SAB.01
sessões de arquitectura na baixa

Fazemos arquitectura portuguesa
ou fazemos arquitectura em Portugal?

o quê/quem/quando/como/porquê
No ano de 2010, um grupo de jovens arquitectos iniciaram sessões
regulares de discussão de temas de arquitectura, constituindo um espaço
de partilha e discussão de conhecimentos que, defendem, são essenciais
na sua postura profissional. Estas sessões, cujo primeiro local de encontro
foi na Baixa de Lisboa, passaram a denominar-se Sessões de Arquitectura
na Baixa (SAB).
O documento que aqui se apresenta é uma síntese das sessões relativas ao
primeiro módulo. Este, dava pelo nome “fazemos arquitectura portuguesa
ou fazemos arquitectura em Portugal?” e pretendia centrar-se na discussão
da arquitectura portuguesa.
O percurso que se desenhou afastou-se e aproximou-se do tema central,
abordando várias questões transversais. Assim, decidiu-se organizar o
conteúdo discutido em 3 partes: 1) identidade, 2) arquitectura portuguesa,
e 3) contemporaneidade. Se 2) resulta da compilação daqueles momentos
em que a discussão esteve mais focada em torno do tema em debate, as
partes 1) e 3) reflectem dois movimentos opostos de afastamento do tema
central: 1) procura, por via do distanciamento ao tema, desenvencilhar-se da
particularização para conseguir um ponto de vista abstracto e generalizante:
o que é a identidade, como se forma, o que a define, o que faz algo ser
algo? E ainda, levantando as mesmas questões para a identidade em
arquitectura, quando esta é um caso distinto e não pode ser abordado de
forma absolutamente generalista. 3) faz o movimento oposto, e procede
a uma aproximação máxima, por via da pessoalização: o que é que nós,
arquitectos-que-praticamos-hoje, fazemos, que dificuldades encontramos,
onde nos encontramos, de onde vimos, para onde vamos?
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identidade
Pensar a arquitectura portuguesa requer que se pense também o tema
da identidade e do ser português. Ainda que estes sejam temas abertos e
inesgotáveis, tomámos como verdadeira a assunção de que a identidade é
um processo que resulta de uma construção: uma construção colectiva –
feita de um consenso que assenta num somatório de opiniões subjectivas
- e incremental ao longo do tempo, por vezes manipulada pela comunicação
social, por estratégias ideológicas, ou outros, mas sempre em indelével
mutação e dependente da uma miríade de contribuições.
Assim, como é que se definem e evoluem as características da identidade
ao longo do tempo e do espaço?

/tempo
Será possível pensar a identidade hoje sem pensar a identidade no
passado? Uma perspectiva histórica da identidade instiga-nos a buscarmos
a identidade no rastreio das continuidades (por oposição a rupturas) ao
longo do tempo. A arquitectura portuguesa no século XII possui uma
identidade diferente da arquitectura portuguesa no século XXI? Como
se introduz a inovação? A identidade enquanto facto histórico requer
uma certa distância temporal para que este se revele e seja analisável.
Só assim se consegue uma compreensão abrangente, holística de dado
período. Mas se não é possível investigarmos o fenómeno da identidade
nos factos que nos ficam demasiado próximos temporalmente, estaremos
condenados a construir uma compreensão da identidade passada? De que
nos serve esta compreensão da identidade passada para uma produção
arquitectónica presente? Que papel deverão ter a memória e a experiência
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passada para uma produção contemporânea? Como se produz português?
Isto é, como é que se imprime “portugalidade” num projecto arquitectónico
contemporâneo? Será possível produzir português de vanguarda? Como
se concilia a evolução com a continuidade? A dado momento da história
convivem várias arquitecturas portuguesas ?
Pensar o hoje da arquitectura é uma premência incontornável. Por um
lado, pois é esse o objecto de trabalho a que nos dedicamos; por outro,
pela particularidade do período em que vivemos, em que, no contexto
da globalização, as identidades se encontram em redefinição. No caso
português, esta parece ser caracterizada por uma aproximação à Europa
e ao resto do mundo, com uma diluição das fronteiras e uma integração ao
nível da legislação, divulgação e partilha de experiências e imagética, entre
outros; mas também por um enaltecimento de características particulares
do país, por via da mercantilização de uma imagética própria da primeira
metade dos século XX português.

