
cursos e anos”. [Jornal 
“Perspectiva” n.º 1] 
 

 
16 Novembro 77: Artigos 
diversos relatam forte sentido 
contestatário no que respeita 
às avaliações [internas]; 
referem ainda que “(…) foram 
dadas (…) informações (…) 
sobre a luta que algumas 
escolas estão a desenvolver 
contra a reintegração de 
professores saneados (…)”; 
acrescentam a convocatória 
para manifestações nacionais 
entre os estudantes. [Jornal 
“Perspectiva” (edição 
especial)] 

  
4 Fevereiro 80: Em reunião a AE 
toma posição sobre o DL 498-
E/79 [que regula a entrada da 
Escola na Universidade].[Livros 
Actas] 

 
20 Novembro 80: Em 
comunicado aos alunos, a AE 
argumenta que há “corrupção 
e ilegalidade” na Escola, 
referindo uma “situação 
confusa propositada” e um 
“monopólio da contratação de 
professores”. Denuncia ainda 
“o prolongamento abusivo do 
mandato do antigo conselho 
directivo”. No mesmo 
comunicado, a AE declara a 
luta pela homologação dos 
cursos nocturnos e contra os 
regimes de precedências. 
Denuncia ainda a 
“participação dos estudantes 
na prática associativa (…) tem 
sido bastante reduzida” e que 
as instalações continuam sem 
oferecer “espaços destinados 
a convívio”. [Comunicado] 

 
As principais lutas do Ensino 
Superior são a 
democratização, o apoio 
social escolar e 
reconhecimento das 
Associações de Estudantes. 
[Folheto de divulgação] 
 
Apelo conjunto (IST, Fac. 
Ciências de Lx, Fac. Arq. 
ESBAL e Inst. Sup 
Agronomia) invoca que a RIA 
– Reunião Inter-Associações – 
pretende politizar as lutas dos 
estudantes ; a AE exprime a 
não concordância. [Folheto de 
divulgação] 

 
26 Novembro 82: Recepção 
ao caloiro. 
 
Dezembro 82: Convívio do 
Caloiro cuja divulgação inclui 
um painel que diz 
“ESBAL/ESBAP, a mesma 
luta!”. [Fotografia]  
 
Julho 83: Novo Inquérito 
pedagógico é lançado pela 
AE. [Vídeos FA] 
 
15 Julho 83: Festa de fim de 
ano com cerimónia no teatro 
S. Luís. [Vídeos FA] 

    
15 Abril 89: Reunião da AE 
sobre as divergências entre 
os estudantes e o professor 
Troufa Real (presidente 
Conselho Directivo) sobre a 
“sala dezanove” (uma “sala de 
Estudo-Atelier”que teria sido 
“doada” aos estudantes como 
para seu usufruto próprio). 
[Livros actas] 

Eventos expositivos e 
culturais  

 

   
“Semana Cultural” (Exposições e 
Debates). [comunicado da AE de 
20 Novembro 80] 

 
(Final do ano): Exposição de 
trabalhos finais de todos os 
anos (em simultâneo com II 
Congresso AAP) no sentido 
da “demonstração do 
melhoramento do acto 
pedagógico”  e visita de 
Ministros da Educação, da 
Habitação, Obras Públicas e 
Transportes para além do 
Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa e do 
Secretário de Estado das 
obras Públicas. [Boletim 
Informativo n.º2 e Revista 
Arquitectura nº146] 
Criação da “Associação de 
Professores de História” cujo 
“núcleo instalador” inclui a Dr. 
Margarida Calado. [Boletim 
Informativo n.º2] 
Publicada “Mensagem aos 
Estudantes Portugueses de 
Arquitectura” de Peter Cook, 
datada de Abril de 1979. 
[Boletim Informativo n.º2] 

 
Entre Novembro 81 e 
Dezembro 82: Registo de 12 
Exposições entre as quais 4 
abrangendo o tema da 
arquitectura da cidade de 
Lisboa, 1 de “interiores”, 3 
históricas e 2 sobre questões 
construtivas. [Boletim 
Informativo n.º4] 
 
16 Dezembro 81; A 
Associação propõe a 
organização de três 
exposições, conferência e 
curso de fotografia. Um dos 
temas propostos para 
exposição é a nova sede da 
AAP do Arq. Manuel Graça 
Dias e as duas propostas de 
conferência com os temas 
“Cidade de Lisboa” e “Cinema 
Império”. Outra proposta ainda 
é a “visitas guiada a obras de 
arquitectos em Lisboa”. [Livros 
actas] 
 
Maio 82: Exposição do Arq. 
Manuel Vicente com 
“desenhos e outros registos” 
seus [Jornal “Esquiço” n.º4]  

 
Dezembro 82: Exposição 
sobre “Arquitectura de Terra” 
com apoio da Embaixada 
francesa. [Vídeos FA] 
 
Janeiro 83: Exposição 
“Record Interiors” sobre os 
prémios anuais de 
arquitectura de interiores da 
revista “Arquitectural Record” 
(EUA). [Boletim Informativo 
n.º4] 
 
Março e Maio 83: Concurso e 
Exposição de fotografia 
promovido pela AE da fac. de 
Ciências médicas, com apoio 
AE Arquitectura. [Cartaz] 
 
1 e 2 Julho 83: “Animação da 
área do Chiado”, organizado 
pela AE. 
 
Concurso e “maior exposição 
de banda desenhada já feita 
em Portugal”. [Vídeos FA] 

 
Feira do Livro, organizada 
pela AE a qual mostra livros 
expostos numa sala com 
arcos decorativos modelados 
com “recortes” e inclusão de 
elementos neo-clássicos os 
quais são pintados de cor-de-
rosa, lilás e encarnado. 
[Fotografia]  
 

  
Edição de um “livro de 
caricaturas” dos alunos 
diplomados. [Edição própria] 
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II.5.1 Actividade  Quadro cronológico das principais ocorrências [2] 

 FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Anos lectivos 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 1983/84 84-87 87/88 88/89 

Simpósios, encontros 
e debates 

  
Grupo de trabalhadores 
estudantes organiza um 
encontro com empresas de 
construção. [Edição própria] 

   
12 Março 81: Ciclo de 
Colóquios “O Ensino da 
Arquitectura e a sua 
integração na Universidade 
Técnica de Lisboa”, 
Organizado pela AE tendo 
como convidados: Frederico 
George, Manuel Tainha, José 
Manuel Fernandes, Pedro 
Vieira de Almeida, Maria João 
Rodrigues e Daciano Costa. 
[Boletim Informativo n.º2]  
 
14 e 15, 21 e 22 Janeiro 81: 
Visita de estudo ao “Conjunto 
Habitacional do Plano 
Integrado de Almada”, 
coordenação arq. Rui Cardim, 
antecedida de “apresentação 
prévia” no Fundo de Fomento 
de Habitação. [Boletim 
informativo n.º2] 
 
7 Fevereiro 81: Visita de 
estudo “à área do Chiado, S. 
Pedro de Alcântara e Santa 
Catarina” promovido pelos 
docentes do núcleo de 
História. [Boletim informativo 
n.º2]  
 

 
Início ano lectivo 81/82: 
Conferência de  Alison and 
Peter Smithson, Amâncio 
(Pancho) Guedes e Giancarlo 
de Carlo, do “Team-Ten” 
[Boletim Informativo n.º 4 e 
Vídeos FA] 
 
11 e 12 de Dezembro: debate 
promovido pela Cooperativa 
Árvore sobre o tema do novo 
curso de Arquitectura com 
colaboração de docentes da 
ESBAL e ESBAP. [Boletim 
Informativo n.º4] 
 
13 Dezembro 81; Ciclo “A 
Arquitectura e a cidade de 
Lisboa” é co-organizado pela 
ESBAL e pelo Centro 
Nacional de Cultura. [Edição 
própria] 
 
Entre 19 e 30 Abril 82; 1º 
Seminário Internacional de 
Arquitectura “A tradição 
clássica e o movimento pós-
modernista” com Maurice 
Culot, Stephen James Kieran 
(do atelier de Robert Venturi), 
Charles Jencks, Robert Krier e 
Aldo Rossi, coordenação prof. 
Tomas Taveira [Boletim 
Informativo n.º 4] 
 
2 Junho 82: Encontro “O 
papel dos Arquitectos no 
Processo Urbano de Lisboa” é 
promovido por um “grupo de 
alunos” e inclui a participação 
do Arq. Francisco Silva Dias 
(AAP), da Dr.ª Bárbara Lopes 
(socióloga), do Eng. Rui 
Godinho e do Eng. Aquilino 
Ribeiro Machado. [Vídeos FA] 
 
Julho 82; Quinzena de 
Recuperação e Renovação 
dos Sítios e Monumentos de 
Portugal e Brasil. [Boletim 
Informativo n.º4] 
 
24 Julho a 1 Agosto 82: 
Segundo Encontro de Delft 
(organizado pela EASA). 
[cartaz e fotografias] 
 

 
13 a 16 Junho 83; Simpósio 
Internacional de Arquitectura 
“Arquitectura Moderna versus 
Pós-Moderna” com Michael 
Graves, Peter Eisenmann e 
Eduard Jones, coordenação 
professor Tomás Taveira. 
[Vídeos FA] 
 
22 Junho 83: Debate de três 
dias sobre “O Ensino da 
Arquitectura no Brasil e em 
Portugal: comparações e 
métodos”. 
 
22 Junho 83: “EBAL, 1900-
1930”, Encontro com 10 
alunos [vivos] e exposição dos 
principais trabalhos. [Vídeos 
FA] 
 
21, 22 e 23 Outubro 82 – 
Seminário “The teaching of 
Architecture” na ESBAL (org 
AEEA) [Vídeos FA] 
 
11, 12 e 13 de Abril 83: 
Comemorações do centenário 
da carta de Atenas. [Vídeos 
FA] 

 
4 a 7 Março 84; Simpósio 
Internacional de Arquitectura 
“Condicionantes do Pós-
moderno” com Alessandro 
Mendini, David Morton, 
Pierluigi Nicolin e Franco 
Purini, coordenação 
prof.Tomás Taveira. [Vídeos 
FA] 
 
Conferência Paolo Portoghesi. 
[Vídeos FA] 

  
30 Maio 88: AE organiza 
“Seminário de Saídas 
Profissionais” com diversos 
oradores convidados entre os 
quais o Reitor da FAUTL, o 
prof. Augusto Brandão e o 
prof. Troufa Real. [Edição 
própria] 
 

 
José Luís Loureiro desloca-se 
a Helsínquia para assistir a 
Colóquio sobre “As filosofias 
do ensino da arquitectura: 
metas e métodos” sobre o 
qual realiza relatório dando 
conta das orientações em 
torno de um ensino 
generalista de massas e do 
papel primordial da 
investigação. 
 

Cursos de pós-
graduação e mestrado 

       
8 Fevereiro 83: Curso pós-
graduação em “Conservação 
e Recuperação de Edifícios e 
Monumentos, coordenação do 
prof. Carlos Antero Ferreira. 
[Vídeos FA] 
 
Maio 83 a Fevereiro 84; 
Curso de pós-graduação 
“Energia nos edifícios” 
coordenação do prof. Rui de 
Sousa Cardim. [Vídeos FA] 

 
19 Outubro 83; curso pós-
graduação “Arquitectura Para 
as Regiões Tropicais”. 
[Vídeos FA] 
 
Outubro 83; Primeiras 
Jornadas Luso-brasileiras do 
Património. 
[Vídeos FA] 

  
Ano lectivo 87/88; são 
abertos quatro cursos 
mestrado 
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ANEXO II.6 Trabalhos Escolares 
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II.6.1.1 Trabalhos Escolares 
Exposição dos trabalhos finais do ano lectivo 1980/8: 1º ano 
 
 
FONTE: 
“ESBAL: O Salto qualitativo” in revista Arquitectura n.º146 pp.61-65 (1982) 
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II.6.1.2 Trabalhos Escolares 
Exposição dos trabalhos finais do ano lectivo 1980/81: 2º ano 
 
 
FONTE: 
“ESBAL: O Salto qualitativo” in revista Arquitectura n.º146 pp.61-65 (1982) 
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II.6.1.3 Trabalhos Escolares 
Exposição dos trabalhos finais ano lectivo 1980/81: 3º ano [1] 
 
 
FONTE: 
“ESBAL: O Salto qualitativo” in revista Arquitectura n.º146 pp.61-65 (1982) 
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II.6.1.4 Trabalhos Escolares 
Exposição dos trabalhos finais ano lectivo 1980/81: 3º ano [2] 

 
 

FONTE: 
“ESBAL: O Salto qualitativo” in revista Arquitectura n.º146 pp.61-65 (1982) 
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II.6.1.5 Trabalhos Escolares 
Exposição dos trabalhos finais do ano lectivo 1980/81: 4º ano 

 
 

FONTE: 
“ESBAL: O Salto qualitativo” in revista Arquitectura n.º146 pp.61-65 (1982) 
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II.6.1.6 Trabalhos Escolares  
Exposição dos trabalhos finais do ano lectivo 1980/81: 5º ano 

 
            

FONTE: 
“ESBAL: O Salto qualitativo” in revista Arquitectura n.º146 pp.61-65 (1982) 

 
    
 
     
    
 

  

Painel  4  
 

Painel  1  
 

Painel  2  
 

Painel  3  
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ANÁLISE: 
Este painel inaugura um “modelo” formal o qual reportamos nesta dissertação 
ao analisarmos a cultura arquitectónica portuguesa neste período [V. 5.1.1.1]. 
Trata-se de um volume maciço simples (normalmente paralelepípedo) com a 
marcação clara de um eixo de simetria. A este eixo corresponde, na maioria 
dos casos, a marcação de uma entrada – que se destaca por ser recortada 
(vazada) ou acrescentada ao volume – a qual elabora em torno de elementos 
clássicos – essencialmente frontões e colunas – estilizados em figuras 
geométricas simples – semi-círculos, triângulos, pilares redondos, entre 
outros.  
Neste “modelo” o tratamento de cor normalmente incide sobre tonalidades 
quentes e bastante saturadas. 
O “Edifício para a calçada da Glória” tem a particularidade de conjugar vários 
destes factores. 

II.6.2.1 Trabalhos Escolares 
Concurso inter-escolas do ano lectivo 1987/88: 1º ano (FAUTL) 
 
FONTE: 
Arquivo morto da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal (2010) 

 
 
 
 
  

José Caldeira 
Laboratórios da J.N.V., Sacavém, 1981 

Joaquim Pedro Valagão 
“Edifício para a calçada da Glória, Lisboa – Arts Center” 
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ANÁLISE: 
Este painel chama-nos a atenção pela forma como compõe livremente sobre 
uma multiplicidade de figuras geométricas numa alusão a uma certa 
arquitectura desconstrutivista. 

II.6.2.2 Trabalhos Escolares 
Concurso inter-escolas do ano lectivo 1987/88: 2º ano (FAUTL) 
 
 
FONTE: 
Arquivo morto da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frank Gehry 
Winton Guest House, Orono, 1987 

João Rafael Cândido 
“Uma casa num oásis do livro de Laurence Durel Justine” 
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ANÁLISE: 
Este painel também reporta a uma arquitectura americana desta vez pela 
clara alusão às grelhas de envidraçados de dimensões e posições múltiplas 
que desmaterializam uma estrutura volumétrica igualmente complexa. 

II.6.2.3 Trabalhos Escolares 
Concurso inter-escolas ano lectivo 1987/88: 3º ano (FAUTL) [1] 

      
 

FONTE: 
Arquivo morto da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal (2010) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cláudia Tavares e Castro  
“Um terraço em Lisboa” 

Richard Meier 
Hartford Seminary, Connecticut, 1981 
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ANÁLISE: 
Este volume (sem título) - que parece constituir um edifício de habitação - 
assenta, tal como o exercício exposto em II.6.2.1, numa volumetria de base. 
Esta volumetria é plasticamente manipulada sob pretexto da geometria e da 
repetição, entre outras características. 

II.6.2.4 Trabalhos Escolares 
Concurso inter-escolas ano lectivo 1987/88: 3º ano (FAUTL) [2] 
 
 
FONTE: 
Arquivo morto da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal (2010) 

           
 
 

 
      
 
       
   
 

 
 
 
 
 

 
 
José Paulo de Souza 
[sem título] 

António Belém Lima 
Edifício Correios, Vouzela, 1985-87 
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ANÁLISE: 
O último exemplo deste período remete-nos para uma linguagem figurativa 
robótica à qual associamos de imediato as experiências futuristas dos anos 
60, até porque os “pés” e as “mãos” deste “corpo” pousado ao centro de uma 
praça não são meramente escultóricos e contêm, afinal, uma função que lhes 
dá sentido. (O acesso que lhe é feito por um dos edifícios em volta e o acesso 
vertical que liga a um parque subterrâneo confirmam-no). 
 

