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Este trabalho propõe o estudo aprofundado de nove pro-
jetos do arquiteto Álvaro Siza (1933), a partir do trinômio 
“arqueologia, metamorfose e inflexão”. 

A partir de análise atenta à obra do arquiteto português, 
observam-se indícios da existência de processos contínuos 

de recuperação, transformação e atualização de soluções 
presentes em seu repertório de projetos pregressos, em no-
vos contextos, processo que seria qualificado por Vittorio 
Gregotti (1972), com o termo “arqueologia autônoma”. A 
partir dessas considerações, surge o pressuposto sintetiza-
do no título deste trabalho que sugere uma chave de leitura e 
entendimento da obra de Siza a partir da ideia de que três 
inflexões mais radicais de linguagem teriam sido tributárias 
e deflagradas por três projetos não-construídos preceden-
tes, que poderiam ser considerados seus “prenúncios”.

A pesquisa examina a validade desse pressuposto, a partir 
da análise de nove projetos, divididos em três grupos: três 

projetos construídos designados como “pregressos” que 
caracterizariam o predomínio de temas adotados em um 
momento anterior, três projetos não construídos conside-
rados “prenúncios” que apontariam uma nova pesquisa de 
linguagem e três projetos considerados “inflexões” que 
concretizariam essa nova direção ensaiada. Para a análise 
dos projetos, foi seguida uma metodologia híbrida, organi-
zada em etapas sucessivas e complementares, que cruzaram 
os dados obtidos em vasta revisão historiográfica, acompa-
nhadas de visitas técnicas, redesenhos dos projetos selecio-
nados e análises gráficas.

Os produtos desta pesquisa procuram oferecer mais uma 
camada de conhecimento sobre o projeto de arquitetura na 
contemporaneidade e revelar que o estudo destes três “pre-
núncios” não-construídos possa contribuir para um maior 
entendimento de três processos de inflexão mais radicais que 
ocorreram na carreira do arquiteto Álvaro Siza.

PAlAvrAs-chAve: sizA, ÁlvAro (1933); ArqueologiA 
AutônoMA; Processo de Projeto; Projeto de ArquiteturA; 

This work proposes the deep study of nine projects by ar-
chitect Álvaro Siza (1933), through the trinomial “archeo-
logy, metamorphosis and inflection”.

From a careful analysis of the work of the Portuguese ar-
chitect, there are indications of the existence of continuous 
processes of recovery, transformation and updating of past 
solutions in his repertoire of previous projects, in new con-
texts, as a process that would be qualified by Vittorio Gre-
gotti (1972) , with the term “autonomous archeology”. Ba-
sed on these considerations, the presupposition synthesized 
in the title of this work suggests a key to the reading and 
understanding of Siza’s work from the idea that three more 
radical inflections of language would have been tributary 
and triggered by three previous unprecedented projects, 
which could be considered their “foreshadowing”.

The research examines the validity of this assumption, 
based on the analysis of nine projects, divided into three 
groups: three projects designed as “pre-projects” that cha-
racterize the predominance of themes adopted at an earlier 
moment; would point out a new language research and 
three projects considered “inflections” that would concre-
tize this new direction rehearsed. For the analysis of the 
projects, a hybrid methodology was followed, organized in 
successive and complementary stages, that crossed the data 
obtained in a vast historiographic revision, accompanied 
by technical visits, redesigns of the selected projects and 
graphic analyzes.

The products of this research seek to offer a further layer of 
knowledge about architectural design in the contemporary 
world and to show that the study of these three unpredicted 

“foreshadows” can contribute to a better understanding of 
three more radical processes of inflection that occurred in 
the career the architect Álvaro Siza.

Key-words: sizA, ÁlvAro (1933); AutonoMous 
ArchAeologies; Project’s Process; Architecture’s 
Project; lAnguAge’s trAnsitions;
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Esta pesquisa aglutina cerca de vinte anos de interesse e 
contato com a obra do arquiteto português Álvaro Siza, 
através de visitas, pesquisas e leituras atentas de textos crí-
ticos em publicações e monografias especializadas. 

O ambiente universitário vivido na Faculdade de arquite-
tura e urbanismo da Pontifícia Católica de Campinas, no 
final dos anos 1990, foi determinante para o estabeleci-
mento deste interesse. A fAu PuccAMP mantinha, naquela 
altura, muitas relações com a Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto: a grade curricular era praticamente 
a mesma e o exercício do desenho era estimulado como 
principal ferramenta de investigação projetual até o final 
do curso. Acordos entre as universidades, trocavam inter-
cambistas anualmente, favorecendo ricas trocas culturais. 
A maior parte dos professores, naqueles anos, detinha for-
mações híbridas, oriundas de pesquisas em programas de 
pós-graduações variados, no Brasil e Europa, o que cola-
borou para a inserção, nas disciplinas de Projeto, de con-
ceitos de Teoria e História da Arquitetura, que auxiliaram 
na elucidação das estratégias projetuais empregadas pelos 
arquitetos. Muitos destes professores tinham na arquitetu-
ra portuguesa, um exemplo de prática de projeto, em que 
alguma poética era obtida com o emprego de poucos recur-
sos. A própria arquitetura “campineira” , evidentemente 
híbrida, fruto da mistura de referências “paulistas”, “ca-
riocas”, neocoloniais e mediterrâneas reforçou uma leitura 
plural, menos maniqueísta e mais ligada ao real, acerca da 
arquitetura contemporânea.

É importante contextualizar que, neste período entre 1995 
e 2000, o arquiteto Álvaro Siza já era tido como um dos 
protagonistas da arquitetura internacional, tendo sua obra 
amplamente propagada em publicações especializadas, em 
projetos que vinham aumentando de escala, devido a uma 
procura crescente de clientes estrangeiros. O interesse pela 
obra do arquiteto aprofunda-se a partir de 2008, com o 
surgimento de inquietações causadas pela primeira visita 
ao Museu da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, 
pouco após a sua conclusão. Desde então, com o intuito de 
compreender esta profunda inflexão de linguagem que ha-
veria acontecido nesta obra no Brasil, de modo espontâneo, 
foi organizada uma agenda informal de estudos e visitas 

APresentAção
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técnicas, partindo-se em busca de uma revisão bibliográ-
fica e de uma seleção de obras fundamentais, concluídas 
em Portugal e Espanha, para serem visitadas, ao longo de 
alguns anos. O ingresso no Programa de Pós-graduação do 
iAu usP, sob a orientação do Prof. Joubert Lancha (egresso 
da fAu-PuccAMP) e da Profa. Maria Madalena Pinto da 
Silva (fAuP), completam, organizam e coroam todo este 
conhecimento adquirido. 