/espaço
Neste período de progressiva globalização, no qual os contornos
dos estados-nação coincidem cada vez menos com os contornos
das manifestações socioculturais, que nova cartografia poderíamos
observar para as identidades na arquitectura? Qual o limite espacial das
características definidoras de uma identidade? Existem diferenças entre
uma arquitectura do Sul de Portugal e uma do Sul de Espanha? Ou haverá
uma maior proximidade entre o Sul e o Norte de Portugal que entre o Sul de
Portugal e o Sul de Espanha?
O que informa a emergência de um sentido de identidade? A geografia tem
certamente um factor determinante. Aliás, é interessante verificar como o
Portugal mediterrânico do Sul possui uma arquitectura mais similar entre si
do que o Portugal granítico do Norte. Mas isto, já o Inquérito à Arquitectura
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Popular o tinha observado em 1961: os locais, os recursos disponíveis na
sua proximidade, a necessidade de responder a um clima, o acumular de
saberes nesse sentido e um certo isolamento na transferência de saberes
entre as várias regiões, determinam uma prática e uma forma de arquitectura
para cada sítio.
Mas perante as novas dinâmicas de produção e transferência de
informação, esta especificidade do local irá dissipar-se, uniformizando-se
gostos, técnicas e modelos? Ou cada vez faz mais sentido falar antes de
delimitações geoclimáticas ?
Ou, por outro, serão os contornos de um mapa sócio mediático, polarizado
em torno de arquitectos-estrela os definidores dos novos contornos de
identidade? Que papel terão os media no novo contexto global? O que
outorgará mais identidade, a educação, cada vez mais produzida dentro
de uma lógica de massificação, ou as novas tecnologias de divulgação
global de informação, cada vez menos limitados geograficamente mas cada
vez mais cingidos à exposição de imagens tridimensionais e de consumo
rápido?

/características
Que papel tem a arquitectura portuguesa na definição de uma identidade
nacional? Constituirá ela um corpo articulado, ao longo do tempo e
abrangendo todo o território nacional? Assumimos como premissa de
discussão de que a arquitectura portuguesa constitui um corpo de estudo
com características próprias. Esta fundamenta-se na intuição que se gera
quando nos encontramos perante obras de arquitectura portuguesa e que,
por vários motivos, reconhe- cemos como sendo portuguesas.
Mas quais são as características definidoras de uma identidade? Quais
os parâmetros que devem constar desta busca? Serão características
unívocas que se façam corresponder à coisa que caracterizam, de forma
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única, irrepetível e permanente? Ou deveríamos considerar, nesta procura,
um modelo sistémico no qual as características formam redes de significado
formando um padrão que passamos a reconhecer como “a identidade de
algo”? Como se distribuem no espaço estas redes de significado? Como
evoluem no tempo? Por que circuitos de divulgação são veiculados?
A quem chegam? Como são percepcionadas pelo público? Como são
transformadas? Quem as transforma?
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arquitectura portuguesa
Como já atrás afirmámos, assumimos como premissa que uma arquitectura
de matriz portuguesa, cujo corpo é um elemento definidor da identidade
portuguesa, existe. Estas certezas advêm de uma intuição que resulta da
experiência pessoal que cada um tem da arquitectura portuguesa, tanto da
que se encontra cá dentro, mas principalmente da que se encontra lá fora,
no Oriente, no Brasil, em África, etc. e que resulta da passagem portuguesa
por esses sítios. E não terá a arquitectura portuguesa absorvido soluções
destas culturas que contactou? E se na arquitectura dita histórica é mais
fácil reconhecer as relações formais e contextuais em que se verificam as
continuidades de discurso (corpo teórico e forma construída) nos vários
exemplos de arquitectura portuguesa, na arquitectura contemporânea é
possível, ainda assim, reconhecer pelo menos um modo de fazer e uma
atitude portuguesa, não obstante a explosão de variedade de formas e
léxicos da arquitectura contemporânea.
Assumindo esta premissa como ponto de partida, procedemos à tentativa de
identificar características concretas que definam a arquitectura portuguesa,
ainda que esta resulte num exercício cheio das limitações próprias de uma
discussão em torno desta temática. Assim, lançam-se no ar, em jeito de
provocações, alguma da nossa discussão.