II.6.2.5 Trabalhos Escolares 
Concurso inter-escolas ano lectivo 1987/88: [sem origem] 
 
 
FONTE: 
Arquivo morto da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ron Herron (Archigram) 
“A walking city”, 1964 

[sem identificação] 
[sem título] 
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Álvaro Siza Vieira 
Centro Galego Arte Contemporânea, 
Santiago Compostela, 1988-93 
 

ANÁLISE: 
É curioso comparar os objectos II.6.2.1 a II.6.2.5 com as duas propostas da 
FAUP, no âmbito do mesmo concurso, para o Museum of Modern Art for 
Matosinhos as quais optam pela depuração e brancura tendo como 
inspiração, num dos casos, a referência do volume monolítico rasgado 
“perimetralmente”. O rasgo contínuo e linear desta forma mimetizável pode 
repetir-se em diversas alturas mas está normalmente sempre presente na 
base do objecto sustendo-o, ilusoriamente, do plano do pavimento, 
viabilizando o interface interior/exterior do edifício, ou seja, veiculando 
entradas e saídas, circulações e acessos. 
Neste caso, não há manifestações simbólicas ou pictóricas mas uma 
contenção comunicativa. 
 

II.6.2.6 Trabalhos Escolares 
Concurso inter-escolas do ano lectivo 1987/88: 4º ano (FAUP) 

 
 

FONTE: 
Arquivo morto da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal (2010) 

 
 
 

       
           
        

 
 
      
 
     

“Museum of Modern Art for Matosinhos”   “Museum of Modern Art for Matosinhos” 
Francisco Castello Campos                     Paula Maria Pinheiro 
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ANÁLISE: 
Tal como no caso dos painéis analisados em II.6.2.6, é curioso observar os 
painéis resultantes do trabalho escolar do curso de arquitectura da recém-
inaugurada Universidade Lusíada os quais demonstram uma linguagem 
exacerbada e pop – pelas cores, pelos contrastes, pelas collage e pelo 
destaque dado ao objecto per si, entre outras características. 
 

II.6.2.7 Trabalhos Escolares 
Concurso inter-escolas do ano lectivo 1987/88: 2º e 3º ano (UL)  
 
 
FONTE: 
Arquivo morto da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal (2010) 

 
 
 
 

 

André Teotónio Saavedra (3º ano) 
“Arquitectura/Lisbon/Architecture”  

Pedro Joaquim Teixeira (3º ano) 
“Intervenção na Av. Infante Santo”  

Luís Miguel Raposo (2º ano) 
[sem título] 

João Carlos Fonseca (3º ano) 
“Infante Santo” 
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ANÁLISE: 
Este trabalho – que não é intitulado mas que sugere ser um equipamento – 
repete a ideia de “marcação de centro em volume maciço” de II.6.2.1 desta 
vez através da incisão de uma figura geométrica laminar. Podemos encontrar 
esta imagem em outras obras de arquitectura deste mesmo período. 
 

II.6.3.1 Trabalhos Escolares 

Concurso inter-escolas ano lectivo 1988/89: 4º ano (FAUTL) [1] 
 
 
FONTE: 
Arquivo morto da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Harry Wolf 
Maqueta de Riverfront Plaza, USA, 1982 
 

António Manuel Lopes da Silva 
 [sem título] 
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ANÁLISE: 
Podemos encontrar inúmeras utilizações de xadrez preto e branco nas 
primeiras obras e desenhos duma certa geração de arquitectos portugueses, 
tal como no caso do painel que se segue. 

II.6.3.2 Trabalhos Escolares 
Concurso inter-escolas do ano lectivo 1988/89: [sem origem] 
 
 
FONTE: 
Arquivo morto da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

João Vieira Caldas 
Cooperativa Agrícola de 
Boticas, 1979 
 

António Ricardo da Costa 
[sem título] 
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ANÁLISE: 
Este equipamento parece optar, tal como outros já analisados, pela multi-
volumetria. Particularmente neste caso observamos a inclusão de uma semi-
esfera como peça autónoma acoplada à cobertura; esta constituir-se-á como 
elemento padrão de uma certa produção arquitectónica neste período. 
 

II.6.3.3 Trabalhos Escolares 
Concurso inter-escolas do ano lectivo 1988/89: 5º ano (FAUTL) 
 
 
FONTE: 
Arquivo morto da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal (2010) 

 
 
 
 
 

João Luís Carrilho da Graça 
Centro Regional SS, Portalegre, 1982-89 

Fernando Carmo 
[sem título] 
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ANÁLISE: 
A Escola Primária e Infantário do Aterro da Boavista apresenta-se como um 
bom (e claro) exercício de estilo, neste caso modernista. Tal é, desde logo 
notado pela correcção (de alguém…) sobre a data do título, já que de “88/89” 
passa a “48/49” [V. Destaque da legenda do painel]. A volumetria sobre pilotis 
perfurada por “acessos” e preenchida com envidraçados e panos de paredes 
“soltas”, as grandes superfícies exteriores e peças escultóricas sobre longos 
espelhos de água não oferecem contraditório à correcção por “alguém” 
efectuada. 
 

II.6.3.4 Trabalhos Escolares 
Concurso inter-escolas ano lectivo 1988/89: 4º ano (FAUTL) [2] 
 
 
FONTE: 
Arquivo morto da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal (2010) 

 
 
 

Destaque da 
legenda do painel 

 

Mies Van der Rohe 
Pavilhão alemão para a Feira Mundial 
de Barcelona, 1929 

Laurindo Amorim 
“Escola Primária e Infantário do Aterro da Boavista” 
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ANÁLISE: 
A Quinta das Rosas, Carcavelos apresenta uma proposta de implantação 
urbana para um conjunto habitacional (em banda e em bloco) servido por (o 
que julgamos ser) um equipamento. As duas tipologias recorrem de três 
abordagens completamente distintas. Concretamente o bloco residencial 
alude, em certa medida, aos conjuntos habitacionais construídos nas 
periferias de Lisboa nos anos 70. 
 

II.6.3.5 Trabalhos Escolares 
Concurso inter-escolas ano lectivo 1988/89: 4º ano (FAUTL) [3] 
 
 
FONTE: 
Arquivo morto da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal (2010) 

Gonçalo Byrne e António Reis Cabrita 
Pantera Cor-de-rosa, Chelas, 1971-75 

Nuno Simões Bento 
“Quinta das Rosas, Carcavelos” 
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ANEXO III 

“Mensagem aos Estudantes Portugueses de Arquitectura” 
(Peter Cook, London, 1979) 
 

 

The links between England and Portugal should not just be 
polite: they should be heroic.  

They should be links of great imaginative ideas, of buildings of 
great beauty and of urban and social solutions of great 
ingenuity. 

To be more specific: each new generation brings with it new 
opportunities, and a very necessary distortion of the values of 
the preceding generation in England at this moment, there 
comes a group of students who are more literate and more 
historicist than we were. This could lead to a new architecture 
of great intensity of detail and expression. 

Is the same happening in Portugal? Is there some essence of 
the Portuguese temperament that, when added to this new 
literacy, could make an architecture where a new social order is 
curtously intermixed into an expression of the sharp crisp 
shadows. 

By contrast, we can offer you our native tradition of enquiry and 
cussed individualism. And I for myself, some buildings of 
arcadia an optimistic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FONTE: 
Boletim Informativo (periódico do DA-ESBAL) n.º 2 (1980?) 
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ANEXO IV 

Cursos de arquitectura homologados desde 1986 segundo as 
respectivas instituições de ensino: dados apurados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTES: 
Jornal Arquitectos n.º201 “Faire École 1” p.25 (2001) 
http://www.acessoensinosuperior.pt/indcurso.asp?frame=1 
http://www.nae.uevora.pt/guia_estudante/index.php/guia/i_parte/dados_cronol
ogicos 
http://www.umoderna.pt/setubal/ 
http://www.ulp.pt/index.php/a-universidade/projeto-educativo 
http://www.portaldosalunos.com/noticias/noticia.php?id=1673 
http://www.publico.pt/Educa%E7%E3o/agencia-de-acreditacao-chumba-tres-
em-cada-dez-novos-cursos_1445763 
http://tsf.sapo.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=879943 
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1986  
Escola Superior Artística do Porto 
Universidade Lusíada – Lisboa 
 
1988 
Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Coimbra 
 
1989 
Universidade Lusíada – Vila Nova de Famalicão 
Universidade Lusíada – Porto 
 
1991  
Escola Superior de Gallaecia 
 
1993 
Universidade Lusófona  
 
1994  
Instituto Superior de Matemática e Gestão – Portimão 
 
1995  
Escola Universitária das Artes de Coimbra 
Universidade Independente 
Universidade Moderna  
 
1996 
Universidade Moderna – pólo de Setúbal 
 
1997 
Escola de Arquitectura da Universidade do Minho 
 
1998 
Departamento de Arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa  
Departamento de Ciências e Tecnologia da Universidade Fernando Pessoa 
 
1999 
Instituto Superior Técnico 
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 
 
2001 
Universidade de Évora – Escola de Artes 
 
2003 
Departamento de Engenharia da Universidade da Beira Interior 
 
2005 
Escola de Arquitectura da Universidade Lusófona – Porto 
 
2007 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
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ANEXO V 

Entrevistas 
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Entrevista a: 
Manuel Mendes Tainha (1922- ) 
08 Junho 2010 | atelier da Rua da Alegria, Lisboa 

 

 

LEONOR MATOS SILVA - O trabalho vai estar estruturado em vários capítulos um dos 

quais é a descrição da Escola e essa descrição vai assentar na parte pedagógica, na 

parte humana, na parte física e na parte legal, da estrutura. As perguntas que lhe quero 

fazer são sobretudo da parte pedagógica. 

Relativamente ao texto “Da estimada e nunca desmentida diferença”, de 89, o 

arquitecto diz: “os de cá (Lisboa) passam a olhar para os de lá como das trevas para a 

luz”. Já em 88, num outro texto, e referindo-se às falhas do ensino, o arquitecto refere 

um “irritante sentimento de culpa ou mal-estar”. Em 1990, a publicação dos Estatutos 

diferenciados das duas Escolas, Lisboa e Porto, é um sinal significativo duma 

divergência (porque os Estatutos até então eram comuns). A pergunta é: a partir de 

quando é que se toma plena consciência da afirmação da Escola do Porto como 

“escola de tendência”? Esse sentimento de culpa incitou algum tipo de pressão ou 

prejudicou a procura de identidade da Escola de Lisboa? 

 

MANUEL MENDES TAINHA - Bem; antes de mais eu devo dizer-lhe que a afirmação, 

certa ou errada, de que a Escola do Porto terá sido uma “escola de tendência” é minha. 

E não sei se como tal possa ser generalizada. Posto isto, acrescentarei que em minha 

opinião essa tendência se instalou na Escola do Porto a partir do momento em que ela 

adopta, pela mão de Carlos Ramos, uma nova orientação. Orientação essa que a 

prazo se torna homogénea, não contraditória, inspirada na produção dos seus mais 

notáveis arquitectos e seus epígonos; os quais directa ou indirectamente a 

influenciaram, impondo-lhe a sua marca. 

Na altura, uma espécie de pensamento e práticas que não admitiam contradição. Essa, 

a sua força (e ao mesmo tempo a sua fraqueza a prazo). Força bastante para a impor 

como escola de referência e de prestígio, nacional e internacionalmente reconhecida, 

como todos sabemos. Nisso demonstrando um espírito de corpo - e de união de 

propósitos e de fins - que nunca existiu na Escola de Lisboa e a que não seria estranho 

o entranhado bairrismo do Porto. E se “sentimento de culpa” existiu em Lisboa, isso 

deve-se precisamente ao reconhecimento da falta desse sentido de corpo, de frente 

unida e activa suficiente para inverter o estado de coisa no ensino. 

 

LMS - Com o 25 de Abril a Escola sofre uma reestruturação.  

 

MMT - Após o 25 de Abril o caminho ficou livre para a Escola de Lisboa se regenerar 

sem constrangimentos de qualquer espécie. O que aconteceu foi que a sua atenção se 

fixou, se centrou, apenas em reformar estruturas, planos, programas, arranjos de 

matérias curriculares, instalações, etc. Faltou-lhe precisamente um motivo condutor, 

um eixo em torno do qual gravitariam toda a sua didáctica, precisamente aquilo que no 

Porto houve de sobejo. 

Você pergunta-me em que momento aqui se tomou consciência disso. Não sei. O certo 

é que a Escola de Lisboa optou por uma coexistência liberal de tantas tendências 

quantos os professores. O que até poderia ser uma opção fecunda não se desse o 

caso de… 
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LMS - Isso representou alguma pressão, dentro da Escola? 

 

MMT - Não. Isso foi entendido e tacitamente aceite por todos como uma possível 

versão liberal dos estudos universitários. 

 

LMS - O arquitecto refere que “os de cá passam a olhar para os de lá como das trevas 

para a luz”. 

 

MMT - Se essa postura tem alguma veracidade, isso acontece muito antes da 

revolução de Abril. Nos anos 50/60; mais precisamente quando Carlos Ramos entra em 

cena e abre a Escola do Porto ao movimento  moderno da Arquitectura. 

Não nos podemos esquecer que por essa altura o professor Carlos Ramos era membro 

efectivo da União Internacional de Arquitectos, Enquanto isso, a Escola de Lisboa 

fechava-se cada vez mais: mais a qualquer efusão modernista. 

 

LMS - Mas o que é que acontece depois do 25 de Abril? 

 

MMT - A Escola reabre. Há uma tentativa de reestruturação da Escola, um plano de 

reestruturação do professor Frederico George, que era a pessoa dominante embora 

não fosse o director. (Suponho que nunca terá sido director, mas era o patriarca, a 

pessoa que ali tinha mais peso). Propôs uma reestruturação do ensino que suponho 

que não terá ido por diante integralmente. Não sei. 

 

LMS – A reestruturação passava pela abertura às ideias ou correntes reprimidas? 

 

MMT – Houve uma abertura, como disse, após a revolução. Houve mesmo um tempo 

em que a Escola fechou, para dar lugar a discussões bravas, nas então famosas RGA 

(reuniões gerais de alunos). Aí tudo foi posto em causa pelos alunos, inclusive os 

próprios professores. Nessa altura eu ainda não era lá professor; entrei no ano lectivo 

77/78. Portanto não assisti a esse acontecimento, em que parecia que os alunos 

tinham tomado o poder sobre a Escola. 

Entretanto também se sucediam reuniões de professores e eu cheguei mesmo a 

participar em algumas como convidado, visto que era sabido que eu me interessava 

pelo assunto. 

Agora, cabe aqui recordar que antes do 25 de Abril - e depois de Cristino da Silva ser 

substituido por Frederico George na regência única da cadeira de Arquitectura - 

passaram pela Escola como assistentes vários arquitectos jovens e acima de toda a 

suspeita tais como Alberto Pessoa, Nuno Portas, Silva Dias, Formozinho Sanches, 

Manuel Alzina Menezes, Costa Cabral e outros mais que agora não recordo. 

Arquitectos cuja acção deixou estendido o rastilho que em Abril de 74 iria ser 

incendiado. E formaram uma geração de alunos que mais tarde participariam nas 

famosas lutas estudantis de 1969. Quer dizer, no que diz respeito à ESBAL, o 25 de 

Abril não fez mais do que apanhar um comboio já em movimento de renovação. 

 

LMS - Há um texto da professora Ana Vaz Milheiro que questiona o significado de 

“trabalhar em Lisboa”, hoje. O meu objectivo é saber se há alguma relação entre a 

Escola de Lisboa pós-revolucionária – nomeadamente a tendência do pós-modernismo 

e influência de arquitectos que eram protagonistas do ambiente da cidade e que 
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também trabalhavam na Escola, como professores – e um eventual significado do que 

é trabalhar em Lisboa, hoje. 

 

MMT - Se eu entendo bem a questão que me põe, direi que sim. Precisamente porque, 

como você própria disse, os professores são maioritariamente recrutados de entre 

arquitectos em pleno exercício da sua actividade profissional, e onde cada um 

expressa as suas convicções e tendências livremente: modernistas, pós-modernistas, 

conceptualistas, expressionistas, desconstrutivistas; todos os ventos que varriam a 

Europa e os EUA. 

 

LMS - Pode-se dizer que a Escola ainda era uma “escola de mestres” no pós 25 de 

Abril? O arquitecto dizia [num texto] que havia uma “velha linhagem de mestres” e que 

isso caracterizava a Escola do antigamente. No período pós-revolucionário ainda 

funcionava assim, com base nessas figuras? 

 

MMT - Pode dizê-lo. Mas há que, primeiro fazer a distinção entre mestre e professor. O 

mestre será aquele que vê no aluno aquilo que ele é, concretamente: dotado de uma 

capacidade bem definida; o que lhe permite corrigir em qualquer momento a natureza e 

o volume de conhecimentos que lhe transmite e lhe dar asas para ele voar sozinho. 

O professor, pelo contrário, forma logo de início uma ideia clara da natureza e volume 

de conhecimentos que vai transmitir; e onde a dimensão do aluno passa para segundo 

plano ou vê-se mesmo obrigado a trabalhar para um aluno abstracto, de capacidade de 

assimilação média. Donde o recurso tendencial para a teoria como sistema coerente de 

dados e suas sequências lógicas, onde a explicação será suficiente no caso do mestre. 

Agora, respondendo à sua pergunta direi que sim. Para um programa curricular único, 

comum, o modo de o realizar ficava em boa parte entregue ao professor. Com as 

vantagem e os inconvenientes que isso comporta. 

 

LMS - Quais são os inconvenientes? 

 

MMT - Não há mal de maior em o aluno ser confrontado com critérios e perspectivas 

diferentes acerca do fenómeno arquitectónico; desde que, bem entendido, o aluno tão 

cedo quanto possível adquira capacidade crítica suficiente para julgar por si próprio. 