Introdução
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O pressuposto desta pesquisa fundamenta-se a partir de 
uma análise atenta à obra do arquiteto Álvaro Siza (1933), 
em que podem ser observados indícios da existência de 
processos contínuos de recuperação, transformação e atua-
lização de soluções presentes em seu repertório de projetos 
pregressos, em novos contextos. Esta estratégia de projeto 
viria a ser qualificada por Vittorio Gregotti (1972), com 
o termo “arqueologia autônoma”, em um dos primeiros 
textos críticos escritos internacionalmente sobre obra do 
arquiteto português, “Architetture recenti di Álvaro Siza”, 
na revista Constrospazio n.9.

A partir dessas considerações, surge o pressuposto sinteti-
zado no título deste trabalho - “arqueologia, metamorfose 
e inflexão” - que sugere uma chave de leitura e entendi-
mento da obra do arquiteto Álvaro Siza a partir da ideia de 
que três inflexões mais radicais de linguagem teriam sido 
tributárias e deflagradas por três projetos não-construídos 
precedentes, que poderiam ser considerados seus “prenún-
cios”. Com esta suposição colocada, surgiram ao longo 
do trabalho, os objetivos e metodologias para demonstrar, 
comprovar ou não os pressupostos. Os objetivos giraram 
em torno de identificar e clarificar nestes projetos não cons-
truídos novos elementos que supostamente romperam com 
sua obra anterior e prenunciaram a obra posterior. 

Ao traçar um cronograma para organizar a investigação 
acerca da obra do arquiteto português Álvaro Siza, foi 
possível perceber que tratar-se-ia de um trabalho genui-
namente desafiador. Numa rápida busca na internet foi 
possível atingir uma vasta quantidade de informação de 
vários tipos de procedência: poucas aprofundadas e con-
fiáveis, muitas de extrema superficialidade. Das fontes 
mais consistentes, foram verificadas centenas de registros, 
provenientes de diversos canais de pesquisa, desde reposi-
tórios de museus, às bibliotecas virtuais de universidades, 
espalhadas por todo o mundo. 

Incialmente, por se tratar de um arquiteto em plena ati-
vidade profissional, buscou-se o contato direto com o seu 
escritório, o que foi bastante complexo, devido a agenda 
extremamente concorrida de Siza. Incialmente, o contato 
pessoal foi para apenas uma entrevista e coleta de alguns 

uMA iMersão nA ArquiteturA de ÁlvAro sizA 

Figura 1: capa da revista Controspazio  
n. 9, publicada em setembro de 1972, 
em Milão.
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arquivos para a pesquisa. Após a entrevista pessoal, que 
ocorreu em 2015, as tratativas evoluíram para uma resi-
dência que ocorreria no verão do ano seguinte, após uma 
análise curricular. Depois da residência de 2016, ficou pro-
gramado um retorno em 2017, para um breve estágio de 
pesquisa no Arquivo do Arquiteto. Este período permitiu 
o levantamento em arquivos digitalizados guardados no 
banco de dados da gestora do arquivo e numa biblioteca 
particular que o arquiteto mantém em seu Estúdio. Tam-
bém serviu para alimentar um Documentário sobre a obra 
do arquiteto Siza no Brasil, dirigido pelas produtoras Olé 
e Duo2, ainda em desenvolvimento. É importante colocar 
que este levantamento só foi possível por conta da proxi-
midade estabelecida na residência em 2016. Atualmente, os 
pesquisadores são orientados a procurar o Centro Cana-
dense de Arquitetura (ccA), Museu de Serralves e Funda-
ção Gulbenkian, instituições para as quais foram doados 
os arquivos originais, em 2015.

Os três períodos de 90-120 dias vividos em 2015, 2016 e 
2017 na cidade do Porto, em Portugal, foram fundamentais 
para uma aproximação e interiorização de uma realidade 
europeia, mais especificamente, da cultura do norte de Por-
tugal, algo extremamente peculiar e necessário para um 
arquiteto e pesquisador sul-americano que quer entender 
mais sobre o ambiente que cerca o arquiteto. O período 
de trabalho no escritório do arquiteto, no verão de 2016, 
mesmo que breve, enriqueceu o trabalho, aproximando a 
pesquisa de uma imersão no universo do profissional, afas-
tando romantismos e fantasias.

fontes de PesquisA

Antes de investigar as principais fontes teóricas sobre a 
obra do arquiteto Álvaro Siza em Portugal, verificou-
se o que havia sido produzido cientificamente em 
universidades brasileiras. Foram encontrados, neste 
levantamento, seis trabalhos que se destacaram, dentre 
os quais três dissertações, duas teses de doutorado e 
um artigo. 

“A arquitetura de Álvaro Siza: três estudos de caso” de au-
toria de Luciano Margotto (fAu-usP, 2001) analisa três 
projetos do arquiteto português, com o objetivo de com-

Figuras 2 e 3: Residência no escritório 
de Álvaro Siza, verão de 2016. Foto: 
Acervo do Autor.

preender suas principais contribuições para a disciplina da 
arquitetura. Em “Sensibilidades Topográficas”, a autora 
Lívia Moraes Nóbrega (ufPe, 2012) disserta sobre a impor-
tância da topografia na obra do arquiteto. Também conclu-
ída em 2012, a Tese de Doutorado de Ana Tagliari “Os 
Projetos residenciais não-construídos de Vilanova Artigas 
em São Paulo” (fAu-usP, 2012), mesmo não tendo como 
foco a obra de Siza, cita em sua introdução a importância 
do estudo de projetos não construídos para a compreensão 
do edifício realizado para o Banco Borges & Irmão, em 
Vila do Conde, a partir da leitura de artigo do arquiteto 
americano Peter Testa (1987), ex-colaborador no escritório 
de Álvaro Siza.