/modelo
Ao longo da sua história, a arquitectura portuguesa caracteriza-se por ser
uma arquitectura que se constrói sobretudo modelos vindos do exterior.
Neste processo de importação, procede regularmente a um processo de
interpretação, adaptação e transformação dos modelos. É nas constantes
desta transformação que se constitui uma arquitectura portuguesa e se
reconhecem algumas das suas características.
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Assim, verifica-se, em geral, uma simplificação do modelo, não só quando
este é implementado, e que poderia ser justificado pela distância à origem
do modelo, pelas circunstâncias económicas, pelas necessidades de
celeridade temporal, entre outras; mas esta simplificação também se verifica
na replicação que daí decorre, e que muitas vezes sofre uma progressiva
simplificação no decorrer destas replicações.

/escala
Nesse processo, a escala assume um papel central, por um lado, as
circunstâncias económicas e, podemos acrescentar, a existência de uma
população reduzida e dispersa pelo território (que até ao século XX esteve
sempre em digressão, derivada da reconquista do território, primeiro e,
posteriormente, da construção de um império, inicialmente marítimo mas
progressivamente mais territorial), exigiram a implementação de versões
do modelo de média ou pequena escala – de implementação rápida e com
economia de meios.
Ao mesmo tempo, estes modelos sofriam manipulações e adaptações ao
serem implementados em território português, tanto para se adaptarem
às circunstâncias geoclimáticas em que se iriam implementar (e destas
destaca-se a topografia acidentada em que a grande maioria da ocupação
portuguesa se desenvolveu); como para fazerem, de forma mais eficaz
possível, a marcação do território (por via do exagero da proporção vertical
de um elemento arquitectónico, por forma a ser visto de maior distância, por
exemplo). Este jogo duplo, ao nível da escala, de integração e marcação é
recorrente na arquitectura portuguesa.(ver B02)

/relevo
A importância que o relevo tem na arquitectura portuguesa terá,
eventualmente, obrigado a uma atenção redobrada ao contexto e ao
desenvolvido de uma maneira particular de se relacionar com a topografia
ou de olhar as pré-existências (topográficas ou construídas).
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/adição de volumes
Não será alheio a este facto, o desenvolvimento de uma arquitectura
feita de estruturas celulares e de adição de volumes. Estas permitem o
desenvolvimento adaptado uma topografia acidentada. Permitem ainda ler
uma atitude de grande pragmatismo (o que é coerente com o facto de o modelo
arquitectónico que se está a usar estar dissociado do pensamento teórico
que o assiste e que pensa o todo). Esta forma “celular” permite responder
aos problemas do terreno, aplicar soluções simples (mas tecnicamente
engenhosas, eficazes e duradouras) para responder a programas extensos,
uma adaptação progressiva e feita de pequenos incrementos ao longo do
tempo e consoante as necessidades e um resultado plástico feito de um
somatório de elementos de pequena escala.

/espaços exteriores
Contraparte desta estrutura incremental é a importância dos espaços
exteriores, muitas vezes irregulares, mas sempre centrais na composição e
vivência destes espaços. Estes espaços exteriores poderão ser vistos como
uma mutação da casa pátio, tanto a árabe como a romana; mas poderão
ainda ser vistos como um elemento espacial que advém de uma certa
adequação climática, de permitir a ventilação e iluminação, de haver muitas
condições para o uso de espaços exteriores na maior parte do ano, etc.
É interessante poder verificar a ressonância desta estrutura em projectos
contemporâneos.(ver B07)