 

LMS - Mas quais são as inconveniências de ter essa liberdade? 

 

MMT - Os inconvenientes? Bem, os inconvenientes acontecem quando a Escola se 

fecha sobre si própria; não se abrindo a outras modalidades como sejam Seminários, 

ciclos de Conferências feitas por gente de fora da Escola e de fora da própria 

Arquitectura, ... Aí o aluno poderá aferir melhor a correspondência entre aquilo que lhe 

ensinaram e a realidade, afinando assim a sua capacidade de julgar. O mesmo 

podendo acontecer com os professores. Pois não vai sem dizer que se a Escola é o 

lugar onde se ensina a aprender, também é o lugar onde se aprende a ensinar. O 

benefício é mútuo. 

 

LMS – Tinha preparado uma pergunta onde ia, precisamente, citá-lo num texto que 

demonstra que o arquitecto sublinhava o potencial da Escola. A citação é: “Por debaixo 

dos escombros de S. Francisco (…) renasce um forte sentido crítico de inspiração 

libertária, não canónica, que a prazo constituirá uma enorme reserva de consciência de 



78 
 

si própria e do seu papel”. Mas mais à frente diz: “Acredito (ou quero acreditar?) que é 

chegado o momento de a Escola de Lisboa se afirmar como uma verdadeira 

“universitas studiorum””.  

 

MMT – Mas isso não aconteceu. Pelo menos durante o tempo que lá passei. E, assim, 

ao entrar na Universidade Técnica, a Faculdade de Arquitectura não ia munida de uma 

consciência de si própria que a perfilasse, que a individualizasse com o devido rigor no 

seu novo environment académico. 

 

LMS - Portanto reconhece que isso não aconteceu? 

 

MMT - Sim. Isso não aconteceu de facto. 

 

LMS - Não aconteceu porquê?  

 

MMT - Talvez porque os interesses instalados e as lutas pelo poder a isso se 

opuseram. Toda a dinâmica que já se havia esboçado antes do 25 de Abril, como lhe 

disse, e que depois explodiu no interregno que lhe sucedeu, obstou a que às portas da 

Universidade Técnica a Escola se apresentasse com o orgulho, a graça e o sabor de 

se saber diferente. 

 

LMS - O arquitecto refere, noutro texto, o inconveniente da Escola ser da capital, mais 

“à mão” do Estado no período pré revolucionário. Isso terá marcado muito 

profundamente a Escola e a cidade depois do 25 de Abril - é isso que quer dizer? 

 

MMT - Sim, em parte. A Escola de Lisboa sempre esteve divorciada da cidade. E assim 

continuou depois da Revolução. À diferença do Porto que, segundo julgo, vê a Escola 

de Arquitectura como um dos seus mais ricos patrimónios. 

 

LMS - Em relação ao pós-modernismo – que assume-se cada vez mais ter tido aqui o 

seu epicentro - …. 

 

MMT - Está a sugerir que a efusão do dito pós-modernismo terá tido origem na ESBAL. 

Sim, talvez, sob a influência de alguns professores; não todos evidentemente. 

 

LMS – Então pergunto-lhe isto: dentro da Escola havia facções “anti” pós-modernas?  

 

MMT - Bom. Entendamo-nos. A Leonor está a identificar o pós-modernismo com o 

ecletismo populista, pitoresco e demagógico (“um palácio para o povo”) que ao tempo 

se praticava, Ora, essa versão não esgota o conteúdo do pensamento arquitectónico 

do pós-guerra. 

Na Escola não havia uma causa a defender pró ou anti-qualquer coisa. Se ao tempo 

em que eu entrei haveria uma figura dominante cujas convicções iam nesse sentido, o 

seu poder de contágio não atingia todo o corpo docente.   

 

LMS – O arquitecto enquanto professor tentava, pessoalmente, contrariar alguma 

tendência?  
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MMT - Como lhe disse, o regime liberal que reinava na ESBAL deixava que cada 

professor orientasse o seu curso segundo a sua interpretação do facto arquitectónico 

ou do acto projectual. 

 

LMS – Mas não se sentiam oposições a esse nível. 

 

MMT - Não. Nunca dei por isso. 

 

LMS - Pergunto-lhe isto porque, tendo olhado para os programas das cadeiras e 

encontrado programas seus entre outros do arquitecto Taveira – ainda do período pré-

revolucionário - os programas são muito semelhantes pelo tipo de abordagem “poética” 

e contrastadamente menos objectiva, concreta, que os restantes. Como vê essa 

relação? 

 

MMT - É-me grato saber isso. Se, como você diz, nós tínhamos em comum uma 

abordagem mais poética da Arquitectura que queríamos inculcar no espírito do aluno, 

isso virá confirmar que, para além das divergências de estilo, digamos, ambos 

reconhecíamos à Arquitectura a vocação de emocionar. As divergências por vezes 

unem mais do que separam. E isso é um facto cultural importante.  E será por isso, 

talvez, que nos respeitávamos mutuamente. 

 

LMS - Reportando aos alunos. Como caracteriza em termos gerais os alunos que tinha 

no período em que deu aulas? É um dado histórico que a Revolução foi em grande 

parte feita por jovens. Na altura as pessoas que andavam na rua eram sobretudo 

universitários. E realmente a Escola sofreu muito da carga política de alguns 

estudantes, nesse período, mas depois, quando se estabilizou, que tipo e alunos é que 

tinha, já nos anos 80? Qual era a abordagem que tinham em relação ao curso? 

 

MMT - Havia uma maior diversidade de alunos, com proveniências e níveis culturais 

diferentes. Com a democratização do ensino, entraram para a Escola jovens que antes 

não teriam acesso a ela. Inclusive jovens africanos. Devo dizer-lhe que sempre lidei 

bem com essa diversidade. 

 

LMS - O arquitecto Manuel Graça Dias dá a entender que eram as ovelhas negras das 

boas famílias. 

 

MMT - Essa será talvez a maneira pitoresca de Graça Dias dizer que muitos dos alunos 

que entraram na ESBAL faziam-no porque tinham falhado o ingresso noutras 

faculdades. Era um recurso fácil ao tempo. E por isso, por lá passou gente que não 

devia lá estar. Inclusive para preencher um vazio na sua vida, ainda que momentâneo. 

 

LMS - Se calhar essa heterogeneidade não era tão forte na Escola do Porto como o foi, 

a partir do 25 de Abril, na Escola de Lisboa. 

 

MMT - Isso não sei. Sei no entanto que o aceso à Escola do Porto era mais apertado, 

para manter o curso em bom nível, com um número reduzido de alunos, como sempre 

teve, com as vantagens que isso representa para o ensino. 

 

LMS - A partir de 70 há já uma abertura.  
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MMT - Até mesmo antes, como lhe disse, com a regência de Frederico George na 

cadeira da Arquitectura e a entrada como assistentes jovens arquitectos. 

 

LMS - Posso perguntar porque é que saiu da Escola? 

 

MMT - Porque atingi o limite de idade.  O dia distante acaba sempre por chegar. Mais 

depressa, ou mais devagar. 

 

LMS - E a Escola de Coimbra, o que é que representa para si? 

 

MMT - Foi para mim uma boa experiência e que eu recordo com muito agrado. Porque 

tendo sido um curso inspirado e formatado por gente da Escola do Porto – Fernando 

Távora, Alexandre Alves Costa, Edmundo Tavares – estes tiveram a sensibilidade e 

inteligência de juntar gente de outras proveniências, inclusive de Lisboa – Gonçalo 

Byrne, Hestnes Ferreira, Varela Gomes, eu próprio. E assim reunir sob o mesmo tecto 

experiências diferentes, embora convergentes no essencial. E portanto foi com 

bastante pesar que eu deixei Coimbra quando me dei conta de que não tinha 

capacidade e/ou dinamismo para acumular com a Escola de Lisboa. 

 

LMS - Estou esclarecida em relação a muitas coisas.  Mas ainda em relação aos 

formados neste período, volto a citar Ana Vaz Milheiro; ela diz a propósito da obra de 

Manuel Aires Mateus e Francisco Aires Mateus, que se formaram em 86 e 87, em 

Lisboa: “Acusam, portanto, ambições que internacionalizam (e porventura pretendem 

renovar) o formulário nacional porque, aparentemente, a ausência de um legado forte 

facilita certo desprendimento face à continuidade. Como os seus antecessores, 

demonstram bem a ambiguidade de ser de Lisboa: a difícil gestão da liberdade”. 

Concorda com ela? 

 

MMT - Concordo. Saber gerir a liberdade, concedida ou conquistada, é muito difícil. 

Isso aconteceu um pouco com todos nós. 

 

LMS - Eles próprios dizem – penso eu que seja o Manuel – que não guarda 

recordações. O que eu interpreto é que não são boas nem más. Não guarda 

recordações daquele tempo de estudante. Penso que isso também é um sinal de que a 

Escola não teve um significado muito particular na profissão dele. É essa a pergunta 

que faço na minha tese: o ensino deste período, em Lisboa, tem algum significado na 

História da arquitectura em Portugal nos últimos anos?  

 

MMT - Vamos lá, seja qual for a memória que cada aluno traga consigo da sua 

passagem pela Escola de Lisboa… as provas estão à vista. E a Leonor não pode 

esquecer que entretanto se abriram outras escolas de arquitectura em Lisboa.  

Vai deixar a pergunta sem responder? 

 

LMS – Sim. Porque esses reflexos são ainda demasiado recentes.  

 

MMT - E faz muito bem. E espero que seja mais bem sucedida do que o foi com este 

meu modesto contributo. 
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Por mim, esta será a última vez que faço menção comparativa entre Lisboa e Porto. Já 

muita água passou debaixo da ponte. 
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Entrevista a: 
Rui Barreiros Duarte (1948- ) 

30 Junho 2010 | instalações da FAUTL, Lisboa 

 

 

 

LEONOR MATOS SILVA - Gostaria que descrevesse como era o ambiente que se vivia 

na Escola antes do 25 de Abril referindo a “linguagem” que se praticava na Escola, 

aquela que se aprendia, os protagonistas (entre os professores), o ambiente entre os 

colegas… 

 

RUI BARREIROS DUARTE - Antes do 25 de Abril – e eu sou da última turma antes do 

25 de Abril porque havia só uma turma em Lisboa e uma turma no Porto - era um 

ambiente completamente diferente: havia um professor de arquitectura por ano, e todos 

se conheciam.  

O facto de haver um único professor traduzia-se num certo dirigismo que para mim teve 

duas fases: uma - que eu já não apanhei por pouco, foi anterior ao meu percurso - tinha 

a ver com as Belas-Artes; os alunos eram “instruídos” nos procedimentos inerentes à 

Escola de Belas-Artes. Eu ainda desenhei capitéis coríntios na disciplina de Desenho e 

estátuas em gesso das quais tínhamos de captar o movimento, as tensões e equilíbrio 

das massas bem como as qualidades da luz, o que fazia com que a tivéssemos que 

dar sempre à mesma hora.  

Em arquitectura havia, no 6º ano, uma cadeira que se chamava “Conjugação das Três 

Artes” onde se fazia a síntese, ou pelo menos havia uma contribuição da escultura e da 

pintura para a arquitectura. Aí privilegiava-se a arquitectura no seu domínio Belas-

Artes, o seu sentido artístico. Ainda hoje vemos aqui na Faculdade alguns quadros que 

demonstram esse percurso anterior do domínio das Belas-Artes que correspondia a 

uma visão muito estática.  

O mundo da arquitectura tinha mudado mas, de facto, os cânones ainda estavam muito 

presentes. Encontramos também, transversalmente na História da Arquitectura, alguns 

arquitectos - como o [Le] Corbusier - que, fazendo um percurso fora da Escola, não 

estava parametrizado por princípios, regras, uma “maneira” de fazer arquitectura. 

Assim, estava suficientemente liberto para criar uma arquitectura diferente daquela que 

era ensinada na Escola, pois esta impunha regras fortes que determinaram muito uma 

consciência de gerações e uma crítica em relação à arquitectura. 

Apanhei também no 1º ano [1967] – e isso já foi uma outra geração – o Arq. 

Formosinho Sanchez, com uma equipa de assistentes que trouxeram para a Escola a 

vertente funcionalista da arquitectura. Ele falava muito da forma e função, e “Looking 

and Seeing” era um dos livros da bibliografia. Era muito ligado a um olhar que via 

sempre a relação entre a forma e a função. 

 

LMS - Noutro dia o professor referiu que não lhe permitiam fazer uma linha curva nos 

projectos.  

 

RBD - Esta escola funcionalista evitava qualquer sentido retórico ou fenomenológico. 

Tudo quanto fosse para lá do ângulo recto já era difícil de aceitar, até aparecer a 

“estética da diagonal” com o ”Trio Maravilhas”. Estávamos antes da Semiologia, da era 

do significado, do significante, que em Portugal entrou muito atrasada. Aqui tudo teria 
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de ser justificado ao centímetro. Havia umas leituras de referência que eram as áreas 

mínimas da habitação – que o Arq. Nuno Portas estava a investigar no LNEC – de 

modo que nós tínhamos análises de arquitectura feitas através de o que eram os usos, 

as actividades, as áreas mínimas… 

 

LMS - Baseavam-se em organigramas. 

 

RBD - Exacto. O organigrama era uma coisa horrível porque conceptualmente nos 

levava a um processo erróneo de fazer arquitectura: em geral faziam-se umas 

“bolinhas” que depois passavam para uns quadrados, juntavam-se os quadrados, e aí 

estava a planta. Faltava só levantar os alçados da arquitectura. 

 

LMS - Acha que a essência desse ensino mudou alguma coisa com o 25 de Abril? 

 

RBD - Sim, sim. Totalmente. 

 

LMS - Às vezes, apesar da revolução, pode-se dizer que manteve alguns dos seus 

“vícios” (no mau e no bom sentido, não necessariamente no mau sentido).  

 

RBD - Mudou totalmente mesmo antes do 25 de Abril, pois ainda há uma 3ª fase (que 

foi a vinda do Arq. Tomás Taveira para a Escola. Em 1969, a nossa turma – então no 

3º ano - fez uma greve a exames e chumbámos todos com zero, excepto o Rui Palma 

Carlos e o José Manuel Dias Anjos que furaram a greve. (Tinha havido o Maio de 68 e 

em 69 ocorreu essa movimentação estudantil).  

Nós recusámo-nos a fazer exames porque era de tal modo frustrante esse ensino - não 

lhe quero chamar opressivo, ou repressivo: era obsessivo este tipo de organigramas 

com a ditadura do ângulo recto -, era estiolante da imaginação.  

Era uma “coisa” muito redutora e não havia informação, não havia revistas de 

arquitectura. Ainda me lembro que um colega meu chamado Fernando foi a Londres e 

trouxe uma Domus: “caiu-lhe” a turma toda em cima porque havia imagens e desenhos 

a 45º, era uma coisa extraordinária! Nessa altura havia em Portugal o “Trio Maravilhas” 

– Carlos Tojal, Manuel Moreira e Carlos Roxo – que fizeram o edifício do Banco, na 

Rua Barata Salgueiro ao lado do Hotel Altis, e algumas lojas na Baixa. Isso era uma 

revolução! 

 

LMS - Isso ainda antes da Revolução. 

 

RBD – Sim, antes da Revolução, era uma arquitectura “à italiana”… fora do ângulo 

recto do Corbusier. Pode-se dizer que então houve uma 3ª fase com a entrada na 

Escola do Arq. Tomás Taveira, muito influenciado pela escola inglesa com o Arq. 

James Stirling, … 

 

LMS - Antes da Revolução já se falava nisso? 

 

RBD - Sim, o Arq. Tomás Taveira foi inovador, tinha uma atitude diferente no modo de 

ensinar arquitectura, exigia perspectivas como processo conceptual para se dominar o 

objecto e o espaço e o James Stirling usava as perspectivas axonométricas nos seus 

trabalhos.  
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LMS - Ele conseguia fazer passar essas ideias, mesmo com a pressão política? 

RBD - Sim, ele foi meu professor no 5º ano e no 6º ano em 1971-2 e 1972-3 e trazia já 

revistas estrangeiras como a AD – Architectural Design, Casabella, Architectural 

Record, Domus entre outras. Ele trabalhava no Atelier Conceição Silva que era o 

grande atelier de Lisboa. Também havia o atelier-escola do Arq. Teotónio Pereira, o do 

“Trio Maravilhas”, Maurício de Vasconcelos, e havia mais um ou dois: eram essas as 

grandes “escolas”.  

O Atelier Conceição Silva era uma escola de arquitectura por onde passaram muitos 

dos arquitectos e designers conhecidos na altura, como consta no Catálogo publicado 

após a sua morte. Nesta “escola de arquitectura” enfatizava-se a construtividade nas 

linguagens, pois havia um grande rigor construtivo com a pré-fabricação. É o Arq. 

Conceição Silva era sócio da Engil. Já nessa altura… 

 

LMS - E a linguagem? 

 

RBD - O Taveira foi um dos grandes inovadores da linguagem [dentro do atelier]. Uma 

das obras que o Conceição Silva fez em Cascais que era a loja Valentim de Carvalho… 

 

LMS - É do Atelier Conceição Silva? 

 

RBD - Sim. O projecto era do Taveira mas foi no Conceição Silva que o fez. Tinha 

poemas do Herberto Hélder e pinturas do Sá Nogueira, e foi publicado na revista 

Arquitectura. A revista Arquitectura era um óptimo veículo de promoção das ideias. 