No ano de 2016, um ano após a pesquisa ter sido iniciada 
em Portugal, ficaram prontos mais dois trabalhos que não 
são exclusivos sobre a obra do arquiteto Álvaro Siza, mas 
contém análises de projetos em algum de seus capítulos: a 
Tese de Doutorado de Luciano Margotto, “Lições de Ar-
quitetura: leituras a partir de poéticas” (fAu-usP, 2016), 
cujo quinto capítulo trata da Espacialidade da Fundação 
Iberê Camargo e “A Construção do Território: abstração e 
natureza nas obras de Luis Barragán, Álvaro Siza e Tadao 
Ando”, dissertação de mestrado escrita por Juan Pablo Ro-
senberg (fAu-usP, 2016), que aproxima três obras de três 
arquitetos internacionais, a partir da relação “construção-
-natureza”, contemplando a Piscina de Leça da Palmeira, 
de Siza, como um dos objetos de estudo. O artigo mais 
relevante parece ter sido escrito por Cláudia Costa Cabral 
(ufrgs, 2009), com o título “No lugar: o desenho de Siza 
para Porto Alegre” e discorre sobre o caráter site especific 
ou a indissociabilidade entre obra e lugar, no caso do Mu-
seu da Fundação Iberê Camargo, único projeto construído 
de Siza no Brasil.

Dos vários trabalhos desenvolvidos pela fAuP sobre a obra 
de Álvaro Siza1, destacam-se quatro dissertações e um Arti-
go: “A construir a Fundação Iberê Camargo”, mestrado de 
Pedro Polônia (fAuP, 2008) que retrata a sua rotina como 
coordenador do projeto do Museu brasileiro, dentro do 
gabinete do arquiteto Álvaro Siza. Contempla as viagens 
ao Brasil e as sucessivas adaptações e aperfeiçoamentos 
ocorridos no projeto do museu; “Fundação Iberê Camar-
go, Álvaro Siza: uma aproximação crítica” de Adriane De 

1 Em Portugal, em estágio de pesquisa 
na biblioteca da fAuP, em 2017, além 
da leitura dos principais livros, revistas 
e artigos escritos sobre o arquiteto Ál-
varo Siza, pelos críticos, professores e 
ex colaboradores do arquiteto, também 
puderam ser consultados os principais 
trabalhos acadêmicos realizados na 
Universidade do Porto.
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Luca (fAuP, 2009), que faz uma análise aprofundada da obra 
construída do Museu da Fundação Iberê Camargo; “Pavi-
lhão Multiusos de Gondomar e as dinâmicas sizianas” de 
Antonio Choupina (fAuP, 2009) que analisa a obra do Pavi-
lhão de Gondomar no contexto global da obra do arquiteto 
Siza; “Complexidade e Contradição em Álvaro Siza”, escrito 
por Rita Senra Furtado (fAuP, 2015) que analisa a obra de 
Siza a partir das premissas do livro “Complexidade e Con-
tradição em Arquitetura” de Robert Venturi. Finalmente, o 
artigo “Álvaro Siza, esculptor”, escrito por Ana Silva, cola-
boradora de Álvaro Siza, desde 2008, que reporta as primei-
ras contribuições de seu doutorado na fAuP, que investiga 
a atividade da escultura praticada pelo arquiteto português.

As revistas, cujos artigos realmente contribuem para uma 
ampla compreensão da obra do arquiteto português po-
dem ser consideradas: Revista Arquitectura n. 68 (Lisboa, 
1960) com artigo de Nuno Portas intitulado “Três Obras 
de Álvaro Siza”, que apresenta as primeiras obras de Siza 
aos críticos europeus; 

Revista Controspazio n.9 (Bari, 1972), já citada, com arti-
go de Vittorio Gregotti cujo título é “Architetture recenti di 
Álvaro Siza”, que procura explorar o processo de projeto 
do arquiteto português, introduzindo e cunhando o concei-
to chave “arqueologia autônoma”, explorado neste traba-
lho; a Revista L’Architecture d’Aujourd’hui n. 185 (Paris, 
1976), com artigo de Bernard Huet intitulado “La Passion 
de d’Álvaro Siza”, que ecoa a arquitetura de Siza na França. 

Os Livros sobre a obra do arquiteto português que merecem 
atenção, em ordem crescente de ano de lançamento: “Álvaro 
Siza: Profissão Poética”, com versões em italiano e espanhol, 
conta com organização de Kenneth Frampton (Milão,1986) 
e compila e apresenta a obra e textos críticos escritos até 
então. “A Arquitectura de Álvaro Siza” (Porto, 1988), de au-
toria de Peter Testa, proveniente dos estudos de seu mestrado 
no Mit em 1984, que apresenta a primeira análise mais apro-
fundada sobre a obra do arquiteto português, numa primeira 
tentativa de sistematizar seu processo de projeto; “Álvaro 
Siza: Obra e Método”, de Jacinto Rodrigues (Porto, 1992) 
que compila os estudos do autor, professor da fAuP, desmis-
tificando a ideia de inspiração na obra de Siza, com profundo 
tom lírico (lançado em vários formatos); “Álvaro Siza”, de 
autoria da ex-colaboradora Brigitte Fleck”, originalmente 

Figura 4: capa do livro Profissão Poética, 
publicada em Milão, 1986.

lançado em 1992, traduzido e relançado em português em 
1999, faz um apanhado dos primeiros projetos, com desta-
que  para os concursos e histórico familiar de Siza, no Porto 
e Matosinhos.  “Álvaro Siza: Obras y Proyectos” com orga-
nização de Carlos Castanheira e Pedro de Llano (Santiago 
de Compostela, 1995), compila textos inéditos escritos por 
Siza e transcrevem uma das entrevistas mais amplas sobre o 
processo de trabalho do arquiteto, incluindo, pela primeira 
vez, questões que envolviam a prática da escultura. “Álvaro 
Siza: Complete Works”, organizado por Kenneth Frampton 
(Londres, 2000) é a maior compilação de projetos do arqui-
teto em um único volume, contando com informações de to-
dos os projetos (até o ano de 1999), incluindo estudos, obras 
não construídas e os principais textos do autor. “Álvaro Siza 
em Matosinhos”, escrito por José Salgado, aborda todas as 
obras e projetos elaborados para a cidade natal do arquiteto. 
Relançado em 2005, apresenta, por exemplo, maquetes do 
projeto para o Posto de Abastecimento da Sacor (1966-70).