/clima
Reconhecemos no clima um factor que determina muitas características
recorrentes na arquitectura portuguesa. Os verões quentes e invernos
amenos requerem uma arquitectura de sombra, com poucos vãos, grandes
panos de parede e que resultam numa expressão de massa que a intensa
luz mediterrânica revela dramaticamente.(B08)
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/composição de fachada
A preferência pela pequena escala, pelo vão controlado, pelo grande
pano de parede cego, a importância dos espaços exteriores no interior da
habitação, assim como uma prevalência do território e respeito pelo préexistente, determinam ainda uma arquitectura pouco protagonista, em
continuidade com a envolvente.(ver B10)

/ornamento
Por fim, poder-se-ia ainda apontar uma certa maneira de pormenorização e
de ornamento. A pormenorização, que recorre frequentemente a soluções
práticas e que evita recorrer a soluções de alta tecnologia, o que a inexistência
em Portugal de uma verdadeira industrialização talvez justifiquem. O
ornamento possui uma expressão dupla marcando presença, por vezes, de
forma efusiva em momentos pontuais e delimitados, nomeadamente nos
vãos, nos cunhais e nos topos dos edifícios; por outro, faz-se uma purga
de todo o ornamento, vivendo a arquitectura da sua simplicidade e do qual
sobressai um jogo de volumes, do plano, da linha e onde o pragmatismo e
a funcionalidade se impõem. (B01)
E estas características, permanecem pertinentes não obstante as
circunstâncias diferentes da contemporaneidade global em que vivemos?
Ou, nesta nova situação para a arquitectura portuguesa, em que pela primeira
vez se transformou em país exportador de referências arquitectónicas a
nível internacional, se esteja a refundar uma outra identidade de arquitectura
portuguesa?
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contemporaneidade
O que é a arquitectura portuguesa neste momento? Quais são os
referenciais? Quais são os modelos? Qual é a reacção da arquitectura
portuguesa à apoteose da imagética arquitectónica global?
Hoje os modelos e referenciais arquitectónicos encontram-se em mudança.
Cada vez é mais difícil definir os limites, as correntes ou os estilos
arquitectónicos. O aumento exponencial do número de arquitectos, reflexo
da massificação do acesso ao ensino superior e da respectiva adaptação do
ensino, deu origem a uma explosão de “escolas” e de “linguagens”, tornando
difícil o reconhecimento de um conjunto homogéneo de características
definidoras de uma arquitectura portuguesa.
Ao mesmo tempo, a nova velocidade contemporânea, resultante das novas
tecnologias, das lógicas competitivas de mercado, a abertura à concorrência
global, novos paradigmas de consumo (de ícones, ready-made, estilos de
vida, de conceitos, de novidades etc.) entre outros, vieram retirar tempo ao
projecto, tempo de reflexão, incentivando a uma produção arquitectónica
assente na redução do conteúdo a uma embalagem de absorção imediata
recorrendo à “imagem”, “diagramas” e “metáforas conceptuais”.
Vivemos hoje um período de rupturas mas também um período de
continuidades. Se por um lado temos uma cada vez maior globalização,
por outro, as questões da identidade estão de novo no centro do debate
contemporâneo e mais pertinentes do que nunca.
Qual é o futuro da arquitectura portuguesa ? O que se irá inscrever no
substrato da arquitectura portuguesa, desta explosão de imagens que
verificamos hoje?
Quem define a arquitectura portuguesa, é o arquitecto, que a fabrica, ou
o cliente, que a consome? E o mercado é capaz de promover aquilo que
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os portugueses precisam? Ou sujeita-nos à produção de uma arquitectura
hedonista e imediatista? O arquitecto não decide sozinho. A imagem da
arquitectura portuguesa não é apenas construída pelos arquitectos. O
cliente é cada vez mais genérico, diversificado e contraditório e também tem
acesso à explosão de imagens arquitectónicas que circulam globalmente
nos meios de comunicação e que quer adquirir para si. Quanto às novas
vanguardas de hoje trata-se de rupturas de momento ou de rupturas
estruturais? A continuação de uma identidade arquitectónica a partir da
replicação das suas características históricas constitui-se como uma
continuidade cristalizada e que já não faz sentido, ou é uma continuidade
sustentada e cujas premissas continuam a fazer sentido?
A arquitectura portuguesa tem de se adaptar ao presente, devendo para
isso conhecer o seu passado, de forma a inventar um futuro efectivamente
novo e sustentado, pois só se conhecendo a si mesmo poderá reinventarse.
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SAB