Ainda hoje acho que foi uma revista de referência com muitos bons artigos, alguns até 

intemporais e ainda hoje são pertinentes. Era, de facto, uma atitude completamente 

diferente. 

Ele levou essa informação para a Escola mostrando uma vertente inglesa quando 

aquela que se impunha era uma “à italiana” ligada sobretudo ao neo-racionalismo e 

depois ao funcionalismo… Ele estava mais ligado às linguagens. Pela primeira vez ouvi 

falar numa atitude pop. Havia uma dimensão lúdica na arquitectura e nós podíamos 

finalmente usar a imaginação. 

 

LMS - É curioso é saber que isso começa antes da Revolução. Não tinha essa noção. 

 

RBD - Foi a primeira vez que nós conseguimos usar a imaginação. O Arq. Tomás 

Taveira referia muito que o arquitecto [Francesco] Borromini, o homem do barroco, 

tinha sido menorizado na História da Arquitectura por causa do uso da imaginação. A 

imaginação era algo que não estava sujeito às ideologias e o restrito funcionalismo 

punha a funcionar outro tipo de princípios que não seriam tão parametrizáveis.  

 

LMS - E os alunos aderiam com facilidade? 

 

RBD - Foi uma revolução diferente. Aliás, na minha turma, eu que tinha tido sempre 

fracas notas a Projecto, tirei as melhores notas. A partir daí, começou-se a ver o tipo de 

imaginário; os que aderiam a uma nova maneira de pensar espacialmente, um 

“sistema” integrado tridimensional e os que se mantiveram com uma resistência muito 

grande e que continuaram a fazer plantas, cortes, a levantar alçados onde as salas 

tinham uma janela grande e as instalações sanitárias uma janela pequena, como os 

desenhadores faziam. 
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Eu fui o único arquitecto que foi do Taveira para o Conceição Silva. Ele [o Taveira] 

depois [do curso] convidou-me, mas eu não tinha trabalhado em ateliers de 

arquitectura, só no atelier do Arq, paisagista Ribeiro Telles.  

Naquela altura, para ter acesso à profissão havia necessidade de se fazer estágios de 

obra e o Arq. Taveira na altura não tinha nenhuma obra em curso seu atelier. Como 

surgiu uma rara oportunidade, fui para o Conceição Silva. No início, quando para lá fui, 

os meus colegas chamavam-me “formalista” por desenhar, mas eu assistia a 

intermináveis discussões entre aqueles arquitectos que não levavam a coisa nenhuma, 

ou davam soluções muito “contidas” próximas dum “preciosismo inibitório”.  

 

 LMS - Está a falar dos seus primeiros trabalhos? 

 

RBD - Sim. Havia uma escola no Conceição Silva que nos dava um input de atitude - 

não lhe chamo nem ideologia nem imaginário - que se impunha de tal forma (a escola 

do Conceição Silva) que havia uma certa homogeneização, princípios que víamos e 

que eram procedimentos do atelier e isso era interessante. Com metodologias diversas 

– o Arq. Tomás Taveira tinha sido chefe do Atelier Conceição Silva durante muitos 

anos e depois foi o Afonso Dias, o Conceição Dias, o Santos Gomes e também o 

Henrique Chicó… 

 

LMS - ... Que também foi professor na ESBAL [Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa]. 

 

RBD - ...Que também foi professor na ESBAL durante um ano lectivo. Depois do 25 de 

Abril, quando não havia trabalho, comecei a fazer um concurso para Sintra com o 

Henrique T. Chicó, e a nossa equipa ganhou o 1º Prémio. 

Esse trabalho foi publicado na primeira revista - Arquitectura Nº132 - depois do 25 de 

Abril, foi logo o primeiro artigo. Essa revista não saía há dois anos, quando reabriu 

ainda se chamava Arquitectura mas depois passou a ter outro nome - Arquitectura 

Portuguesa – e passou a ser dirigida pelo Graça Dias e José Manuel Fernandes. 

 

LMS - Qual foi esse edifício? 

 

RBD - É o edifício que está no fim da linha de Sintra, do lado esquerdo. É uma prisão 

hexagonal neo-manuelina, de Adães Bermudes, o arquitecto que fez também o edifício 

principal aqui do ISA [Instituto Superior de Agronomia]. Ainda não se falava em 

património e nós tivemos uma atitude “patrimonial” porque as reflexões que fazíamos 

sobre arquitectura eram no sentido de conseguir articular o passado com o presente.  

 

LMS - Vê aí influência do Aldo Rossi por meio da Escola? 

 

RBD - Não. Houve uma grande influência do Rossi depois do 25 de Abril quando entrou 

o Carrilho da Graça que acabou o curso já depois do 25 de Abril, tal como o Graça 

Dias… Nessa altura, os professores do 5º ano eram eu, o Carrilho da Graça, o 

[Joaquim] Braizinha… Eu fui substituir o Barreiros Ferreira na disciplina de Projecto, 

que veio a fazer a FIL [Feira Internacional de Lisboa] do Parque das Nações. Depois 

ainda dei aulas ao 5º Ano com o Troufa Real (1980-81) e com o Manuel Tainha (1981-

82). 
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LMS - Nessa altura é que “entra”, então, o Rossi. 

 

RBD - Sim, com os edifícios que chamávamos “baixinhos e compridos”. Acabavam 

sempre por ter um grande eixo organizador; aquilo que se chama “o comboio” – que 

está em Aveiro -, que são habitações até quatro pisos… Foi também nessa altura que o 

Gonçalo Byrne fez a “Pantera cor-de-rosa”.  

Essa ideia do Rossi tinha muito a ver com uma ideia de cidade em que a intervenção 

não era feita através dos planos nem da cidade-região – era uma acção arquitectónica. 

Nós tínhamos uma ligação muito forte com as morfologias urbanas, havia um forte 

contextualismo.  

É interessante ver que na Europa o “espírito de Bolonha” corresponde a três coisas: à 

primeira universidade europeia; foi o primeiro plano de recuperação urbana que houve, 

em 1969 e implementado na Europa em 1973. Bolonha tinha uma edilidade do Partido 

Comunista e fez uma recuperação urbana assente na recuperação dos edifícios 

tradicionais e, aquilo que era lido como sendo uma situação “burguesa,” ou 

conservadora, aqui foi tomada como avant-garde, dando às pessoas um sentido 

comunitário mas re-funcionalizando os quarteirões. As unidades morfológicas eram 

determinantes na arquitectura, era uma arquitectura urbana.  

 

LMS - Portanto, Rossi tem influência não só a nível da Arquitectura mas do 

Planeamento, dentro da Escola. 

 

RBD - Houve um livro feito pelo Kevin Lynch que era “A imagem da cidade”, e o Rossi 

fez um livro, de certa forma contra, que reciclou o problema e que se chamou “A 

Arquitectura da Cidade”. Esta arquitectura da cidade era uma arquitectura 

contextualizada. Nessa altura não se enunciavam os ícones, havia praças e ruas; era a 

chamada terceira tipologia. Os vazios articulavam-se muito com a forma mas numa 

relação forma-vazio. O Louis Kahn já dizia que uma praça era um quarto sem tecto. O 

espaço urbano, a forma urbana, a urbanidade era muito importante no processo de 

desenho. 

 

LMS - Era disso que se falava na Escola. 

 

RBD – Sim, era o “espírito da época”... 

 

LMS - Mas voltando atrás, ao concurso a que se estava a referir: qual era a inspiração 

para ter um cuidado especial com a História, com o Património? Quer dizer, considera 

que a sua formação teve aspectos positivos apesar de ser ... 

 

RBD - Teve. Mas diziam-nos já na altura que o ensino superior é informativo e 

formativo. Informava-nos uns 15 ou 20% e o resto era o nosso percurso. A arquitectura 

é o que nós queremos fazer da arquitectura, é a maneira como se questiona a 

arquitectura. Eu fui confrontado com várias maneiras de questionar a arquitectura e fui-

me apropriando daquelas que têm mais a ver comigo. Mas, de algum modo, 

salvaguardando sempre - e foi sempre uma coisa que eu fiz questão - o encontrar de 

uma… não lhe quero chamar uma justificação, mas uma lógica. Aquilo que se desenha 

tem que estar fundamentado. Tem de haver uma razão de ser. Dentro deste princípio – 

que não é gratuito – eu sempre questionei as coisas. A maneira de questionar é que foi 

melhorando, mas sempre fui habituado a questionar. Quando olhei para o neo-
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manuelino, pensei “isto é interessante”, fazia parte da paisagem romântica de Sintra e 

portanto articulámos - eu e o Chico -, o projecto com o seu romantismo. Depois havia 

uma parte funcional, o programa…! Tínhamos que o fazer! O que fizemos foi incorporar 

o programa tendo em consideração as lógicas geométricas existentes. Depois, 

buscando uma atitude pop ampliámos essas lógicas geométricas existentes que tinham 

exactamente a ver com a topografia do terreno. Foi um processo que decorreu dele 

próprio, de um conjunto de questões que fomos pondo. [Por exemplo,] a orientação do 

edifício tornou possível fazer uma parede “despegada” porque estava orientada a norte, 

e conseguimos arranjar um átrio significativo onde as pessoas pudessem estar e olhar 

para o exterior através de pequenas aberturas,… 

 

LMS - Essa mistura de linguagens é um pouco “pós-moderna” ou não concorda? Teria 

já influência das “imagens” que via? 

 

RBD - Eu diria outra coisa, que há um sentido diacrónico nisto. Porque o sincronismo 

repõe uma homogeneidade. Aqui foi só saber juntar ou acrescentar o espírito da época 

ou pelo menos, com os condicionantes, juntar novos elementos. É aquilo que se fez na 

História. A praça de São Marcos, durante mil anos, foi sempre acrescentada. O próprio 

Rossi interpretava a cidade, depurava as formas e deixava estar o essencial - as 

formas simples, significantes, aquilo que de facto dava um padrão, um pattern, à 

cidade, e era isso que constituía a memória colectiva. Portanto, em Sintra, como em 

qualquer sítio, o arquitecto não deve intervir a seu bel-prazer – porque acha que lhe 

apetece ou porque acha que tem uma “linguagem” – e assim pode deitar as coisas 

abaixo, mas deve reinterpretar. Foi o que fez o Siza Vieira no Chiado. 

 

LMS - Há uma diferença entre o reinterpretar integrando ou o reinterpretar deixando 

cada coisa no seu lugar. 

 

RBD - Evidente. Há muitas aberturas à reinterpretação. Mas o domínio do projecto 

envolve a articulação que se deve fazer, deve-se saber conjugar, com o passado, com 

os elementos significantes – aqueles que fazem parte da memória colectiva, da 

simbólica, onde as pessoas se revêem.  

 

LMS - Voltando ao guião da tese: já falou no período pré-revolucionário e pós-

revolucionário. A Revolução, em si, que contribuição é que deu à arquitectura? Ou foi 

só um momento político? Discutiu-se no ensino de Lisboa? 

 

RBD - Não se discutiu no ensino, em Lisboa. No Porto sim. No Porto houve as 

operações SAAL e todo um processo em que a Escola participou muito na inter-acção 

com as populações… 

 

LMS - A Escola em Lisboa não participou no SAAL porquê? 

 

RBD - O tipo de questões que se punha em Lisboa e mesmo o tipo de professores não 

estavam dentro dessa lógica. Embora também se fizessem algumas acções dentro 

desse domínio. Por exemplo, eu lembro-me que quando dei aulas ao 5º Ano com o 

Troufa Real, fizemos um trabalho para a Buraca, que hoje é a Cova da Moura. Na 

altura havia duas comunidades: a Cabo-Verdiana e a Angolana, e era preciso entender 

os seus territórios. 



 

89 
 

 

LMS - Aí já a Escola tinha reaberto. 

 

RBD – Sim, estávamos no início dos anos 80. 

 

LMS - E havia ainda uma inter-acção com a população…? 

 

RBD - Sim, foi logo depois do 25 de Abril que nós fizemos essa acção social. Eu ainda 

fiz parte dos EAT´s (Equipas de Apoio Técnico) que foram a génese dos GAT´s 

(Gabinetes de Apoio Técnico) em Tomas, Vila Nova de Ourém e Ferreira do Zêzere em 

1975. 

 

LMS - Não com a mesma expressão que no Porto. 

 

RBD - Não era a mesma expressão que no Porto mas aquilo que nós procurámos fazer 

foi algo do tipo acupunctura urbana – criar condições de viabilizar equipamentos 

desportivos ou culturais para as populações, mas com uma dimensão muito pequena. 

Também alguns realojamentos de pessoas… mas não tínhamos como bandeira fazer 

essa “revolução”. 

 

LMS - E a reconstrução da Escola teve alguma base política? 

 

RBD - Ela tem sempre uma base política.  

 

LMS - A reconstrução pedagógica assentou em alguns princípios em concreto? 

 

RBD - O professor Brandão foi convidado a dar o nome e a participar nisso. Houve um 

movimento de estudantes – um deles era o Manuel Couceiro que está “por dentro” do 

processo, a Raquel Coutinho que trabalhou, com o Taveira e outros eram os irmãos 

Alves. Estes alunos estavam no 4º ano e queriam resolver a situação. Houve uma 

grande movimentação de alunos de base para reabrirem a Escola. Depois convidam o 

professor Brandão, que era professor da Escola, de Teoria, e ele lidera todo este 

processo de reconstrução da Escola. Mas os professores foram mais ou menos os 

professores que existiam então. 

Ainda me lembro do Prof. Antero Ferreira que tinha o discurso da madeira e do betão 

aparente... 

 

LMS - Betão aparente em 69? Mas isso é uma linguagem bastante moderna, não é? 

 

RBD - É, digamos, quase que intemporal. 

 

LMS - É curioso ver que na Escola se falava disso. 

 

RBD - Sim, é verdade, do tipo de padrões, nas cofragens, as tábuas de solho… É 

interessante ver que, nessa altura, havia algumas cofragens que eram [feitas] com o 

negativo e davam uns padrões, etc.… Essa exploração textural do betão era de facto 

muito importante e veja a importância que teve, na [Fundação Calouste] Gulbenkian. 

Esta dimensão construtiva do betão, signo da modernidade, através da sua 

construtividade, da sua materialidade, teve nos arquitectos, mesmo em Lisboa, uma 
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influência muito grande e eu noto que há arquitectos desconhecidos no nosso 

panorama cultural, mas com vivendas extraordinárias. Quero dizer que se fala só da 

vivenda do [Fernando] Távora em Ofir, mas [estas vivendas são] muito equivalentes 

porque os materiais utilizados eram os betões à vista, o reboco, a telha, alguma 

madeira e com espacialidades muito fluidas. Com esses quatro materiais, e como 

vinham do funcionalismo, havia também uma adaptação do espírito funcionalista, com 

o espírito do lugar e uma aprazibilidade ambiental dada pelos pátios, nas zonas de 

transição, etc.. Tudo isso estava muito presente, naturalmente, na arquitectura, não era 

por um esforço de linguagem mas a linguagem e vinha da materialidade, da boa arte 

de construir e da cultura popular. Tudo isso era incorporado, naturalmente, na 

arquitectura. 

 

LMS - Isso passava na Escola, apesar de tudo? 

 

RBD - Isso passava na Escola. Havia uma verdade, uma adequabilidade em relação às 

soluções…. 

 

LMS - O arquitecto [Alberto] Pessoa [co-autor do projecto para a sede e museu da 

FCG] também foi professor na Escola. Ele teve influência nisso? 

 

RBD - Não o conheci, mas havia uma praxis que dava conteúdo à arquitectura. Essa 

era a lógica.  

 

LMS - Falando, então, já da reconstrução da Escola pela mão do professor Augusto 

Brandão: daquilo que eu li, essencialmente ele aposta numa escola de massas, para 

formar arquitectos numa lógica de afirmação da disciplina, sobretudo. Acha que isso se 

concretizou nos anos 80? Ou pelo contrário, exponenciou de tal forma os alunos que 

hoje vemos uma competição muito grande em paralelo com a decaída da qualidade… 

 

RBD - O que eu acho é que isto descambou. Há aqui uma afirmação que é europeia e 

nós passámos para um ensino de massas, e as componentes artísticas são preteridas. 

As componentes técnicas também a maior parte das vezes não são testadas e a 

funcionalidade também deixa muito a desejar. Começa a haver algumas informações 

mais ou menos avulsas de que os alunos se vão apropriado… Foi aquilo que eu fiz, 

também na minha altura. Eu penso que a formação do arquitecto envolve uma leitura 

crítica que cada um vai tendo dos diversos enquadramentos em que actua, ele vai 

construindo a sua própria lógica. 

 

LMS - Portanto acredita mais numa Escola que é uma plataforma de aprendizagem 

para adquirir conhecimentos e depois fazer o seu próprio percurso do que numa escola 

no sentido de uma proposta de linguagem concreta. 

 

RBD - Acho mais admissível. Todos nós somos diferentes. Temos ou devemos ter uma 

capacidade de nos expressarmos, [de expressar] a nossa linguagem. Mas devemos 

fazer isso também culturalmente! Não considero que seja a irreverência total –  

também acho que não. Acho que deve haver uma sensibilidade para a interpretação. 