“Imaginar a Evidência” é o único livro escrito pelo próprio 
arquiteto Álvaro Siza sobre sua obra, originalmente lançado 
em italiano em 1998, traduzido para o português e lançado 
no Brasil em 2007. É um documento imprescindível para se 
saber mais sobre as principais obras, sob a perspectiva do 
próprio arquiteto. 

São igualmente relevantes, dois livros editados pela Prof. Ana 
Vaz Milheiro (ed.) e lançados em 2005 pela Ordem dos Ar-
quitectos / Caleidoscópio, com os títulos “Álvaro Siza: can-
didatura ao Prêmio uiA Gold Medal” e “Alexandre Alves 
Costa: Candidatura ao Prêmio Jean Tschumi”. O primeiro, o 
livro verde, por apresentar uma entrevista inédita conduzida 
por Eduardo Souto de Moura a Siza e o segundo, o livro 
vermelho, por compilar os principais textos do Prof. Cate-
drático Alexandre Alves Costa, alguns dos quais, são retra-
tos minuciosos e poéticos da produção de Siza, do início de 
sua carreira até a porta dos anos 1990. Junto a esses dois 
livros, destaca-se “Álvaro Siza: Modern Redux”, organizado 
por Jorge Figueira, que trata de projetos entre 1995 e 2008, 
com destaque para a Fundação Iberê Camargo, lançado em 
diferentes formatos e conteúdos, em 2008.

Em 2009 e 2018, foram lançados dois livros que organiza-
ram e sistematizaram todos os textos escritos pelo arquiteto 
Siza. Com os títulos “Textos 01” e “Textos 02”, o primeiro 

Figura 5: Capa da versão brasileira de 
Imaginar a evidência, publicada em 
2012, São Paulo.
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compila 153 textos escritos entre 1963 e 2008 e o segundo 
reúne 63 textos escritos entre 2001 e 2016. São essenciais 
para quem pesquisa sua obra.

Entre 2008 e 2018, foram lançados ou relançados três livros 
que compilavam e tratavam exclusivamente de entrevistas 
com o arquiteto: “Álvaro Siza: uma questão de medida” or-
ganizado por Dominique Machabert e    L. Beaudouin (2008), 
“Retratos de Siza”, organizado por Valdemar Cruz (2017) e 
“Álvaro Siza Vieira en conversación con Kenneth Frampton/ 
Fotografias de Vincent Mentzel”, organizado por Kenneth 
Frampton (2018). Os dois primeiros livros compilam uma 
série de entrevistas conduzidas pelos autores em diferentes 
momentos da carreira do arquiteto. O último explora as 
principais obras da carreira de Siza: as Piscinas das marés, o 
Banco de Oliveira de Azeméis e a Fundação Iberê Camargo.

Os Livros que tratam de tipologias específicas são importan-
tes por colocar lado a lado as obras com o mesmo progra-
ma. São exemplos que se destacam, os livros “Álvaro Siza: 
Private Houses 1954-2004”, organizado por Alessandra 
Cianchetta e Enrico Molteni, lançado em 2004, que ensaia 
uma primeira sistematização das residências unifamiliares 
do arquiteto português; “Álvaro Siza Expor On Display”, 
lançado em 2005, organizado por Carlos Castanheira, João 
Fernandes e Maria Ramos, é outro documento que reúne e 
organiza todas as obras e projetos de museus e pavilhões 
entre 1988 e 2005. Em 2011, é lançado o único livro ex-
clusivamente escrito sobre projetos não construídos de Siza, 
intitulado de “Siza: Não Construído - Unbuilt”, com textos 
de Ilde Seara e José Manuel Pedreirinho. O livro apresen-
ta uma revisão bibliográfica sobre apenas seis projetos, de 
tipologias diferentes, sob um ponto de vista pouco científi-
co, contemplando como produto as maquetes eletrônicas 
do que poderiam ter sido aquelas obras, se construídas. Os 
projetos abordados neste livro foram o Restaurante de Leça 
da Palmeira, a Igreja de Santa Maria do Rosário, os edifí-
cios universitários de Salamanca e Valência e os Museus de 
Amsterdam e Helsinki.

Outras leituras obrigatórias para quem pretende conhecer 
mais acerca da História da Arquitetura portuguesa, são: o 
livro escrito em 1988 por Sérgio Fernandez, “Percurso: Ar-
quitectura Portuguesa 1930-74” que traça, como o título su-
gere, um percurso historiográfico através dos projetos dos 

Figura 6: Capa do livro Retratos de Siza, 
versão ampliada, 2017, Matosinhos.

principais arquitetos portugueses no intervalo temporal de-
signado. E os livros escritos ou organizados pelo Prof. Jorge 
Figueira: a “Escola do Porto: Um Mapa Crítico”, lançado em 
2002 e “A Periferia Perfeita: Pós modernidade na Arquitec-
tura Portuguesa - Anos 1960-1980”, lançado em 2014. Estes 
dois últimos livros parecem preencher as lacunas deixadas e 
continuar o percurso historiográfico iniciado por Fernandez 
(1988), clarificando e sistematizando o conceito da Escola do 
Porto e situando a arquitetura portuguesa no terreno ainda 
pantanoso da pós-modernidade.

As Monografias El Croquis n. 68/69, n.95, n. 140 e n. 168/169 
com seus textos editoriais críticos são as obras que contém 
as entrevistas mais aprofundadas sobre a carreira do arquite-
to, muitas vezes sugerindo e indicando caminhos a pesquisar. 
Por último, a Monografia Av 186-187 (2016), a mais recente 
sobre a obra do arquiteto, que apresenta projetos realizados 
entre 1995 e 2016, acompanha ensaios críticos de Jean-Louis 
Cohen e Luiz Fernandez-Galiano.