sessão n#01

quarta-feira 20 Outubro 2010

Tema:
“Fazemos arquitectura portuguesa? Fazemos arquitectura em Portugal? Ou fazemos
Arquitectura portuguesa fora de Portugal?”
Intro:
1ª Parte:
Discussão das problemáticas gerais, dos temas e assuntos que interessam
a todos. Definição de uma estrutura para cada sessão. Plano de acção para as próximas sessões. Discussão do suporte final do documento a ser produzido.
2ª Parte:
Experimentação. Lançamento do tema “Fazemos arquitectura portuguesa? Ou fazemos arquitectura em Portugal?” Exposição de questões e apresentação de
sub-temas. Debate.
Referências:

O Culto da Arte em Portugal, Ramalho Ortigão, 1896.
Arte de ser português, Teixeira de Pascoaes, 1920.
Os Portugueses, Fernando Pessoa, Alma Azul.
Conferências de Arte, Reinaldo dos Santos, 1941 e 1943.
Canções Heróicas, Fernando Lopes Graça, 1946-1985.
O Problema da Casa Portuguesa, Fernando Távora, 1947.
Uma iniciativa necessária, Keil do Amaral, 1947.
Estudos de Antropologia, Jorge Dias, 1950.
Os verdes anos, Carlos Paredes, 1962.
Os verdes anos, Paulo Rocha, 1963.
O Labirinto da Saudade, Eduardo Lourenço, 1988.
Points de Repére: Architectures du Portugal, EUROPAILIA 91, 1991.
Quinas Vivas, José António Bandeirinha, 1993.
Pela mão de Alice, O social e o político na pós-modernidade, Boaventura Sousa Santos, 1994.
Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, Alexandre Alves Costa, 1995.
Portugal. Arquitectura do século XX, Deutsches Architektur-Museum, 1998.
Etnografias Portuguesa, João Leal, 2000.
Fado em Mim, Marisa, 2002.
Identidade Nacional, José Mattoso, 2003.
Arquitectura Moderna Portuguesa, IPPAR, 2004.
Portugal Hoje, O medo de existir, 2004.
O processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, José António Bandeirinha, 2007.
Ser Português, Jornal dos Arquitectos nº237, 2009.
Em busca da Identidade, O Desnorte, José Gil, 2009.
Alexandre Alves Costa, RTP2 Câmara Clara, 10 de Fevereiro 2010.
Verdes Anos, Carlos Paredes in «Asas Sobre o Mundo» 1989

SAB

sessão n#02 (cont.)

quarta-feira 3 Novembro 2010

sessão n#03 (cont.)

20:30, quarta-feira, 17 Novembro 2010

Tema:
“Fazemos arquitectura portuguesa? Ou fazemos arquitectura em Portugal?

Intro:

Intro:

1ª Parte:

Apresentação de projectos selecionados

1ª Parte:

Apresentação de projectos selecionados

2ª Parte:

Debate sobre os projectos apresentados. Definição de trabalhos para a
sessão seguinte.

2ª Parte:

Debate sobre os projectos apresentados. Definição de trabalhos para a
sessão seguinte.

Referências:

Referências:

O Culto da Arte em Portugal, Ramalho Ortigão, 1896.
Arte de ser português, Teixeira de Pascoaes, 1920.
Os Portugueses, Fernando Pessoa, Alma Azul.
Conferências de Arte, Reinaldo dos Santos, 1941 e 1943.
Canções Heróicas, Fernando Lopes Graça, 1946-1985.
O Problema da Casa Portuguesa, Fernando Távora, 1947.
Uma iniciativa necessária, Keil do Amaral, 1947.
Estudos de Antropologia, Jorge Dias, 1950.
Os verdes anos, Carlos Paredes, 1962.
Os verdes anos, Paulo Rocha, 1963.
O Labirinto da Saudade, Eduardo Lourenço, 1988.
Points de Repére: Architectures du Portugal, EUROPAILIA 91, 1991.
Quinas Vivas, José António Bandeirinha, 1993.
Pela mão de Alice, O social e o político na pós-modernidade, Boaventura Sousa Santos, 1994.
Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, Alexandre Alves Costa, 1995.
Portugal. Arquitectura do século XX, Deutsches Architektur-Museum, 1998.
Etnografias Portuguesa, João Leal, 2000.
Fado em Mim, Marisa, 2002.
Identidade Nacional, José Mattoso, 2003.
Arquitectura Moderna Portuguesa, IPPAR, 2004.
Portugal Hoje, O medo de existir, 2004.
O processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, José António Bandeirinha, 2007.
Ser Português, Jornal dos Arquitectos nº237, 2009.
Em busca da Identidade, O Desnorte, José Gil, 2009.
Alexandre Alves Costa, RTP2 Câmara Clara, 10 de Fevereiro 2010.
Verdes Anos, Carlos Paredes in «Asas Sobre o Mundo» 1989

O Culto da Arte em Portugal, Ramalho Ortigão, 1896.
Arte de ser português, Teixeira de Pascoaes, 1920.
Os Portugueses, Fernando Pessoa, Alma Azul.
Conferências de Arte, Reinaldo dos Santos, 1941 e 1943.
Canções Heróicas, Fernando Lopes Graça, 1946-1985.
O Problema da Casa Portuguesa, Fernando Távora, 1947.
Uma iniciativa necessária, Keil do Amaral, 1947.
Estudos de Antropologia, Jorge Dias, 1950.
Os verdes anos, Carlos Paredes, 1962.
Os verdes anos, Paulo Rocha, 1963.
O Labirinto da Saudade, Eduardo Lourenço, 1988.
Points de Repére: Architectures du Portugal, EUROPAILIA 91, 1991.
Quinas Vivas, José António Bandeirinha, 1993.
Pela mão de Alice, O social e o político na pós-modernidade, Boaventura Sousa Santos, 1994.
Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, Alexandre Alves Costa, 1995.
Portugal. Arquitectura do século XX, Deutsches Architektur-Museum, 1998.
Etnografias Portuguesa, João Leal, 2000.
Fado em Mim, Marisa, 2002.
Identidade Nacional, José Mattoso, 2003.
Arquitectura Moderna Portuguesa, IPPAR, 2004.
Portugal Hoje, O medo de existir, José Gil 2004.
O processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, José António Bandeirinha, 2007.
Ser Português, Jornal dos Arquitectos nº237, 2009.
Em busca da Identidade, O Desnorte, José Gil, 2009.
Alexandre Alves Costa, RTP2 Câmara Clara, 10 de Fevereiro 2010.

SAB

SAB

sessão n#04 (cont.)

20:30, quarta-feira, 1 de Dezembro 2010

sessão n#05 (cont.)

20:30, segunda-feira, 20 de Dezembro 2010

Tema:
“Fazemos arquitectura portuguesa? Ou fazemos arquitectura em Portugal?

Tema:
“Fazemos arquitectura portuguesa? Ou fazemos arquitectura em Portugal?

Intro:

Intro:

1ª Parte:

Apresentação de projectos selecionados

1ª Parte:

Apresentação de projectos selecionados

2ª Parte:

Debate sobre os projectos apresentados. Definição de trabalhos para a
sessão seguinte.

2ª Parte:

Debate sobre os projectos apresentados. Definição de trabalhos para a
sessão seguinte.

Referências:

O Culto da Arte em Portugal, Ramalho Ortigão, 1896.
Arte de ser português, Teixeira de Pascoaes, 1920.
Os Portugueses, Fernando Pessoa, Alma Azul.
Conferências de Arte, Reinaldo dos Santos, 1941 e 1943.
Canções Heróicas, Fernando Lopes Graça, 1946-1985.
O Problema da Casa Portuguesa, Fernando Távora, 1947.
Uma iniciativa necessária, Keil do Amaral, 1947.
Estudos de Antropologia, Jorge Dias, 1950.
Os verdes anos, Carlos Paredes, 1962.
Os verdes anos, Paulo Rocha, 1963.
O Labirinto da Saudade, Eduardo Lourenço, 1988.
Points de Repére: Architectures du Portugal, EUROPAILIA 91, 1991.
Quinas Vivas, José António Bandeirinha, 1993.
Pela mão de Alice, O social e o político na pós-modernidade, Boaventura Sousa Santos, 1994.
Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, Alexandre Alves Costa, 1995.
Portugal. Arquitectura do século XX, Deutsches Architektur-Museum, 1998.
Etnografias Portuguesa, João Leal, 2000.
Fado em Mim, Marisa, 2002.
Identidade Nacional, José Mattoso, 2003.
Arquitectura Moderna Portuguesa, IPPAR, 2004.
Portugal Hoje, O medo de existir, José Gil 2004.
O processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, José António Bandeirinha, 2007.
Ser Português, Jornal dos Arquitectos nº237, 2009.
Em busca da Identidade, O Desnorte, José Gil, 2009.
Alexandre Alves Costa, RTP2 Câmara Clara, 10 de Fevereiro 2010.
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Tema:
“Fazemos arquitectura portuguesa? Fazemos arquitectura em Portugal?

Referências:

O Culto da Arte em Portugal, Ramalho Ortigão, 1896.
Arte de ser português, Teixeira de Pascoaes, 1920.
Os Portugueses, Fernando Pessoa, Alma Azul.
Conferências de Arte, Reinaldo dos Santos, 1941 e 1943.
Canções Heróicas, Fernando Lopes Graça, 1946-1985.
O Problema da Casa Portuguesa, Fernando Távora, 1947.
Uma iniciativa necessária, Keil do Amaral, 1947.
Estudos de Antropologia, Jorge Dias, 1950.
Os verdes anos, Carlos Paredes, 1962.
Os verdes anos, Paulo Rocha, 1963.
O Labirinto da Saudade, Eduardo Lourenço, 1988.
Points de Repére: Architectures du Portugal, EUROPAILIA 91, 1991.
Quinas Vivas, José António Bandeirinha, 1993.
Pela mão de Alice, O social e o político na pós-modernidade, Boaventura Sousa Santos, 1994.
Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa, Alexandre Alves Costa, 1995.
Portugal. Arquitectura do século XX, Deutsches Architektur-Museum, 1998.
Etnografias Portuguesa, João Leal, 2000.
Fado em Mim, Marisa, 2002.
Identidade Nacional, José Mattoso, 2003.
Arquitectura Moderna Portuguesa, IPPAR, 2004.
Portugal Hoje, O medo de existir, José Gil 2004.
O processo SAAL e a Arquitectura no 25 de Abril de 1974, José António Bandeirinha, 2007.
Ser Português, Jornal dos Arquitectos nº237, 2009.
Em busca da Identidade, O Desnorte, José Gil, 2009.
Alexandre Alves Costa, RTP2 Câmara Clara, 10 de Fevereiro 2010.
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02 Terraços de Bragança, Álvaro Siza, 1992-2004, Lisboa Z
(fotografia de Miguel Fevereiro, 2010)
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03 Edifício de Habitação Colectiva, Rua, nº, Lisboa
(fotografia de Miguel Fevereiro, 2010)

04 Edifício de Habitação Colectiva, Rua, nº, Lisboa
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24

(fotografia de Miguel Fevereiro, 2010)

05 Pormenor trinco de Portada (fotografia de Miguel Fevereiro 2010)
06 Monte do Poço, Inês Cabrita 2006-2009, Casa Branca
07 Atelier Siza, Souto Moura,Távora, Álvaro Siza, 1993-1997, Porto
(Álvaro Siza, Taschen, 1999, p.131)

08 Igreja de Santa Maria, Álvaro Siza, 1990-1996, Marco de Canavezes
(Álvaro Siza, Taschen, 1999, p.118)

09 Fábrica Maceira Liz, 1923-30, Leiria

(Arquitectura Moderna Portuguesa – 1920-1970, IPPAR, 2004, p.363)

27

28

10 Casa Pitum, Keil do Amaral, 1958-1961, Armação de Pêra
(Arquitectura Portuguesa nos Anos 60, Livros Horizonte, 1994)

11 Casa de Férias, Fernando Távora, 1957-1958, Ofir (Casa de Férias em

Ofir, Editorial Blau, 1992)