(Aquilo que faz o Peter Zumthor, ou o Siza também). Acho que são importantes as 

metáforas, saber usar as metáforas.  
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LMS - Acha que existe uma sensibilidade da Escola de Lisboa? Alguma tradição… 

 

RBD - Existe uma tradição grande a esse nível na Escola de Lisboa. Eu penso que, 

neste momento, ela está-se a diluir assustadoramente porque começa a haver no 

ensino professores que não têm prática adquirida e solidificada no atelier. Há muita 

gente a “dar” Projecto e eu questiono como é que se pode dar Projecto se não há uma 

prática e uma poética sobre a matéria de que se fala.  

 

LMS - A carreira docente é muito exigente e portanto as pessoas tendem a fazer ou 

projecto [próprio] ou a carreira docente.  

 

RBD - Eu não concordo nada com isso. Outro dia esteve aqui num júri um professor 

brasileiro, Benamy, que disse que, no Brasil, nos concursos, o professor tem que tirar 

ao acaso uma “bola” e depois dar uma aula, etc. E dizia no outro dia, também, o 

professor Simón Marchán-Fiz, numa auto-avaliação do CIAUD [Centro de Investigação 

em Arquitectura, Urbanismo e Design], que o professor tem que ter prática de 

arquitectura, e deu o exemplo do [Rafael] Moneo. 

 

LMS – Desde que veio para a Escola deu sempre Projecto? 

 

RBD - Vim para a Escola dar Planeamento Regional. E depois Planeamento Urbano. 

Eu estava a ter aulas na Universidade Nova de Planeamento Regional e estava 

também a fazer planeamento regional, na altura. Era o 25 de Abril e tinha que se 

reestruturar tudo. Dentro dessa lógica, vim para a Escola.  

 

LMS - A formação do urbanismo na Escola, nessa época, é bastante significativa, pelo 

menos a contar com o que diz um trabalho que eu li do arquitecto [José] Lamas que 

refere que há uma decadência do ensino do urbanismo a partir de 84, mais ou 

menos… Quero dizer, no pós-25 de Abril existe uma componente forte de urbanismo 

na Escola? 

 

RBD - Eu ainda tive Urbanologia, uma cadeira antiga. Fiz vários planos, tenho 

conhecimento daquilo que se fazia nos ateliers e o tipo de impacto que tiveram na 

organização do território e das cidades; planos não pensados morfologicamente. Estou 

a dizer isto com uma carga rossiana, na qualificação do espaço público. Repare que 

hoje o discurso já nem é de urbanismo, hoje é das AUGI [Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal], já é do que está fora do urbanismo.  

Em 1975, 76, 77 andei a trabalhar na margem sul numa área clandestina superior a 

Lisboa que era a Quinta do Conde, Casal do Sapo e General 1, 2 e 3; andei a fazer os 

primeiros estudos de urbanização com a Dr.ª Teresa Craveiro. Também trabalhei no 

Portinho da Arrábida, na Lagoa de Albufeira e na Fonte da Telha. Não se podia fazer 

nada porque, no Portinho da Arrábida, quem tinha uma casa construída clandestina em 

cima da praia era o Comandante Jaime Neves, chefe dos Comandos da Amadora. O 

grande loteador da Fonte da Telha era um padre que fazia os loteamentos em cima da 

praia! Para mim foi uma desilusão muito grande porque estava empenhado em 

disciplinar o território, utilizar as teorias que eu conhecia do urbanismo – era um 

momento extraordinário para se poder fazer todas essas coisas. Propus umas 

estruturas lineares, perpendiculares à praia sem os carros irem lá, e essas estruturas 
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possuíam meios de transporte que punham as pessoas na praia. É terrível a 

implementação do urbanismo em Portugal.  

LMS - Há bocado falou nas revistas que circulavam. Noutro dia falou-me mais 

concretamente de quais eram… A Domus… 

 

RBD - As grandes “vanguardas” – e que ainda hoje compro e tenho todas as dos anos 

60, quero dizer, não tenho todas mas tenho bastantes – é Architectural Design que 

sofreu, também, muitas mudanças consoante o tempo, mas o discurso era um discurso 

inovador e quem tinha essas revistas era o Taveira, era o Nuno Portas (e não sei se o 

Manuel Vicente…). Eram a fundamentação do conhecimento e da avant-garde: quem 

estava perante esse conhecimento estava muito mais “avançado” do que os outros.  

 

LMS - Queria fazer uma pergunta, ainda em relação às revistas, que tem também a ver 

com o pós-modernismo: referiu que o decrescer de popularidade do arquitecto Tomás 

Taveira foi acompanhado com o crescer da divulgação da arquitectura internacional 

pelos media, nomeadamente revistas. Foi no final dos anos 80 que se assistiu, de 

facto, a uma verdadeira democratização da arquitectura? Isto é, ao acesso aos 

mesmos recursos para todos os arquitectos? 

 

RBD - Acho isso muito interessante porque é neste período de que eu lhe estou a falar 

que se começou a ver a AR [Architectural Review] cujo director, antes, tinha sido o 

Gordon Cullen o qual tinha publicado uns estudos sobre Urban Landscape (e depois 

fez o “Townscape”, um livro feito a partir dos artigos que publicou na revista…). Hoje a 

AR ainda continua a ser uma revista um bocado eclética de influência inglesa, mas é 

sempre muito diversa. Depois eram as italianas: a Casabella, a Domus, … 

 

LMS - Isso marca uma viragem grande na cultura arquitectónica, a proliferação dos 

media? 

 

RBD - É determinante. Passou-se dos conteúdos para a comunicação.  

 

LMS - Não necessariamente ligada ao pós-modernismo… 

 

RBD - O pós-modernismo é um fenómeno muito semelhante à Arte Nova, muito inscrito 

numa pequena dimensão no tempo. Corresponde também a uma época – eu pelo 

menos senti isso na arquitectura – ao Arquigrama [Archigram] [que] passou para a 

comunicação e expandiu as fronteiras da arquitectura, rompeu com os limites da 

arquitectura. A arquitectura passou a ser influenciada pelas artes plásticas, pelos 

objectos, do design, etc., e pela própria televisão e comunicação, pela banda 

desenhada. Tudo isso está expresso nos projectos que os Arquigrama fizeram. A 

passagem da linguagem [verbal] para a linguagem visual; essa dimensão da 

visualidade foi extremamente importante. Hoje nos media tudo é possível, 

virtualmente... 

 

LMS - Mas estava-se a referir ao pós-modernismo… 

 

RBD - Nessa altura o pós-modernismo para mim correspondeu a uma necessidade de 

se redefinir o discurso da arquitectura. 
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Nas grandes épocas da arquitectura o que se vê – para além das características 

espaciais, etc. – o que é mais imediato [que] são as formas. Perante esta expansão 

dos graus de possibilidade, houve uma necessidade da Europa refundar ou revisitar as 

formas da cultura europeia. No Freestyle Classicism, vemos essa refundação, quase 

que um espírito sincrónico de transportar arquétipos para a actualidade. 

Inclusivamente, o Ricardo Bofill vai ao barroco, introduz-lhe a pré-fabricação – e 

portanto acaba com o espírito do crafts – e constrói Walden, as “Arcadas do Lago”, 

etc., como uma cidade barroca, porque os meios de produção permitiam que isso se 

fizesse de forma rápida e “construtiva”, sem alienação. 

 

LMS - E aqui, em Portugal, como é que se define? Falamos de Taveira, sobretudo, mas 

também de Luís Cunha… 

 

RBD - Não se implantou fortemente porque continuaram a prevalecer os arquitectos 

que já vinham, também, de antes do 25 de Abril, que continuaram a manifestar os seus 

códigos e, sobretudo, códigos que eram fundamentados por uma ideologia que se 

impunha como ideia. 

 

LMS - [Algo] que suporta a arquitectura? 

 

RBD - Se vir a obra do Taínha - que é uma boa obra -, mas ainda continua hoje com o 

neo-racionalismo. É uma maneira de estar, uma atitude. Tem a sua lógica interna - não 

digo o contrário - mas vê-se que há essa fundamentação.  

 

LMS - Noutro dia falou também nas fragilidades do pós-modernismo: refere-se a isso, 

então, ao facto de não estar ligado a uma ideologia? 

 

RBD - Depende do que entende por fragilidades e do tipo de ideologia. O [Jean-

François] Lyotard fala nisso – a linguagem de superfície. O que interessa é a forma. 

Passa-se da forma-função, na sua parte mais radical que é a forma segue a função (e 

já não é a forma contém a função, que foi uma que o Taveira trouxe… era uma 

abertura extraordinária!). Mas aquela forma segue a função hoje passou para a forma-

ícone. Hoje vemos que estamos num processo de arquitectura suja, segundo diz o 

[Frederic] Jameson; no fundo é a contaminação de várias coisas. No século XIX houve 

um ecletismo; o pós-modernismo corresponde a um ecletismo crítico, vemos o Colin 

Rowe através da “Collage City”, hoje na arquitectura, quero dizer, tudo flutua numa 

sociedade fragmentária, hipercapitalista. 

 

LMS - A cultura pós-moderna mantém-se, é isso? 

 

RBD - A cultura pós-moderna mantém-se porque o pós-modernismo é um fórum de 

ideias. Hoje existem muitas ideias e aquilo que se faz são reinterpretações, citações 

mais ou menos simuladas. 

 

LMS - O professor referiu no outro dia que assentava em fragmentação, individualismo 

e prazer. 

 

RBD - Sim, hoje os grandes arquitectos fazem isso. Hoje, para se ser bom arquitecto, é 

preciso ter uma arquitectura de autor, uma marca e um ícone, é o que se comunica 
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como arquitectura. Hoje “a arquitectura do estrelato” é como comprar um quadro. E é 

isso que hoje está a liderar a arquitectura mundial. 

 

LMS - Falemos um bocadinho mais sobre a cultura, a cultura arquitectónica, e fazendo 

essa ponte, voltando atrás e em relação à escola: deu a entender, no outro dia, que a 

Escola é um sub-sistema político. Olhando para a História do ensino da arquitectura em 

Portugal, não podemos deixar de nos perguntar se isso é um engano ou uma 

fatalidade. Quer dizer, deveria ser de outra forma ou é de facto “fatal” que seja assim? 

 

RBD - A Escola é feita com as pessoas que estão na Escola. Quem tem a capacidade 

de transmitir o discurso transmite o discurso moldando-lhe a sua ideia. 

Houve uma altura, na Europa, a partir do meio do século XX, em que ideia é igual a 

ideologia. Portanto, se ter uma ideia é igual a ter uma ideologia, no fundo, ter uma ideia 

é ser adepto de uma ideologia. Nessa altura o Manfredo Tafuri dizia que a História da 

arquitectura tinha acabado e que o que havia era o Projecto Teórico de Arquitectura 

que era coincidente com o Movimento Moderno e era esse o mainstream da 

arquitectura, a grande linha de acção. O pós-modernismo é sempre lido como uma 

lógica do consumo, uma lógica de superfície, discurso fragmentário, por isso não tem 

essa ideia da “força”. 

É interessante ver que aqui há dois anos houve uma promoção de jovens arquitectos 

sobre os concursos de arquitectura e apareceu o Manuel Mendes, do Porto, a falar já 

muito descorçoado. Sentia-se fora do tempo e do lugar e dizia: “eu uma vez fiz uma 

coisa assim (exposição de arquitectura), e andei de atelier em atelier a pedir os 

projectos”, os conteúdos” era o importante. Agora “é só comunicação” e “é só imagem”. 

Hoje, há nos concursos, centenas de participantes e o que se vê é a imagem; o 

conteúdo não interessa. Depois eles fazem o conteúdo ou alteram o conteúdo ou o que 

quiserem… Isso para mim é uma das características da nossa época mas contém algo 

de perverso. Estamos na época da descodificação [o] que também é algo de 

pernicioso. 

 

LMS - Isso é uma consequência do ensino de massas? 

 

RBD - Sim, olhe à volta e diga-me o que vê. O trágico é que ninguém repara, ou se 

repara não vê o porquê. É isto a nossa cultura? 

 

LMS - Também referiu noutro dia que cada vez há menos sentido ético. Terá também a 

ver com isso? 

 

RBD - Eu ponho o sentido ético em dois níveis: um nível é a relação profissional entre 

as pessoas, mas há uma outra ética que tem a ver com a estética e com a técnica e 

com a poética. Antigamente chamavam-lhe o carácter da arquitectura e a moral da 

arquitectura. O carácter da arquitectura tem a ver com uma identificação duma 

arquitectura na relação expressão-conteúdo; eu olho para uma igreja e vejo que aquele 

edifício é uma igreja, olho para uma escola… 

 

LMS - E há um sentido ético nisso. 
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RBD – Há, de facto, uma postura. Hoje eu vejo concursos que parece que aludem ao 

Fun Palace, para resolver qualquer tipo de problema na era da descodificação pós-

tipológica, não se sabe o que a “coisa” significa. 

 

LMS - E que são imperceptíveis, às vezes. 

 

RBD - Não vêem ali o lugar do sagrado, da Instituição. Isso é muito mau porque tem 

que haver uma comunicação e essa comunicação pode incutir respeito, simbolismos, 

processos de comportamento, urbanidade. 

 

LMS - Uma integridade. 

 

RBD – Nesse sentido a falta de ética na arquitectura é, no fundo, haver uma mescla ou 

uma não existência de comunicação. 

 

LMS - Mas isso não tem a ver com a competitividade entre os arquitectos. Terá mais a 

ver com a formação própria. 

 

RBD - Poderá ter a ver com alguma competitividade quando, erroneamente, o 

arquitecto ainda pensa que tem a sua redutora “linguagem”, a sua mísera identidade, e 

quer-se expressar de uma determinada maneira. 

 

LMS - Individualmente. 

 

RBD – Sim, e o problema é que nós tivemos duas grandes linguagens codificadas que 

foi o Clássico e o Movimento Moderno. O grande problema é que hoje, do que é que se 

anda à procura? O De Stijl era um estilo para acabar com todos os estilos... 

 

LMS - Mas estava dentro do “moderno”… 

 

RBD - É interessante ver que, depois dos anos 30, o Philip Johnson “fez” no MOMA 

[Museum of Modern Art] o International Style e promoveu o Movimento Moderno, ou 

seja, o que é que tinha mudado? O que tinha mudado foi: os códigos da arquitectura 

deixaram de ser colunas, frontões, escadórios e passaram a ser paralelepípedos. 

 

LMS - Em plantas livres e por aí… 

 

RBD - O Arne Jacobsen dizia [pegando num maço de tabaco] que um paralelepípedo 

ao era um edifício de escritórios, ao baixo eram unidades de habitação tipo Corbusier e 

deitado eram escolas, equipamentos culturais, etc. Isso são as caixas que o Mies van 

der Rohe fez em Chicago. 

 

LMS - Portanto os códigos de hoje ainda são os códigos modernos. 

 

RBD - Ainda são os códigos modernos. Mas há depois outro tipo de códigos que se 

implantaram hoje que têm a ver com as torções e sobretudo com uma coisa que é a 

passagem do objecto para a fragmentação do objecto e para o infinitésimo. O 

infinitésimo tem expressão, por exemplo, no estádio de Pequim, e aquela piscina tem 

bolhas que são ampliadas… A própria noção de estrutura dos edifícios – e a gente 
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pode ir ver os canais de Havers dos ossos que ampliados é uma estrutura. Hoje há um 

olhar muito micrométrico que depois é ampliado numa atitude pop, - maneirista e pop -, 

que lhe dá uma outra dimensão e re-contextualiza infinitamente… 

 

LMS - Mas isso já não tem a ver com o moderno, então. 

 

RBD - Tem a ver com uma questão de disponibilidade, onde tudo é possível. 

 

LMS - Acredita então que há dois tipos de códigos? É possível dizer isso, que há ainda 

o código moderno e o código pós-moderno, em simultâneo? 

 

RBD – Há, e muitos mais, estamos na era da complexidade, ficaria aqui a referir 

valências muito diversificadas... 

 

LMS - E na cultura portuguesa, arquitectónica, quais é que identifica? 

 

RBD - Isto é tudo muito retrógrado… Anda muito “atrás”. Culturalmente andamos muito 

desfasados, andamos lá atrás. Depois há quem quer fazer como aparece nas revistas 

mas falta solidez naquilo que estão a fazer. Não há discurso.  

O grande problema é que quando deixou de haver os estilos passaram-se às figuras 

emblemáticas que são a recriação de uma linguagem própria… Mas quem é que recria 

uma linguagem própria? É a Zaha Hadid, é o Siza Vieira, é o Rafael Moneo, é o Peter 

Eisenman, é o Frank Gehry… São os tops da El Croquis. Vê-se que os modelos ou os 

tipos que usam, os processos de fragmentação ou desmaterialização, o tipo de signos 

que utilizam ou a materialidade que incorporam nos projectos, são os invariantes da 

sua arquitectura. Começamos a ver algumas relações com o lugar, etc., mas são 

[dentro] daqueles princípios.  

A Zaha Hadid agora com o computador e os softwares sofisticados mudou de 

parâmetros de referência. Ela sempre fez uma investigação a partir do construtivismo 

russo, etc. 

Na arquitectura encontramos três grandes lógicas ou etapas: a primeira tem a ver com 

a desmaterialização, ou a ruptura contra a massa, a segunda tem a ver com a 

desconstrução, e a terceira a descodificação, com a ruptura dos códigos. 