contriBuição dA PesquisA

A partir deste vasto levantamento, foi possível verificar que a 
maioria dos projetos selecionados para análise neste estudo 
estão pouco presentes nos livros e estudos acadêmicos. Ou 
quando estão presentes, são contemplados de modo panorâ-
mico, na maioria das vezes, acompanhados de textos breves 
ou meramente descritivos, merecendo uma análise compa-
rativa mais profunda e contextualizada. As únicas exceções 
parecem ocorrer no caso do Centro Galego de Arte Contem-
porânea, Museu da Fundação Iberê Camargo e do Banco 
Pinto & Sotto Mayor. O primeiro e segundo foram objeto 
de diversas pesquisas acadêmicas relevantes, porém extre-
mamente focadas em sua construção, forma e espacialidade, 
sem uma contextualização aprofundada no conjunto da obra 
do arquiteto, nem comparadas ou associadas ao Museu para 
Dois Picassos (1992), que parece ser uma das maiores con-
tribuições deste trabalho. O Banco de Oliveira de Azeméis 
também é citado muitas vezes nos trabalhos acadêmicos, nos 
quais há alguns escritos sobre a sua relevância no conjunto 
da obra, já sendo entendido como a “concretização de uma 
viragem mais radical” de projeto. Entretanto, nenhum traba-
lho o relaciona com o Posto de Abastecimento da Sacor, pro-
jetado pouco antes. Este projeto, elaborado para figurar na 
rotunda de entrada de Matosinhos, não construído, parece 

Figuras 7, 8 e 9: capa das monografias 
El Croquis, 2008, 2010 e 2014, publica-
das na Espanha.
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ensaiar pela primeira vez as “curvas contextuais” que seriam 
tão marcantes na obra de Siza, anos mais tarde. Também po-
deria ser interpretado como um projeto com características 
até certo ponto, utópicas, por conta da sua composição com-
plexa e consequente dificuldade de construção, entre 1966 e 
1970, em Portugal. Importante notar que, alguns anos antes, 
Fernando Távora e Bento Lousã já tinham elaborado outros 
exemplares de Postos de Abastecimento em Portugal, que 
também experimentavam algum arrojo formal.

A Casa Mário Bahia é outro projeto que aparece em vários 
livros e monografias, mas sempre panoramicamente, sem a 
devida atenção que merece. Por ser o primeiro projeto em 
que o autor assume deliberadamente uma linguagem “figura-
tiva”, representa um marco na carreira do arquiteto. Também 
poderia ser enquadrado no hall de projetos utópicos, por ser 
uma construção extremamente complexa, difícil de ser rea-
lizada numa topografia típica dos socalcos que margeiam o 
Douro. É possível ver resquícios de sua impetuosidade formal 
na Fundação Iberê Camargo, que também enfrenta terreno 
acidentado. 

O Projeto do Museu para dois Picassos, também nomeado, 
em alguns casos, como Visiones para Madrid, tem apenas um 
estudo que o analisa mais profundamente, do ponto de vista 
formal (De Teresa, 2004), mas sem qualquer estudo que o 
contextualize no conjunto da obra do arquiteto português. 
Nenhum trabalho também o associa ao Museu Iberê Camar-
go ou ao contato com o escultor Eduardo Chillida, até agora. 
Curiosamente, durante esta pesquisa, foi descoberto em en-
trevista com o arquiteto Siza em 2017, que este projeto não 
construído de Madri teria sido adaptado e reduzido em suas 
dimensões e estava em fase de acabamento, na Asia, naquela 
altura. Um projeto que parecia pertencer à categoria de pro-
jetos utópicos, no momento em que foi projetado, em 1992, 
finalmente, 26 anos mais tarde estaria sendo concretizado, de 
modo atualizado e redimensionado em 2018, em outro lo-
cal, diferente daquele para o qual foi projetado originalmente. 
Essa transposição e atualização seria impensável na obra do 
arquiteto Siza, em meados da década de 1980. Ao mesmo 
tempo, demonstra como este projeto já apresenta em 1992 
uma marca fortemente objetual, orientada à prática de arte-
-arquitetura ou escultura-habitada, bastante independente do 
contexto histórico pré-existente, que marcaria algumas obras 
posteriores, como ocorre, por exemplo, com o Museu para a 

Figura 10: foto da obra "Saya Park", pro-
jeto de Álvaro Siza e Carlos Castanheira, 
em Gyeongsangbuk-do, na Coréia do Sul, 
que atualizou, em um novo contexto, o 
projeto não construído do Museu para 
dois Picassos (1992). 
Fonte: acervo do autor.

Fundação Iberê Camargo, concluído em 2008.                             

                                                                                                              
ESTRUTURA E MÉTODO

Destacamos, enfim, três momentos na obra do arquiteto que 
podem ser considerados prenúncios de inflexões mais radi-
cais. Dentro desse pressuposto, considera-se que as inflexões 
tenham sido deflagradas por 3 projetos não construídos pre-
gressos, ou seja, realizados alguns anos antes. Procurou-se 
identificar nestes projetos não construídos elementos e solu-
ções formais que supostamente romperam com a obra ante-
rior do arquiteto e que prenunciaram temas predominantes 
na obra posterior. 

A organização e reunião destes projetos selecionados, por-
tanto, possibilitou uma melhor interpretação das ideias do 
arquiteto, clarificando uma grande parte da sua trajetória 
profissional, revelando que as suas inflexões de linguagem 
não foram rupturas arbitrárias, mas fruto da acumulação de 
influências, encontros e da intensidade da prática profissio-
nal, com especial atenção para a memória nas experiências 
anteriores, metamorfoseadas em novos contextos e lugares. 
Para auxiliar na demonstração dos pressupostos, a metodo-
logia estruturou-se em algumas etapas, que contemplaram: 
inicialmente, um levantamento de toda a obra do arquiteto 
Álvaro Siza, por meio revisão bibliográfica, nas bibliotecas 
da FAU-USP, FAUP, ESBAP e repositórios digitais de outras 
universidades. Nestes livros e publicações, foram realizadas 
leituras, estudos de projetos, desenhos, croquis e esquissos 
diversos, numa tentativa de levantamento iconográfico. Nos 
três períodos consecutivos de estudo em Portugal, entre 90 e 
120 dias, em 2015, 2016 e 2017, foram realizadas entrevistas 
com o arquiteto Álvaro Siza, críticos, professores e seus ex-
-colaboradores, para um entendimento mais profundo de seu 
trabalho. Dentro deste período, ainda, foram realizadas visitas 
técnicas às principais obras construídas em Portugal, Espanha 
e Brasil. 