12 Casas de Férias, Sérgio Fernandez, 1971-1973, Caminha

(Inquérito à Arquitectura do século XX em Portugal, Ordem dos Arquitectos, p.184)

13 Sequeiro com “barra”, Sezilde, Guimarães

(Arquitectura Popular em Portugal, Volume 1, Ordem dos Arquitectos, 2004, p.55)

14 Casa de Férias em Briteiros, F. Távora, 1989-1990, Guimarães
(Fernando Távora, Editorial Blau, 1993, p.160)

15 Reconstrução de um Sequeiro, José Gigante e Vítor Silva, 2002-2005,
Guimarães (www.josegigante.com)
16 Bairros das Fonsecas e Calçada - SAAL, Hestnes Ferreira, 1974-1986,
Lisboa (Inquérito à Arquitectura do século XX, Ordem dos Arquitectos, p.200)
17 Igreja dos Jerónimos, Capela-mor, Jerónimo de Ruão, 1571-1572,
(A Arquitectura Portuguesa Chã, Vega, 2005, foto 36)

18 Igreja de Santa Maria do Castelo, 1559-15572, Estremoz
(A Arquitectura Portuguesa Chã, Vega, 2005, foto 22)

19 Casas em Santa Isabel, Ricardo Bak Gordon, 2003-2010, Lisboa
(Bak Gordon, Librus Publicações Técnicas, 2005)

20 Casa Sande e Castro, Rui D`Athouguia, 1954-1956, Cascais
(Ruy D`Athouguia a modernidade em aberto, Caleidóscópio, 2008)

21 Montes, Campeã, Vila Real

(Arquitectura Popular em Portugal, Vol. 1, Ordem dos Arquitectos, 2004, p.126)

22 Conjunto Habitacional Maia, João Álvaro Rocha, 1997-1999, Maia
(JA 205 – A Questão do Alojamento 2, p.93)

23 Quarteirão oriental do Rossio, Conjunto Urbano Baixa Pombalina,
Lisboa (Revista Monumentos 21, DGEMN, 2004, p.65)
24 Nossa Senhora do Cabo, Cabo Espichel, 1700, Sesimbra
(Arquitectura Popular em Portugal, Vol. 2, Ordem dos Arquitectos, 2004, p.41)

25 Bairro do Alto do Zambujal, Victor Figueiredo, 1975-1980, Lisboa
(Inquérito à Arquitectura do século XX, Ordem dos Arquitectos, p.194)

26 Maria Vinagre, Algezur

(Arquitectura Popular em Portugal, Vol. 2, Ordem dos Arquitectos, 2004, p.317)

27 Casa Nuno Teotónio Pereira, Nuno Teotónio Pereira, 1964, Marvão

(Inquérito à Arquitectura do século XX em Portugal, Ordem dos Arquitectos, p.164)

28 Caixa Geral de Depósitos de Arraiolos, G. Byrne, 1987-1992, Arraiolos
(Inquérito à Arquitectura do século XX em Portugal, Ordem dos Arquitectos, p.210)
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Miguel Fevereiro, João Segurado, João Xavier, Ricardo Santos, Sérgio Bernardo / Lisboa 2011 /

exemplos debatidos

B02 - Volumes compactos / plasticidade feita de cheios e vazios / marcação eficaz do território /verticalidade

B03 - Interpretação da arquitectura popular regional e do movimento moderno / integração com o território

B01 - Composição depurada e regrada da fachada / grande atenção ao
pormenor / soluções pragmáticas / simplicidade de execução / materiais
nobres localizados em pontos notáveis

B04 - Discursos de continuidade / celebração da memória

B06 - Arquitectura desornamentada, austera e robusta

B05 - Rigor do desenho / Economia de
meios

B07 - Forte relação com o exterior / presença de espaços sobrantes

B08 - Arquitectura horizontal / escala humana / cor branca

B09 - Arquitectura horizontal / presença de simetria / composição regrada e modelar

B10 - Volumes compactos / vãos controlados / continuidade com a envolvente