 

LMS - Está a falar num ponto de vista global. A arquitectura em Portugal em que 

“estádio” é que está? 

 

RBD - O estádio culturalmente é péssimo pelo que se vê pelo pais fora e, tirando raras 

excepções não existe crítica de arquitectura, porque a crítica de arquitectura é falar 

bem de um arquitecto e não levantar as questões. 

 

LMS - E a crítica é um motor fundamental. 

 

RBD - É um motor fundamental. Eu próprio fui proibido de fazer crítica na [revista] 

Arquitectura e Vida; quando comecei a criticar acabou-se logo com a crítica. Portanto a 

crítica que existe é uma posição ideologicamente fundamentada para falar bem de uma 

determinada questão. Nós temos duas posições aqui: eu na Escola pugno pelo domínio 

científico, mas há o domínio ideológico. Ora, o domínio ideológico faz a ideologia que  

quer fundamentar uma verdade que a quer transmitir como tal, ou seja: se eu quiser 
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dizer que “o Movimento Moderno é que é bom” –, então eu arranjo os princípios para 

criar uma verdade acerca daquilo que estou a dizer. 

 

LMS - Isso é argumentação! 

 

RBD - Pois, isso chama-se testabilidade, o que se pretende é “testar aquilo” e “aquilo é 

bestial”. O problema do [Karl] Popper vem da ciência e enuncia o problema da 

falsificabilidade, ou seja, “tudo isto é muito bom” mas se houver uma teoria que ponha 

em causa então conseguimos ir para outra teoria.  

Nós aqui não andamos à procura de falsificabilidade nenhuma. Temos um discurso 

caduco, que dá para fazer uns papers e uns concursos aqui para a Escola. Mas 

ninguém resolve o problema! O que interessa é teorizar sobre as coisas, não é para 

resolver questão nenhuma. Depois há os que apoiam os paralelepípedos, sempre! 

Agora são colocados em suspensão... 

 

LMS - Em consola. 

 

RBD - É interessante ver que ficam sempre resíduos do posicionamento dos 

arquitectos porque o posicionamento hegeliano que levou à desmaterialização, levou a 

que se criasse uma ruptura entre os códigos sensível e o código abstracto – que teve 

na casa Farnsworth uma grande potência. Vê-se a noção de pódio clássico mas 

desmaterializado, sempre solto do chão, para não haver “contaminação”. Quando 

começa a haver a noção de lógica sensível, já se diz que “a Natureza é transformada 

pela mente do Homem”, é como se quiser. Depois temos o Peter Zumthor e os 

“Herzogs”, há uma poética de transformação do material através da luz, é uma lógica 

sensível (de Fenomenologia), é interessante ver a fundamentação dos discursos, faz-

me lembrar Wittgenstein... 

Temos que questionar a essência – se é platónica ou aristotélica - são coisas 

completamente diferentes. Depois temos que questionar o que é “o que é a essência” e 

“o que é essencial”. Mas isso é um problema, a questão da essência de que tanto se 

fala, nunca foi devidamente enunciada. 

 

LMS – Há outros níveis em paralelo ou complementares? 

 

RBD – Sim, para além da essência há um outro nível tem a ver com a lógica, ou seja, o 

funcionamento, a funcionalidade, a lógica do discurso – e era aqui que entrava a minha 

formação na arquitectura: a lógica, a regra… “O que é que é necessário ter aqui? Um 

estacionamento” ou “uma estrada”? As dimensões mínimas, o pé-direito… Tem a ver 

com aquilo que viabiliza, uma funcionalidade no sentido estrito físico e de fluxos. 

Depois há um outro nível que tem a ver com a Fenomenologia que se expressa em 

duas grandes linhas: uma que tem a ver com o tal prazer, a emoção, a sensibilidade – 

Peter Zumthor, que vai buscar o ambiente, as atmosferas, etc. – e um outro tipo de 

Fenomenologia negativa que tem a ver com Daniel Libeskind, com a angústia como no 

Museu dos judeus em Berlim; é o apelo aos sentidos provocando determinadas 

sensações. 

Depois temos uma outra coisa que tem a ver com a narrativa que é fundamental. Por 

exemplo, em Lisboa temos uma grande narrativa do século XVII, racionalista, da baixa 

pombalina.  
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LMS - A narrativa inclui a História, é isso? 

 

RBD - Exacto. No Porto temos o Romantismo, temos as narrativas industriais – é aquilo 

que dá sentido à História como a narrativa barroca, a narrativa da City Beautiful, feita 

segundo princípios artísticos. No plano de Chicago, e sobretudo a grande exposição de 

Chicago, as narrativas eram a das Belas-Artes… É o que constrói a ideia de “cidade”.  

 

LMS - Mas voltando ainda à cultura portuguesa, a Escola do Porto não é um cluster do 

seu tempo? Está atrasada? Não é uma reinterpretação “moderna” do Movimento 

Moderno em Portugal? 

 

RBD - Aquilo que persiste é o património, quase que intemporal como a ruína que é o 

tempo suspenso; a arquitectura popular tem um tempo próprio de gestação mas 

mantém-se na memória e é intemporal; o granito é intemporal, são fragmentos que 

apelam aos signos da intemporalidade; a permanência do lugar, do seu sítio… 

 

LMS - Mas acaba por definir a cultura, ou não? 

 

RBD - Acaba por definir a cultura porque a cultura… Nós temos duas grandes linhas de 

cultura: uma que tem a ver com os processos de sedimentação de uma maneira de ser, 

de estar e de agir e com a identificação das pessoas que decorre de uma dimensão 

antropológica. É aquilo que faz o Siza Vieira: vai buscar todos esses conhecimentos e 

reinterpreta. Por isso é que ele é muito bom arquitecto, porque sabe reinterpretar esses 

códigos e pô-los na arquitectura. Isso faz parte da cultura de um bom arquitecto. Quem 

não percebe isto, vê apenas as coisas que vêem nas revistas. 

 

LMS - Quer dizer que a cultura arquitectónica em Portugal é feita por pessoas, 

percursos, sobretudo? 

 

RBD – É, e da valorização desses percursos, da valorização desses percursos em 

detrimento de outros como diziam os estruturalistas quando referiam a forma de 

enunciar. 

 

LMS - Portanto a Escola não é fundamental? 

 

RBD – Tornou-se mais um dos dados do problema quando não faz parte da solução. 

Hoje nós passámos da idade dos críticos para a idade dos opinion makers e dos 

curadores. Hoje o que é eleito de bom arquitecto é aquele que aparece pois há o ser 

um bom arquitecto, o que parece ser um bom arquitecto e o que aparece como sendo o 

bom arquitecto. E, para que isso aconteça, deve-se estar nos círculos de influência.  

 

LMS - Quer dizer que isso acontece na base de um atributo de qualidade? É 

necessário fazer isso, atribuir bom e mau, para haver cultura de arquitectura? 

 

RBD - Não, não é.  

 

LMS - É que eu vejo imensas referências à Escola do Porto com [a palavra] 

“qualidade”. Em relação à Escola de Lisboa não venho nenhuma. 
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RBD - Isso é uma ruptura política, ideológica. Isso é ideologia.  

 

LMS - Pois: “eu tenho aquele fim, aquele objectivo portanto tudo o que faço naquele 

sentido será bom”.  A arquitectura cola-se muito às ideologias, tal como as outras artes. 

 

RBD - A dimensão antropológica é outra coisa. Foi a grande questão levantada pelos 

Team X, onde também o Pancho Miranda Guedes andou. Tinham um sentido de 

libertação da arquitectura, dos cânones do Movimento Moderno. O arquitecto quer 

sempre libertar-se do espírito do artístico mas eu acho que ele, estando liberto do seu 

espírito artístico, está sempre preso à interpretação da cultura. O arquitecto tem que 

interpretar correctamente o espírito da época, o lugar, a economia, um conjunto 

diversificado de factores, pois a maior parte dos projectos vive no universo da 

contingência. “Eu tenho que fazer isto rapidamente e custar tanto”, logo a opção dos 

materiais está condicionada. É este engendramento entre aquilo que é essencial que 

os arquitectos têm que equacionar para, correctamente, fazerem a sua obra e pensar 

que daqui a dez anos, se ela se deteriorar, os materiais têm de ser substituídos. 

 

LMS - E isso acontece na arquitectura de Portugal mais do que noutros países, ou 

não? (Esse contingente). 

 

RBD - Talvez não. 

 

LMS - Nos outros países há mais competitividade por isso acaba por ser a mesma 

coisa… 

 

RBD - Eu não diferenciava Portugal de lá de fora. Eu acho que tem a ver com o que a 

sociedade pede ou não pede. O que eu acho incrível é que o intróito do livro décimo do 

Vitrúvio dizia que se um arquitecto ultrapassasse um quarto do preço da obra, teria que 

pagar [o excedente]. 

 

LMS - Parece-me razoável. 

 

RBD - É tão actual que nós temos uma entidade chamada Tribunal de Contas que, 

quando uma obra derrapa acima de 25%, é mandado, em princípio – está na Lei – 

parar a obra e faz-se uma auditoria. Mas não é isso que acontece. Nem na Casa da 

Música, nem no Estádio do Braga nem em coisa nenhuma. Continuam e depois 

derrapam e nós pagamos. E porquê? Onde é que está o erro? Também é fácil de 

detectar. Mas há perguntas que… 

A grande questão que nós temos no ensino é saber fazer as perguntas certas.  

 

LMS - Pois, eu ia-lhe perguntar, precisamente, como é que à frente desta Escola 

pretende mudar a mentalidade ou a cultura de alguns. 

 

RBD - Não se muda mentalidade nenhuma… 

 

LMS - Não tem essa aspiração, sequer? 

 

RBD - Não, não se podem mudar as coisas de um dia para o outro. É um processo que 

vai fazendo lentamente, é necessário estar fundamentado num querer colectivo... 



100 
 

 

LMS - Então o que é que é necessário para formar bons arquitectos, finalmente? 

 

RBD - Vou-lhe dizer uma coisa que há bocado deixei incompleto. Antigamente, para 

ser professor, tinha [que se fazer] três coisas: escrever um livro, dar uma aula teórica 

escolhida dum saco que tinha 24 hipóteses e fazer um projecto! 

E pelo que me disse o arquitecto Benamy, no Brasil ainda é assim. 

 

LMS - Mas o que é que se sorteava, as aulas que se davam? 

 

RBD - Um tema. E depois tínhamos que dar uma aula sobre aquele tema. 

 

LMS - Certo. 

 

RBD – (Acho que eram vinte e quatro [temas]). Ou se tinha cultura para em quarenta e 

oito horas, poder dar uma aula teórica versando um tema, ou acho que é muito difícil. 

com vinte e quatro temas diferentes, é dificílimo!  Eu acho que estas três componentes 

são essenciais, mas de certeza não concordam comigo, sabe-se lá porquê! 

 

LMS - No que é que escrever um livro é essencial? Em que medida? 

 

RBD - Na medida em que se têm de organizar as ideias e ter um sentido discursivo. É 

uma investigação.  

 

LMS - É a parte científica da questão. 

 

RBD - É a parte científica, mas os vinte e quatro temas envolviam a parte cultural e a 

capacidade conceptual do professor, se não como pode ser professor de arquitectura? 

Parece ser uma questão compreensível para uma inteligência mediana. 

 

LMS - Mas o ensino hoje não se reduz à disciplina de Projecto, pelo contrário. 

 

RBD - Mas eu estou a falar de Projecto. Hoje está-se a privilegiar não as pessoas que 

fazem projecto mas quem escreve papers e vai a umas conferências e fazem uma 

investigação aplicada.  

 

LMS - Mas não lhe cabe a si mudar isso? 

 

RBD - Eu estou a tentar aos poucos, mas é necessário envolvimento. Gosto é dos 

alunos que têm determinação. Há casos excepcionais que nunca me esquecem e que 

dão sentido ao ensino, vale a pena por isso. 

 

LMS - Primeiro é preciso consciencializar o problema. 

 

RBD - Sim, temos que ir buscando um sentido no que existe e dar a volta ao que 

existe. Identificar o problema, valorizar o tipo de parâmetros e tentar encontrar uma 

dinâmica que vá nesse sentido. Se houver um corpus que vá nesse sentido, isso é 

importantíssimo, é meio caminho andado. Mas em geral essas evoluções, fazem-se 

com quem? Fazem-se com pessoas que têm nome no mercado.  
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Quero dizer, a pessoa tem que ter nome no mercado. Cá está outra vez o signo do 

pós-modernismo: posso dizer coisas extraordinárias mas o que interessa é a 

personalidade mediatizada. É um fenómeno complexo, é o nosso espírito da época... 

 

LMS - E não acredita no processo ao contrário – em ganhar nome pelo trabalho que se 

faz?  

 

RBD - Não acredito minimamente. O que conta são as superstruturas, não é o 

conhecimento, nem o profissionalismo nem a sensibilidade. É o enquadramento, o tipo 

de relações.  

 

LMS - O Paulo Martins Barata dizia que a nossa cultura não é meritocrática. 

 

RBD - Não é, não, ele tem toda a razão! Nem vale a pena comentar mais nada acerca 

do assunto pois é uma tristeza, até nos levam o sonho...  

 

LMS - Portanto é uma cultura fechada. 

 

RBD - É uma cultura fechada e excluente, é palavra correcta. 

 

LMS - E já era assim dos anos 80? 

 

RBD – Já vem antes do 25 de Abril, tem profundas raízes culturais, por isso estamos 

assim como estamos. 

 

LMS - Acha que existe, se calhar, um trauma, digamos assim, desde a opressão do 

Estado Novo ou não tem nada a ver? 

 

RBD - O que se passou aqui em Portugal também se passou em Itália, ao nível político. 

Em Portugal há um domínio “de aristocracias” do poder. Os aristocratas ligaram-se ao 

povo para “lixar” a burguesia. Eles é que são os detentores – com a qualidade toda que 

têm e que não está em causa – do que “o que é que é a arquitectura”. Tudo o resto 

“não existe”. 

 

LMS - Deu exemplo da Itália no outro dia.  

 

RBD - O partido comunista italiano, do [Enrico] Berlinguer, foi uma vingança que a 

aristocracia fez em relação à burguesia – e veja-se o que é a burguesia em Itália. Isto 

tem a ver, como dizem os marxistas, com os meios e os modos de produção. Há várias 

etapas na História que têm a ver com os meios e modos de produção e essas 

alterações nos modos de produção ditam os ciclos históricos. Um dos modos de 

produção foi o Feudalismo. Outro modo de produção veio com a Revolução Francesa. 

São os modos de produção que alteram os paradigmas históricos. 

 

LMS – E com a Revolução Industrial? 

 

RBD - São as grandes charneiras que ditam isto. Dentro dessa linha das “grandes 

charneiras” é que existe o pós-modernismo que é, também, uma ruptura com o sistema 

de produção anterior. Mas há leituras completamente diferentes: os que lêem através 
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das grandes mudanças sociais e outros que lêem na continuidade. O que se vê sempre 

são posições de poder, posições de domínio. 

Numa edição do jornal [Le] Monde Diplomatique diz que, hoje em dia, a grande luta é a 

das palavras. Cada vez mais é o peso das palavras! O pensamento por imagens é que 

está uma miséria, o lado direito do cérebro não está a funcionar. 

 

LMS - Uma fase irónica. 

 

RBD – Mas sempre foi assim. Já dizia Heráclito que o senhor do oráculo que está em 

Delphos “nada diz nem oculta mas significa”. É sempre a interpretação.  

Quem teve um grande peso na arquitectura, e tem hoje, é o Nuno Portas que foi quem 

promoveu – e bem -, o Siza Vieira. 

 

LMS - Foi através da revista Arquitectura? 

 

RBD - Não, foi com a História da Arquitectura do Bruno Zevi, quando ele fez uma 

referencia a Portugal nesse livro. Mas, por exemplo, o Arq. Taveira: tinha sido 

promovido pelo imediatismo e tal, e pelo imediatismo foi logo imediatamente 

despromovido. Ao longo da História os grandes arquitectos sempre estiveram ligados 

ao poder: ao religioso, ao político, ao económico. 

 

LMS - Então considera que é uma fatalidade. Como é que é idealmente a cultura 

arquitectónica dum país? 

 

RBD - A arquitectura está muito dependente de quem a manda fazer. Quem a manda 

fazer é, em geral, ou o poder económico ou o político ou o religioso.  

 

LMS - Ou o popular? 

 

RBD - Ou o do povo, sim, mas aí o arquitecto será mais o elo de uma cadeia de 

transmissão de cultura e portanto é o chamado participacionismo embora o arquitecto 

seja importante no sentido de disciplinar e de fazer a síntese desses elementos. Para 

mim, uma boa arquitectura tanto está aí como no outro lado. Tem de haver sempre um 

factor de inteligência, de consciência crítica. A arquitectura não é redutível a formas.  

 

LMS - Não se pode mudar a mentalidade ou não se consegue? 

 

RBD - Não se consegue. Temos que encontrar maneiras subtis de dar a volta à coisa. 