A partir deste levantamento iconográfico prévio e de todas 
as visitas técnicas às obras mais relevantes, foram realizados 
os Estudos gráficos, por meio de redesenhos e elaboração de 
perspectivas axonométricas, todos em mesma escala, para in-
vestigar, identificar e destacar, dentro do repertório formal do 
arquiteto, o aparecimento de novos elementos compositivos e 
novas estratégias de geometria da forma;

Figura 11: Biblioteca da FAUP. 
Fonte: foto do autor.
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A análise aprofundada concentrou-se em três conjuntos de 
projetos, elaborados entre 1966 e 1998 (com especial aten-
ção para as datas de início de cada projeto, confirmadas nos 
livros e nas pranchas de projeto e, em alguns casos, pelo pró-
prio arquiteto Siza). Quando possível, foram selecionados proje-
tos com a mesma tipologia. Cada conjunto apresenta: um Proje-
to “pregresso”, com o predomínio da linguagem “anterior”; um 
Projeto não construído que “prenuncia” uma inflexão radical; 
um Projeto que “concretiza” uma inflexão radical:

Conjunto I   — Projetos relacionados à uma Primeira 
Inflexão radical 

Casa Alves Santos, Porto, 1964-69. Construído

Posto de Abastecimento Sacor, Matosinhos, 1966-70.   
Não construído

Banco Pinto & Sotto Mayor, Oliveira de Azeméis, 1971. 
Construído

Conjunto II — Projetos relacionados à uma Segunda 
Inflexão radical 

Casa Avelino Duarte, Ovar, 1980. Construída

Casa Mário Bahia, Gondomar, 1983. Não construída

Casa Vieira de Castro, 1984. Construída

Conjunto III  — Projetos relacionados à uma Terceira 
Inflexão radical 

Centro Galego de Arte Contemporânea, Santiago de 
Compostela, 1988-93. Construído

Museu para Dois Picassos, Madri, 1992. Não construído

Museu para Fundação Iberê Camargo, 1998-2008. 
Construído

Após delimitado todo o arco temporal da pesquisa, a disser-
tação foi organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, 
foram colocadas as principais considerações sobre a careira 
do arquiteto Álvaro Siza, desde suas primeiras experiências e 

Conjunto I. Coquis de concepção. Fonte: 
Arquivo Álvaro Siza. Foto do Autor.

Conjunto II. Croquis de concepção. Fonte: 
Arquivo Álvaro Siza. Foto do autor.

obras até a construção da Casa Alves Santos (1964), conside-
rada o fim da referência mais direta à arquitetura vernacular 
portuguesa.  É depois da conclusão desta casa que se inicia 
o intervalo temporal desta pesquisa. Este capítulo, portanto, 
situa o leitor no que poderia ser considerado o início da traje-
tória profissional do arquiteto, antes das inflexões considera-
das mais radicais. Os projetos selecionados para investiga-
ção foram organizados no segundo capítulo, em conjunto 
com os critérios de seleção, Mapa Cronológico de toda a 
carreira do Arquiteto e as Fichas dos Projetos selecionados, 
contemplando os redesenhos das plantas, elevações, corte 
e perspectiva axonométrica.

Finalmente, no terceiro capítulo, são apresentados os instru-
mentos metodológicos, que gravitam em torno da soma das 
informações obtidas na vasta revisão bibliográfica, nas visitas 
técnicas às obras importantes e no levantamento iconográfico. 
Neste capítulo, são apresentadas as Análises gráficas por rede-
senhos e axonometrias de composição formal. Foram elencados 
sete itens para análise gráfica, nos três conjuntos: Relação com 
terreno e entorno; Perímetro; Eixos visuais; Elementos compo-
sitivos; Geometria tridimensional; Relação entre aberturas e Ei-
xos ordenadores. Foram realizadas as análises individualizadas 
dos projetos, a comparação dos itens presentes e destacados 
nos Redesenhos e nas perspectivas Axonométricas das compo-
sições formais. Estas comparações permitiram demonstrar a 
ocorrência de novas questões de linguagem ou o surgimento de 
novos elementos arquitetônicos em cada conjunto, que ainda 
não existiam anteriormente ou que ainda não eram tratados de 
maneira tão explícita na obra do arquiteto. Ainda foram feitos 
os Agrupamentos dos projetos pelo predomínio de estratégias 
projetuais, totalizando três conjuntos. Estes resultados prelimi-
nares foram apresentados em tabelas comparativas.

Nas considerações finais, foi apresentado um resumo dos resul-
tados relacionados aos pressupostos e objetivos, comprovando 
ou não os pressupostos levantados. Nos Apêndices, estão pre-
sentes dois itens importantes para a elaboração do trabalho: 
uma breve pesquisa sobre a estratégia de ‘arqueologia autô-
noma’ na atuação dos arquitetos Le Corbusier, James Stirling 
e Alvar Aalto, referentes reconhecidos na obra do arquiteto 
Álvaro Siza e um conjunto de seis entrevistas com professores, 
críticos e ex-colaboradores do arquiteto português, com foco 
nos projetos estudados.

Conjunto III. Croquis de concepção. Fonte: 
Arquivo Álvaro Siza. Foto do Autor.
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1.1 notAs PreliMinAres: ArqueologiA, 
MetAMorfose e inflexão nA ArquiteturA de 
ÁlvAro sizA

A obra do arquiteto Álvaro Siza (1933-) continua a des-
pertar surpresa no circuito arquitetônico internacional. 
Após a inauguração do Museu para a Fundação Iberê Ca-
margo no Brasil, em 2008, muitos se perguntaram qual 
seriam os seus próximos passos após tamanha inflexão 
de linguagem. Outros tantos, que já conheciam a obra 
do arquiteto com alguma profundidade e que, de algum 
modo, ficaram perplexos na inauguração da obra brasilei-
ra, questionaram-se sobre o que poderia ter ocorrido no 
seu caminho profissional, que o teria levado até ali, até 
àquela solução tão particular. 

Foi a partir dessas perguntas e inquietações e no intuito de 
clarificar a trajetória profissional do maior arquiteto portu-
guês ainda em atividade, que iniciou-se uma vasta pesquisa, 
que buscou, entre outros aspectos, o que seriam as raízes para 
esta, que pode ser considerada uma das maiores inflexões de 
linguagem ocorridas em toda a sua obra de arquitetura.

Com o aprofundamento sobre toda a obra, foi possível per-
ceber que o processo de projeto do arquiteto Álvaro Siza 
não é resultado de teorias filosóficas nem metafísicas, como 
alguns podem julgar ou romantizar, mas proveniente de um 
processo intenso, incessante e engenhoso que relaciona e 
transforma de modo sofisticado todas as experiências pre-
gressas vividas em sua atividade profissional. Portanto, os 
sucessivos processos de inflexão que ocorrem em sua ar-
quitetura são processos naturais provenientes da intensifi-
cação do seu exercício profissional, ao longo dos mais de 
sessenta anos de sua carreira. Dentro deste processo natu-
ral, “arqueologia” e “metamorfose”, ciência e fenômeno 
que seriam, normalmente, opostos e contraditórios, estão 
em comunhão, resultando, em alguns casos, em “inflexões” 
radicais de linguagem.

1.1.1. “ArqueologiAs AutônoMAs” nA ArquiteturA de 
ÁlvAro sizA

Dentro deste trinômio “arqueologia”, “metamorfose” e “in-
flexão”, presente e recorrente em toda carreira do arquiteto 
Álvaro Siza, alguns autores tiveram especial sensibilidade, 

Figura 12: Museu da Fundação Iberê Ca-
margo. Foto: Manuel Sá.
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sendo os primeiros a interpretar, de modo independente e 
em contextos diferentes, cada um destes aspectos: Vittorio 
Gregotti (1972), Peter Testa (1987), Alexandre Alves Costa 
(1990) e Giovanni Leoni (2017); Kenneth Frampton (1986) 
e Jacinto Rodrigues (1992) e (1996); Nuno Portas (1987), 
Ana Vaz Milheiro (org.) (2014), Bruno Marchand (2015) e 
Rita Furtado (2015).

Uma primeira constatação que pode ser feita a partir da 
análise de toda a obra do arquiteto Álvaro Siza, é a rele-
vância da manipulação da memória. Além dos seus interes-
ses em preservação, conservação e propagação da história, 
pode ser percebida em jogo uma outra dimensão da me-
mória, relacionada à atualização e transformação de toda 
experiência prévia de trabalho.

O primeiro autor que identificou e refletiu sobre esse pro-
cesso de auto-referenciação ou reinterpretação e atualiza-
ção de atributos já experimentados em projetos preceden-
tes, foi Vittorio Gregotti. Em um artigo escrito em 1972, 
Gregotti foi o primeiro crítico e editor de uma revista es-
trangeira a escrever sobre um conjunto de obras e projetos 
de arquitetura de Álvaro Siza, fora de Portugal2. São seus 
textos que o apresentam para um público mais amplo e que 
despertam o interesse de outras publicações espanholas, 
francesas e italianas, que veem a publicar ensaios sobre Siza 
e a arquitetura portuguesa, anos mais tarde. Além de escre-
ver, o italiano também atuou como arquiteto e seu trabalho 
sempre foi carregado de história, muitas vezes rotulado de 
historicista ou contextualista, o que pode explicar o seu 
interesse pela arquitetura portuguesa, que balanceia com 
maestria tradição e contemporaneidade. Neste artigo citado, 
intitulado “Architetture recenti di Álvaro Siza”, escrito ori-
ginalmente para a Revista italiana Controspazio n.9, (1972, 
p.22) que também está presente no livro “Álvaro Siza: Pro-
fissão Poética” (1988, p.186), o crítico e editor italiano es-
creve pela primeira vez sobre esta estratégia “arqueológica” 
de projeto do arquiteto português:

2 Antes de Gregotti e da Controspazio, 
as únicas publicações internacionais 
que haviam publicado algum ensaio 
maior, mas exclusivos sobre a Casa de 
chá da Boa Nova, tinham sido “World 
Architecture One”, Londres, Studio 
Books London, 1964, pp. 92-93, e 

“Hogar y Arquitectura”, n. 68, 1967, pp. 
34-35, como pesquisado e bem exposto 
por silvA (2016).

(...) [Siza tem a] capacidade de instituir uma espécie de arqueologia 
autônoma feita da série de estratos das tentativas precedentes, das 
correções, dos erros, de qualquer modo presentes no arranjo final, 
construída por acumulação e depuração de sucessivas descobertas 
que se constituem como dados dos arranjos posteriores. (sizA, 1988, 
p.186 grifo nosso). 

Gregotti intitula esta forma de manipulação da memória 
como uma espécie de “arqueologia autônoma”, como se a 
tratasse como um tipo de “auto escavação”, um processo 
interno e descontínuo de atualização da própria memória, 
à procura de experiências pregressas marcantes ou vestí-
gios abandonados em projetos precedentes ou não-cons-
truídos. Este conceito parece ser central em toda a pro-
dução do arquiteto Siza, até os dias atuais, sofrendo um 
processo contínuo de aperfeiçoamento, com o passar das 
décadas de trabalho.

Outros autores que também perceberam uma variante ou 
complementaram informações sobre esse tema foram o ex-
-colaborador americano Peter Testa, o professor catedráti-
co e ex-colaborador Alexandre Alves Costa e o estudioso 
e crítico italiano Giovanni Leoni. Como bem identificado 
por Tagliari (2017), Testa (1987) escreve um artigo, inseri-
do no contexto das pesquisas para o seu mestrado no Mit, 
em que aponta, segundo sua análise, que “o edifício do 
Banco Borges & Irmão (...) (1979-86), evidencia formas 
ensaiadas nos estudos do projeto não construído para o 
distrito de Kreuzberg, em Berlim (Tagliari, 2017, p.58).” 
É possível verificar que está presente em um dos edifícios 
não construídos para Frankelufer Housing, uma solução 
formal equivalente à utilizada no Banco de Vila do Conde, 
anos mais tarde.

Alexandre Alves Costa, em seu texto “Álvaro Siza”, escri-
to em 1990, relançado em 2005, refere-se ao que Gregotti 
desvelara em 1972 e complementa, chamando a atenção 
para a curiosa sensação de continuidade presente no con-
junto da obra do arquiteto Siza, mesmo sendo composta 
por projetos tão circunstanciais e diversos. A recorrente 
atualização e transformação de elementos ou soluções em 
novos contextos e programas conserva uma característica 
contínua, sem rupturas, que só é possível a partir desta es-
tratégia de “arqueologia autônoma”, que segundo Costa 
(2005, p. 71) transforma “sem perder a dimensão da His-
tória”. Parece estar nesta interpretação de Costa a chave 
para o entendimento desta estratégia de projeto que meta-
morfoseia o passado.