O Siza faz isso. Por exemplo, o Pavilhão de Portugal: tem aquele pórtico que é o 

símbolo da instituição. E depois, ele não faz como a reitoria! Ele não faz: A-B-A-B-A-B - 

ele faz A-B-C-B-B-A-C, etc. e portanto retira o magister dixit … é maneirista. Depois 

põe três pequenas portas – é o sentido democrático. É a escala humana. Depois faz 

outra coisa: lá atrás, o tardoz do edifício é como nas casas: existe um quintal! Umas 

oliveiras e uns muros. E depois de frente para o rio o que é que ele faz? Faz uma coisa 

que já vem dos gregos que é o Stoa: um espaço coberto que dum lado tem um muro e 

do outro lado tem uns pilares que é o sítio donde as pessoas se encontram, - de onde 

vem o nome estóico -, para falarem de política. E é também um mercado. Portanto é 

um sítio que tem sombreamento – está voltado a sul e tem um sombreamento – onde 

as pessoas estão. É a dimensão política da coisa. Depois o projecto tem uma praça. 
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Ora, sendo uma praça muito aberta, ele fez uma cobertura em cima: é o abrigo, o 

aconchego. 

 

LMS - É o tal quarto [de Kahn]. 

 

RBD - É o pronaus: um grande átrio aberto. Lá dentro tem outra coisa que é o pátio: o 

pátio é o signo do encontro. Depois também tem uma boa resolução em termos de 

circulação do ar, mas este signo do encontro é uma presença nas obras do Siza.  

 

LMS - Lá está uma invariável. 

 

RBD - Uma invariante. Ele sabe jogar com essas coisas e eu também admiro o Siza 

por isso. Admiro os arquitectos que conseguem dar um sentido de inovação e 

qualidade… 

 

LMS - Por dentro da própria cultura. 

 

RBD - Isso, para mim é que é a grande questão, porque estabelece comunicação.  

 

LMS - A minha tese acaba em 86 quando há a abertura da União Europeia às Escolas 

privadas. Qual é o papel da Escola pública neste contexto de proliferação de Escolas? 

 

RBD - A Escola de Lisboa esteve na base das privadas. Eu próprio também dei aulas 

numa privada.  

 

LMS – Mas hoje já são imensas, por isso pergunto qual é que é o papel da Escola 

pública? Em que é que ela se distingue? 

 

RBD - Ela poder-se-á distinguir se mantiver uma liderança de rigor. Esse rigor existe ao 

nível dos professores na progressão da carreira académica.  

 

LMS - Vê isso como vantajoso? 

 

RBD - Vejo isso como vantajoso, mas não é suficiente pelo que já referi quanto à 

prática de Projecto. 

 

LMS - E não ao contrário? 

 

RBD - Já vejo como desvantagem quando se privilegia, na escola pública – e estou a 

falar de projecto – os tais papers e as conferências e tal, e não se privilegia ou não se 

dá “razão” à obra. Então os privados vão buscar arquitectos que têm obra e portanto 

têm uma outra capacidade de responder que a pública não tem e isso pode-se traduzir 

numa vantagem. Isso para mim é claro como a água. 

Eu senti, quando agora fiz concurso para catedrático, que o meu currículo todo, com os 

trinta e três prémios que eu tinha na altura, valiam zero. Quero dizer, não interessavam 

para nada. Agora, recentemente, mudou a Lei já diz que o currículo profissional pode 

contar com a obra de arquitectura. Questiono quem é que decide sobre o que não 

sabe, mas é o país que temos! 
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LMS - Mas está a contradizer aquilo que disse porque isso é o fundamento da carreira 

académica. 

 

RBD - O quê, a obra? 

 

LMS - É o progredir pela capacidade académica e não tanto pela obra, não é? E 

portanto isso acaba por ser uma desvantagem.  

Ainda relativamente ao período dos anos 80, portanto ao período pós 25 de Abril, à 

Escola e às escolas dos ateliers – havia muita mobilidade? 

 

RBD - Sim, as pessoas estavam na escola e em geral trabalhavam no atelier. Isso era 

extremamente benéfico porque rejuvenesciam os ateliers e profissionalizavam o 

ensino. Eu acho que isso dava uma matriz de inter-acção muito rica e, sobretudo, os 

ateliers começavam a ter as revistas… 

 

LMS - Era uma porta para o mercado. 

 

RBD - Era. Ainda me lembro, quando fui trabalhar para o atelier do Arq. Taveira, aquilo 

que me fascinou era que eu via aquelas revistas todas com uns desenhos incríveis! Era 

uma coisa extraordinária, e depois, no Conceição Silva, discutiam-se coisas diferentes. 

 

LMS - Havia um ambiente escolar dentro do atelier? 

 

RBD - Era, era muito estimulante! 

 

LMS - Hoje já não é tanto assim? 

 

RBD - Depende dos ateliers. Há ateliers e ateliers. Depende muito, eu penso que a 

época é muito diferente, mas há lugar para tudo, desde que haja condições. 

 

LMS - Eu refiro-me também à carga escolar que hoje em dia é, se calhar, mais pesada, 

mais exigente. As pessoas querem dedicar-se em exclusividade para despachar o 

assunto.  

 

RBD - Hoje o computador também vem introduzir lógicas muito diferentes, até no 

próprio sistema de pensamento do projecto. Não sei se é melhor se é pior – não estou 

posicionado para isso. Acho que há coisas extraordinárias; se tiver uma boa cabeça 

por trás. É uma caneta diferente… 

Eu não funciono com computador. Aquilo que eu vejo é que estamos numa lógica em 

que os programas de computador passam a ser determinantes para a própria estrutura 

conceptual da arquitectura. É o caso do Gehry com o programa CATIA [Computer 

Aided Three-dimensional Interactive Application]. Mas também não é bem assim: o que 

o programa CATIA permite ao Gehry é, produzir em tempo uma relação ou funcionar 

em rede com todas as especialidades porque a concepção do Gehry é muito 

“tradicional” porque ele vai à maqueta, quase uma escultura, e depois passa para o 

projecto. Tem lá um computador que… 

 

LMS - Tira uma fotografia e pronto. 
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RBD - É do tipo daqueles computadores dos ortopedistas e consegue parametrizar 

todas as topologias em tempo e depois passar rapidamente a informação. 

 

LMS – Mas faz primeiro a maqueta. 

 

RBD - O grande segredo é a passagem rápida da comunicação. Mais: esta passagem 

rápida da comunicação permite que ele, em Bilbao, tenha todas as vigas diferentes 

porque aquilo no computador,… aquilo [faz um som de motor rápido]. Portanto, há 

outras lógicas, hoje e o computador e a tecnologia permitem-nos reconceptualizar a 

arquitectura de outra maneira. Entra na forma, na fragmentação e no infinitésimo, há 

outras coisas que têm a ver com a deformabilidade dos próprios materiais.  

Dentro da deformabilidade há uma grande escola ou tendência que tem a ver com as 

torções. Por exemplo, o próprio Siza Vieira já não usa a forma, usa já as deformações. 

Começou em Serralves e já introduziu a topologia – a cobertura do pavilhão de 

Portugal, etc…. Quero dizer, ele vai, no fundo – e sem as pessoas darem conta – vai 

estando identificado com o que existe mais “à frente”; mantém a ligação popular com 

os códigos ainda muito modernos, mas consegue gerir tudo de uma maneira muito 

sensível, muito plástica. E essa dimensão poética é que eu acho que é extraordinária. 

 

LMS - Gostava de tê-lo cá na FA como professor? 

 

RBD - Eu gostava imenso, sinceramente gostava. A gente aprende com a sua maneira 

de ser e de estar… Não é só o que se diz, como se diz…É o que se faz, é a gente 

sentir “something in the air”. Para mim, tudo quanto sejam elementos que – até podem 

ser muito diversos uns dos outros – que nos levem a abrir a cabeça, é extraordinário. 

Às vezes impõem-se ideologicamente parâmetros mas têm uma qualidade e a 

qualidade é criar uma escola no sentido de repetir determinado tipo de princípios. 

Repetir no sentido de mimesis, é também reelaborar. A cópia é uma reelaboração. 

Porque esse foi o grande sentido mimético da aprendizagem da arquitectura, ao longo 

de todos os tempos; ao se trabalhar com o mestre, não só se fazia à maneira do 

mestre mas também o ia reinterpretando. Eu nunca posso estar contra, percebe? 

Posso questionar ideologicamente mas não posso estar contra porque isso tem um 

factor positivo. Para se poder avançar tem de conseguir fundamentar as questões. 

 

LMS - É engraçado porque o meu avô é arquitecto e, quando eu estava a estudar, ele 

dizia-me sempre: “Vocês agora fazem outras coisas mas no meu tempo nós fazíamos 

cópias. E nós aprendíamos muito com as cópias!” E eu pensava: “Realmente, se eu 

copiasse um projecto de Le Corbusier, o que eu não devia aprender…!” Lembro-me de 

fazer exercícios de Autocad que eram cópias – mas isto na disciplina de Autocad, não 

de Projecto – e aprender imenso com as cópias não só de Autocad mas de 

arquitectura, mesmo. 

 

RBD - Eu costumo sempre, no início dos anos, dizer um provérbio chinês que é já de 

2500 anos antes de Cristo, mas eu acho que é muito importante e é assim: “quem 

ouve, memoriza; quem lê, recorda; quem escreve, aprende”. Ora, a nossa escritura – 

de que estamos a falar – é copiar projectos. 

 

LMS - E também se fazem cópias na primária. 
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RBD - É. E porquê? Porque é um processo de testar princípios. Eu quando estou a 

escrever ou a fazer isto, verifico “esta relação que estou a ver, não podia ser por aqui 

porque vai desacertar com a estereotomia”. Começamos a estabelecer relações e vai-

se entrosando isso, é extraordinário. Acho muito interessante esse processo, porque 

tem um tempo próprio. Costumo dizer, citando o Bono [Vox] dos U2 que dizia que “nós 

temos a visão, eles têm a televisão”: quando nós temos a visão as imagens são de 

dentro para fora - a televisão são as imagens de fora para dentro.  

 

LMS - Quando diz “nós” e “eles” está-se a referir a quem? 

 

RBD - Enfim… “nós” o grupo, “eles” as outras pessoas. Como quem diz que há uma 

necessidade de se fazer isso. Por exemplo, estou a ver uma música ou um videoclip: 

eu sempre fui um bocado contra os videoclips porque me estão a impor imagens de 

uma música o que não nos permite conquistar outros imaginários.  

O Peter Eisenman pega num texto de um filósofo e lê um bocado cruzado e fica com 

umas ideias, ou seja, parte para outras coisas, permite-lhe ter um posicionamento 

diferente do que teria se não tivesse sido estimulado. Eu às vezes também faço isso, 

ou com textos ou com imagens.  

 

LMS - Tem imaginação. Isso é a imaginação, não acha? 

 

RBD - É. Não é só aquilo que eu estou a ver para além do que vejo, mais aquilo que 

me sugere.  

 

LMS - É o espírito. Realmente eu acho que o professor é muito espirituoso. Vive 

centrado no seu pensamento e no seu espírito. 

 

RBD - Cada um é como é e isso manifesta-se, depois, na arquitectura. A grande 

dimensão da arquitectura é que gente nunca a consegue captar. Vai-se tentando 

pesquisar os seus sentidos do devir – como dizia Borges: “há muitos futuros e é bom 

que assim seja” – exactamente ao contrário do que em várias épocas e vários 

perguntaram: será que é o fim da arquitectura? Não! É o fim de determinado modelo de 

arquitectura, determinada maneira de pensar arquitectura. Mas há outras!  

 

LMS - Não há fim para a arquitectura. 

 

RBD - Não, não há fim, a criação é um eterno partir, é como a vida! 

 

LMS - Só com o fim da Humanidade! 

 

RBD - Mas há pessoas que se fundamentam em princípios e são incapazes de ter um 

fundamento crítico para perceber o que é que está para a frente e é nesse sentido que 

há as grandes inovações. O Arquigrama, para mim, foi o grande arauto de despoletar 

atitudes completamente diferentes. Não é o Arquigrama em si - é o mundo de 

possibilidades que abriu. É isso que eu acho que é extremamente interessante na 

arquitectura. Há uma crise económica, dizia uma vez o Távora… 

 

LMS - Isso é na entrevista [da Arquitectura e Vida]. Eu li. 
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RBD - A gente vê no Mali… faz-se umas arquitecturas extraordinárias com o vento a 

refrescar... Acho que não devemos ter medo das crises. Devemos ter um espírito 

experimental; sempre se fez coisas com pouco dinheiro mas com grandes ideias. Eu 

acho que o investimento na ideia… – e isso para mim é que é o ensino – é investir e 

perceber as lógicas, aquilo que se relaciona, saber relacionar as coisas. 

 

LMS - Sintetizar, também. 

 

RBD - Sintetizar e perceber que as coisas são sempre mais do mesmo mas sempre 

diferentes. 

 

LMS - Isso são valores intemporais do ensino da arquitectura? 

 

RBD - Exactamente. Se formos buscar esses valores, estamos a ser fortes. 
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Entrevista a: 
Paulo Martins Barata (1965- ) 

14 Junho 2010 | Promontório Arquitectos, Lisboa 

 

 

LEONOR MATOS SILVA – Nesta dissertação gostava de abordar a seguinte questão: 

o que significa “trabalhar em Lisboa” em oposição a ser da Escola do Porto? 

 

PAULO MARTINS BARATA – A Escola do Porto, dita como tal, existiu num período 

confinado. Houve um momento de coesão enorme em torno de Álvaro Siza, Fernando 

Távora e outros. Criou-se ali um momento muito politizado. Quando eu fui para a 

Escola do Porto, em 1983, por exemplo, o Álvaro Cunhal era convidado e fez um 

discurso ovacionado em pleno auditório da ESBAP. 

 

LMS – A ligação política é claramente demonstrada na tese de Jorge Figueira sobre a 

Escola do Porto [Escola do Porto: um mapa crítico. Coimbra: Edarq, 2002]. E em 

relação a Lisboa? 

 

PMB - A ESBAL, - que nunca foi realmente uma escola no sentido em que nos 

referíamos à do Porto - entrou em crise e acabou por ser temporariamente fechada. 

Houve inclusivamente as chamadas “passagens administrativas”. Depois, foi retomada. 

E quando foi retomada, havia uma nova “frente” que era assumidamente pós-

modernista, de um tipo de pop, pouco consistente e muito americanizado, trazida por 

Tomás Taveira. Nessa altura muitos arquitectos -Troufa Real, Michel Toussaint, o 

próprio José Manuel Fernandes - confluíam em torno daquele imaginário pós-moderno 

doTaveira. Lisboa tinha, de facto, um grande número de arquitectos dessa “geração”. 

 

LMS – Referes-te mais à cidade? 

 

PMB – Refiro-me também à Escola.  

 

LMS – Havia alguma concertação pedagógica em torno desses temas? 

 

PMB – Acho que não. Os modelos de ensino mantiveram-se. Existe um corpo de 

cadeiras fixas às quais acrescem outras disciplinas e depois, passando para outro ano, 

as últimas alteram-se. Naquele tempo havia dois anos de desenho (Em Lisboa e Porto 

era igual: em Lisboa o Daciano [Costa], no Porto o Joaquim Vieira e o José Grade). O 

curso mantém esse corpo de Desenho, o corpo de Projecto e outras cadeiras: a 

Matemática, a Estática e muita Sociologia - infelizmente. 

 

LMS – Há pouco referiste que o ensino da arquitectura depois do 25 de Abril, em 

Portugal  foi o primeiro tema que escolheste para o teu doutoramento. Porque é que o 

abandonaste?  

 

PMB - Porque achei que não me ia ser útil como arquitecto. Porque o que me 

interessava mais era a arquitectura enquanto construção física e tectónica e achei que 

assim seria uma tese muito histórica e não de arquitectura. Seria um metadiscurso. 

Não falaria de arquitectura mas das pessoas que trabalham em arquitectura, que 
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ensinam arquitectura. Também pensei noutros temas com por exemplo o Pombalinho. 

Depois soube que havia imensas teses de doutoramento sobre o Pombalino… Mas 

concordo que houve um momento no pleno dos anos 80, no período do pós-

modernismo, em que houve, de facto, uma clivagem Lisboa-Porto. Seja como for, as 

Escolas em Portugal não são meritocráticas; o sistema universitário português como 

um todo não é competitivo e concorre para uma certa mediocridade. Em Escolas como 

Zurique, Columbia ou Harvard, como um todo, o corpo docente vai mudando em 

permanente escrutínio e selecção. Em Portugal o sistema é, de certa maneira, um 

bottle neck: o professor escolhe o aluno com quem quer trabalhar, depois ele concorre 

para assistente… e depois fica efectivo. A circunstância feliz de no Porto se 

encontrarem, no mesmo período temporal Fernando Távora, Álvaro Siza e Eduardo 

Souto Moura é circunstancial e não se volta a repetir. Faz-me pensar no atelier do 

Peter Behrens, no início dos anos 20, em Berlim, que num determinado momento 

chegou a ter a trabalhar consigo, entre outros, o Mies, o Gropius, o Le Corbusier e o 

Mart Stam! Há Escolas que têm momentos na História. Por exemplo: a Escola do 

Ticino. Há um momento que, por confluência de uma série de pessoas, como Luigi 

Snozzi, o Mario Botta, a Flora Ruchat, o Aurélio Galfetti, o Livio Vacchini, o grupo do 

Ticino torna-se de repente uma referência para o Kenneth Frampton e para o teórico 

suíço Martin Steimann. Kenneth Frampton dá um grande impulso a ideia de “escola” 

porque defende a existência de uma série de clusters de excelência, para provar a sua 

tese do Regionalismo Crítico como contraponto ao Pós-modernismo e à frente pós-

modernista. 

 

LMS - Mas há uma qualidade inequívoca da Escola do Porto, das suas personagens e 

das suas obras.  

 

PMB - A que pessoas é que te estás a referir? 

 

LMS – Aos mesmos que disseste: Siza, Távora e mesmo o Alexandre Alves Costa. 

Jorge Figueira diz que as casas do início dos anos 70 de Siza, Alves Costa e Camilo 

Cortesão e Sérgio Fernandez são o melhor exemplo da Escola do Porto. 

 

PMB - Vejo as coisas com um sentido relativo. Acho que a Escola teve alguns projectos 

interessantes. Deves olhar com objectividade e um certo distanciamento para a 

arquitectura. Houve escolas que marcaram as pessoas. Certos períodos. Mas é 

circunstancial.  

 

LMS - Tiveste o Manuel Tainha? 

 

PMB - Não. 

 

LMS - Quem é que foram os professores importantes para ti? 

 

PMB - Nenhum em particular. 

 

LMS - Quais é que tiveste? Lembras-te? 

 

PMB - Lembro-me de todos. Não houve nenhum que me iluminasse. Os professores 

que mais me interessaram foram os do doutoramento. Nunca tive o Siza e o Siza é 
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absolutamente notável. É impressionante como orador. E o Távora também era um 

professor relativamente interessante: dava umas aulas de teoria sobre “experiência de 

vida”…Não eram aulas, propriamente, mas eram elegantes.  

 

LMS - Porque é que vieste para Lisboa? 

 

PMB - Porque em Lisboa levava-se menos tempo para fazer o curso e no Porto eram 

precisos sete ou oito anos a fazer o curso de arquitectura. Cá fiz em cinco. 

 

LMS - Também tinhas cá casa. 

 

PMB - Isso também. Mas, se fosse muito importante, teria ficado. Não achei que fosse 

fundamental. E não era. 

 

LMS – Como vês o percurso de colegas da tua geração? Tem alguma coisa a ver com 

a Escola? Há algo que vos una em relação à Escola, à aprendizagem que tiveram? 

 

PMB – Os percursos têm mais a ver com a experiência que se adquire depois do curso 

do que propriamente durante esse período. Por exemplo, a Cristina Guedes foi 

trabalhar com o Siza e o Francisco Vieira de Campos com o Souto Moura; O trabalho 

deles ficou, num sentido positivo, profundamente marcado por estes autores. 

 

LMS - E os Aires Mateus, são do teu tempo? 

 

PMB - São. O Manuel andava um ano à minha frente. Trabalhavam com o [Gonçalo] 

Byrne.  

 

LMS - E o Manuel Vicente? Tiveste algum contacto com ele? Chegou a ser teu 

professor? 

 

PMB - Não. O Manuel Vicente foi para Macau e formou um outro grupo, outro cluster. O 

período em que eu estive na Escola correspondeu a um “momento”, através do Manuel 

Graça Dias. Mas, a determinada altura, arranjaram maneira de forçar a saída dos 

melhores professores da Escola e foram ficando os mais burocratas e maçons. As 

Escolas portuguesas não são de facto meritocráticas. Passa pela cabeça de alguém 

correr com o Manuel Mateus e com o Carrilho da Graça? O sistema de ensino 

universitário português não é um sistema meritocrático. Na Suíça só os melhores 

arquitectos é que são professores de Arquitectura. É claro que os alunos aprendem 

sempre. A concorrência é natural. Apesar de tudo - e isto pode causar perplexidade e 

ser contraditório-  das muitas escolas e sistemas de ensino de arquitectura que 

conheço, nomeadamente americanas, suíças e inglesas, duma maneira geral a 

qualidade do trabalho dos alunos nas escolas portuguesas fica muito bem na fotografia. 

Não sei porquê. Há-de haver uma razão e valeria a pena aprofundá-la. 

 

LMS - Referes-te também à “Escola de Lisboa”, a Faculdade de Arquitectura da UTL? 

 

PMB - Sim. Verifico-o por via da selecção de estagiários. Vejo, portanto, o “produto 

final”, acabado. Recebo pedidos de colaboração da Polónia, da Itália, da Hungria, … E 
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vejo coisas muito boas. Mas o nível dos portugueses é bom. É alto, se excluirmos 

essas universidades estranhas que por aí andam, do tipo Moderna e Independente.  

 

LMS - Mas estás a falar numa realidade que está para lá do período em estudo que 

coincide com a existência de ensino privado.  

 

PMB – O Estado já tem muitas escolas de arquitectura mas nem umas nem outras têm 

muito interesse. Não há uma Bauhaus a “sair”. Nas escolas suíças, por exemplo, as 

pessoas têm uma preparação técnica incrível. Os estudantes de arquitectura 

portugueses - e se calhar é o nosso lado fraco - são muito Beaux-Arts e pouco 

Baushulle. São pouco técnicos. Se perguntares a um estudante de arquitectura que 

espécie é determinada árvore, se é uma Olaia ou se é um Freixo, ele não sabe.  

 

LMS - Mas não é igual na Suíça? Estavas a falar da parte construtiva. Isso é cultura 

geral! 

 

PMB - Não é cultura geral porque se fores falar com uma pessoa de letras muito 

provavelmente não sabe as espécies das árvores. Mas para nós é importante. Estou a 

dar um exemplo. A formação das Escolas de Arquitectura de hoje parte do ensino 

mestre-discípulo que se dava em Academias onde se ensinava um bocadinho de tudo: 

construção, escultura, pintura ... Eram conjuntos universais. Não havia escolas de 

Arquitectura. A arquitectura estava ligadíssima à escultura. O Michelangelo, por 

exemplo, fazia arquitectura e escultura ao mesmo tempo; provavelmente estava a 

desenhar a cúpula de São Pedro enquanto fazia uma Pietà. Tudo estava interligado. 

Com o passar do tempo os desenhadores nos ateliers começaram a tentar reunir-se ao 

fim da tarde para estudarem como organizar aquele conhecimento sobre o desenho, 

sobre a arquitectura. Juntavam-se também as questões da construção: pedreiros e 

maçons partilhavam os segredos da construção. A determinada altura há uma 

reestruturação do ensino; é Napoleão que a institucionaliza e cria as Grandes Écoles – 

as grandes escolas - formalizando o que são hoje os Institutos Politécnicos. E, em 

França, a Arquitectura passa a fazer parte das Belas-Artes em conjunto com a 

Escultura e a Pintura, enquanto a Engenharia e Construção é agregada às Ciências. 

Ora, os alemães fazem a distinção contrária, associam a Arquitectura à Baukunst - a 

arte de construir. Espanha tem uma componente mais técnica, mas a tradição deles 

também é o Beaux-Arts. Só os norte-europeus e os alemães é que têm esta tradição 

da Baukunst e da Bauschule.  

 

LMS - Mas porque é que são esses que estão junto às ciências que sabem qual é a 

árvore que está aí? Não devia ser ao contrário? Quem estuda pintura e pinta as 

paisagens é que devia ter mais essa consciência. 

 

PMB - Se calhar estou a exagerar mas as escolas alemãs mantiveram uma lógica 

muito técnica. E portanto, se tens de ter uma cadeira de Botânica, tens um professor 

que explica a matéria sequencialmente e ficas definitivamente a saber o suficiente para 

dialogar com um paisagista. Ao inverso, as nossas Escolas foram insufladas de 

disciplinas sociológicas ou para-sociológicas, sem interesse nenhum. Estou a pensar 

nas Sociologias Urbanas, nas Semióticas e Semiologias. Horas perdidas de total 

inutilidade.  
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LMS – Daquilo que eu estudei, a Escola, quando se reestrutura, depois do 25 de Abril, 

procura uma vertente tecnocrata. A aparente aposta na formação de técnicos válidos 

no mercado de trabalho em detrimento da “ligação à comunidade” do Porto, tem 

reflexos concretos?” 

 

PMB – A Escola do Porto não tinha uma “ligação à comunidade” no sentido em que as 

pessoas recorressem a arquitectos da Escola do Porto para fazer edifícios. 

 

LMS - Mas cá em Lisboa, Augusto Brandão parece ter uma intenção muito forte em 

criar inteligência para exportar e para entrar no mercado de trabalho. Em todas as 

perguntas que lhe fazem ele parece ter fixação com a Comunidade Europeia e com o 

exportar e competir. Isso verificava-se na formação dos alunos e na sua inserção no 

mercado de trabalho? 

 

PMB - Não. Mais uma vez, há uma dominante que é esta: o nosso ensino não só não é 

meritocrático como é extremamente estático. É um bloco de cimento. Quando um 

Director da Escola diz “eu quero exportar”, isso não tem necessariamente reflexos. Os 

professores que estão lá fazem como querem dando de si o que quiserem. Os 

programas pedagógicos são da sua autoria. Como é que podes dizer que pretendes 

fazer alguma coisa? 

 

LMS - Mas é isso que eu queria saber. O teu ponto de vista. Voltando um pouco atrás, 

sentes que as ocorrências pós-modernas na cidade e a actividade pedagógica de 

certos docentes, como o Manuel Vicente ou o Tomás Taveira, tiveram um reflexo 

pedagógico considerável? 

 

PMB - O Tomás Taveira teve muito mais influência do que o Manuel Vicente. 

 

LMS - Sim, mas na altura houve muitas exposições “pós-modernas”, incluindo dele. 

Vocês iam ver as exposições? Isso tinha uma importância dentro da Escola? Passava-

se a informação? 

 

PMB - Sim. Passavam-se catálogos, tudo isso. E o pós-modernismo, ou aquela 

expressão, também teve, de facto, influência na Escola. Os trabalhos de fim de curso 

eram todos desse género. 

 

LMS - A Escola era credível na sociedade?  

 

PMB - A Escola era credível mas não pela Escola em si e as pessoas envolvidas; era 

credível porque era a Universidade de Lisboa. 

 

LMS - Fiz uma pergunta parecida ao arquitecto Gonçalo Canto Moniz e ele disse-me 

que o Tomás Taveira era credível na cidade. E portanto, estando ligado à Escola – e fui 

já eu que fiz esta ponte – as pessoas automaticamente dariam credibilidade à Escola 

por ele estar lá.  

 

PMB - Isso é muito circunstancial. Durante uns tempos a obra do Tomás Taveira fez 

um certo brilho, como strass dos anos oitenta. Mas não acho que fosse isso que desse 

credibilidade à Escola. Bem pelo contrário.  
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LMS - Achas que ainda existia uma tradição de mestres no período em que estudaste? 

 

PMB - No Porto, havia. No fundo, esse era o lado forte da Escola do Porto. E havia 

uma grande estratificação de mestres. Não era só uma figura. Não era só em torno de 

Siza. Siza era muito importante mas havia outras pessoas que criavam ali um entorno 

positivo, interessante… E a Escola, de facto, respirava esse ambiente denso, de 

interesse e de motivação intelectual e crítica. A política também apimentava um 

bocadinho, também lhe dava uma certa força. Em Lisboa não, não havia disso. Em 

Lisboa era tudo mais dissolvido. Havia o pós-modernismo, mas era tudo muito light. 

 

LMS - Será que a Escola de Lisboa não representa nada na arquitectura portuguesa do 

fim do século? 

 

PMB – Uma Escola não tem, necessariamente, de produzir grandes arquitectos por si 

só. O facto de numa determinada cidade haver muito bons arquitectos também não 

significa que eles sejam reflexo dessa Escola. Pode ser circunstancial. A ideia de que 

no Porto havia uma fornalha para onde se deitavam alunos e saíam pessoas 

impecáveis, grandes arquitectos, e que aqui em Lisboa saíam arquitectos “pós-

modernos” é completamente absurda. No final, há hoje toda uma intelligentsia que se 

fez no sul – Aires Mateus, Byrne, … - que depois permitiu construir mais e maiores 

obras dando uma escala de arquitectura que o Porto nunca teve. E, de certa maneira, 

hoje a actividade arquitectónica é mais intensa em Lisboa do que no Porto.  

 

LMS - Não foi sempre assim? 

 

PMB – Não. Havia “peregrinações” para o Porto. Havia uma reverência. Até porque em 

Lisboa, surgiram questões políticas a outro nível. Mas hoje em dia a arquitectura em 

Lisboa é muito mais importante. É mais forte, constrói-se mais. Tem mais interesse. O 

Norte encolheu nos últimos vinte anos. O que se faz hoje em dia é ligado ao turismo, 

hotéis, … são coisas para o Sul. No Norte não se constrói.  

 

LMS - Tiveste conhecimento de algum tipo de actividade pedagógica experimental? 

Algum professor com uma iniciativa diferente para o tipo de aulas? Não há muitos 

registos…  

 

PMB - Não me ocorre nada. Tu deves perguntar-te é se é necessário criar uma génese, 

uma filiação qualquer, para formar um grande arquitecto. Não há um certo sentido de 

espontaneidade? Se alguém é muito bom, é porque é muito bom. Sabe fazer, é bom, 

tem talento, é esperto. E alguma coisa estamos a fazer bem porque hoje damos vinte a 

zero aos italianos. As escolas italianas são más. Nós somos também melhores que os 

franceses. E mesmo nas Escolas inglesas – na Bartlett [School] e na AA [Architectural 

Association], por exemplo – um aluno português dá dez a zero. 

 

LMS - Em relação aos alunos e às expectativas dos alunos do período em estudo: tens 

ideia do que seriam, se se sentiram satisfeitos ou desiludidos? 
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PMB - Não sei que expectativas são que as pessoas têm. Para mim era impensável 

acabar o curso e não viajar, não trabalhar noutros sítios para complementar a minha 

formação. 

 

LMS - A Escola de Lisboa não representa um legado para a tua geração. 

 

PMB – Se não tens figuras extraordinárias na Escola é natural que não tenhas muitas 

saudades ou referências. 

 

LMS - O trabalho que vocês fazem aqui tem a ver com o quê? 

 

PMB - O que fazemos aqui tem a ver com uma ideia de Baukunst. É uma consolidação 

sobre o pensamento da “tectónica” que sempre me acompanhou e me interessa 

imenso. E que os meus sócios partilham, de alguma forma, embora eu a tenha 

formulado mais teoricamente.  

 

LMS - Ainda defendes essa bandeira? 

 

PMB - Ainda a defendo mais do que nunca!  

 

LMS - É o futuro. 

 

PMB - Justamente acho que há muitos futuros: há futuros para arquitecturas de 

plástico, há futuros para arquitecturas de pedra. Pessoalmente acredito e procuro uma 

certa ideia de perenidade da arquitectura. Por exemplo, a maior parte dos arquitectos 

que me interessam pela pesquisa que fizeram, não interessam muito à generalidade 

das pessoas. Para mim o arquitecto que é mais importante no contexto português é o 

Pardal Monteiro. Interessa-me mais o Pardal Monteiro que muitos outros arquitectos 

portugueses. 

 

LMS - E na actualidade? 

 

PMB - Tenho um bocadinho de dificuldade em nomear figuras mas sem dúvida que 

gosto de certos arquitectos. Por exemplo, há coisas de [Rafael] Moneo que gosto 

muito, há coisas de Siza que eu gosto, há coisas de Hans Kollhoff  que eu gosto. Há 

coisas do [David] Chipperfield que eu gosto muito. (Tenho uma grande proximidade 

com o Chipperfield). 

 

LMS - Gostas da obra do atelier? Sentes-te revisto? 

 

PMB – As obras são sempre difíceis. Há aspectos em que me revejo mais e aspectos 

em que me revejo menos. Mas no geral, sim. O nosso percurso não é linear, sob todos 

os sentidos. Temos obras de grande dimensão – obras problemáticas, políticas, 

complicadas… - e depois temos que fazer uma distinção do que são obras nossas, 

como por exemplo o Tivoli Victoria, que é uma obra na qual me revejo totalmente.  

 

LMS - Voltando ao guião: o que é que achas que sucedeu nas Escolas com a abertura 

ao ensino privado? Achas que a Escola de Lisboa ganhou ou perdeu com isso? 
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PMB - O ensino privado nasce com a Lusíada e a primeira Lusíada é quase um clone 

da Faculdade de Arquitectura. Como não são estruturas meritocráticas, é muito difícil 

encontrares nelas um rumo. Vou-te dar um exemplo contrário: um Dean de uma 

Universidade americana tem um poder discricionário sobre os professores. Muitas 

vezes é também o Dean que é encarregue de angariar dinheiro para sponsorships. 

Tem, portanto, que ser produtivo e que zelar para ter a sua Escola com bons alunos. É 

o capitão do navio; tem que comandar. Ora, quando o Moneo foi para Harvard ofereceu 

à escola, nos anos 80, um dos seus períodos mais frutuosos. Chamou uma quantidade 

de arquitectos – muito da linha espanhola e da linha “tectónica” ou pelo menos uma 

linha mais anti pós-modernista – e mudou o corpo escolar. Impôs uma mudança forte 

com cunho pessoal. Fez uma experiência com jovens arquitectos da altura: o Souto 

Moura, o [Jacques]  Herzog, José Paulo dos Santos, o Hanz Kollhoff, entre outros. 

[Chamava-se] Emerging European Architects. A Escola tornou-se uma Escola muito 

europeia, nos Estados Unidos, o que era uma tradição, aliás, que vinha do Walter 

Gropius, quando o Walter Gropius tomou conta do departamento de arquitectura.  

 