Leoni (2011), por sua vez, arrisca e vai um pouco além, 
em seu texto “Construção, experiência, linguagens: a ar-
quitetura de Álvaro Siza,” em que escreve sobre os indí-

Figura 13: Planta Banco Borges & Irmão  
(1974-1986). Fonte: Siza, A., 1987, p. 64.

Figura 14: Planta FrankeluterHousing 
(1979). Fonte: Testa, P., 1984, p. 56. 
Editada pelo autor.
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cios da “transposição” de experiências anteriores “de” pro-
jetos não-construídos “para” novos projetos, em um período 
mais recente da produção do arquiteto, já às vésperas da 
virada do milênio:

Como se vê, algumas são obras recentes, em que os temas que já 
estavam presentes de forma “subterrânea” na pesquisa de Siza, 
insinuados em projetos não construídos, encontram enfim espaço 
para uma realização plena (...) (leoni, 2011, p.15).

Toda obra de arte profunda certamente nasce da memória, 
não de uma invenção intelectual sem raízes. As obras de arte 
almejam a nos levar a um mundo oceânico sem divisões e 
sem diferenças (...) grandes edificações são frutos da sabedoria 
da arquitetura, elas tanto são produtos de uma colaboração, 
muitas vezes inconsciente, com nossos antepassados, quanto 
são obras de criadores individuais. Somente as obras de arte 
e arquitetura que estabelecem um diálogo vital e respeitoso 
com seus passados possuem a força e profundidade para so-
breviverem ao tempo e estimularem os observadores, leitores 
e usuários do futuro (PAllAsMA, 2018, pp.33-34, grifo nosso).

Leoni sugere, portanto, que nos projetos da virada do milê-
nio, haja resquícios de ensaios não construídos pregressos. 
Conforme é possível perceber, Siza parece ter uma razão es-
pecial para efetuar tal processo de projeto: estabelecer uma 
espécie de fio condutor, conduzido pela naturalidade e his-
tória, fugindo da arbitrariedade ou artificialidade. Ou seja, 
entre outros aspectos, uma ideia de natural continuidade 
do conjunto de uma obra dentro da história da disciplina, 
associada a um desejo de criação mais autêntica e profunda, 
mais ligada à memória, às raízes, às identidades. 

Esta estratégia de manipulação da memória, de resgate e 
transformação lenta e sucessiva, estabelecida desde muito 
cedo em sua carreira, parece ter sido herdada dos grandes 
mestres (das artes e arquitetura). Ao ler o texto de Pallasma 
(2018), “Espaço, Lugar, Memória e imaginação: a dimen-
são temporal do espaço existencial”, escrito originalmente 
em 2007, parece que lê-se uma descrição do processo de 
trabalho de Siza:

Este texto de Juhani Pallasma parece sintetizar em poucas 
palavras alguns dos principais anseios de Siza (2012), para 
quem, “partir com a obsessão da originalidade é um pro-
cesso inculto e primário”.  Como, em linhas gerais, todas 
as premissas de seu trabalho são carregadas de exemplos 
precedentes, é bem provável que esse processo de “arque-
ologia autônoma” tenha sido notado e assimilado a partir 
do estudo do trabalho dos grandes mestres – com a profun-
didade que isto requer e que sempre é esperada do arquiteto 
português. Ao analisar brevemente a obra de alguns arqui-
tetos modernos, é possível notar que alguns deles também 
utilizaram desta estratégia projetual, com especial destaque 
para alguns dos principais referentes para a obra de Siza: 
Le Corbusier (1887-1965), Alvar Aalto (1898-1976) e Ja-
mes Stirling (1926-1992)3.

Para finalizar a importância da memória e arqueologia 
na obra de Siza, Eduardo Souto de Moura, pupilo do 
arquiteto, em Conferência de abertura do ciclo escolar 
do curso de arquitetura da fAuP 2017-2018, acentua a 
preocupação com o legado deixado pelo passado, que é 
bastante específica dos arquitetos da denominada “Es-
cola do Porto”. Salienta que os bons exemplos deveriam 
ser absorvidos por todos arquitetos, para deixá-los mais 
confiantes em suas proposições. Nesta “Aula Magna”, o 
arquiteto, a partir da apresentação de pinturas dos sécu-
los xvi, xviii e xix, acompanhadas de fotos e desenhos, 
relata como é a atuação em conjunto com o arquiteto 
Siza, em que tudo que é relevante e que ultrapassa as 
fronteiras da disciplina da arquitetura é levado em con-
sideração, com especial destaque para aspectos invisí-
veis ou subjacentes:

Quis mostrar como se trabalha com o Siza, com a História e com 
os períodos da História, desde os gregos até hoje. Quis mostrar 
que não há arquitetura sozinha, que também existe a arqueologia, 
o urbanismo (...). [Os alunos] tem que ter confiança no passado e 
tem que saber que não é o passado que vai dar as soluções, mas 
que existe um legado que é preciso estudar e perceber para con-
seguir ter mais conforto nas soluções que encontrarem (MourA, 
2017, “Aula Magna” na fAuP). 

Deste modo e, portanto, essa manipulação da memória em 
Siza parece ser fruto de uma profunda leitura da realidade 
pré-existente, com o objetivo de propor uma arquitetura 

3 Exemplos equivalentes desta estratégia 
“arqueológica” de projeto na prática de 
Corbusier, Aalto e Stirling, podem ser 
verificados no Apêndice deste trabalho.

Figura 15: Aula Magna fAuP Ciclo 
2017-2018. Arquiteto Eduardo Souto 
de Moura, "Que Faire? A atualidade 
do barroco". Fonte: foto do autor.
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adequada, mas ao mesmo tempo, autêntica, que proteja 
e propague “memórias” ao mesmo tempo que proponha 
algo “além”. Uma arquitetura que misture memória e ima-
ginação. O arquiteto português procura ocupar assim, com 
esta forma de projetar que exige muita pesquisa e engenho, 
um espaço no hall dos grandes arquitetos, na linha do tem-
po da história internacional da disciplina de modo natural, 
sem bruscas rupturas ou pirotecnias teóricas ou formais.

“MetAMorfoses” eM ÁlvAro sizA

A dimensão da Metamorfose na obra do arquiteto Álvaro 
Siza é exposta de modos diferentes por Kenneth Frampton 
(1986) e Rodrigues (1992) e (1996). Para Frampton, 

a noção de transformação em arquitectura implica um vas-
to e complexo campo de acção, cujo raio vai da modifica-
ção ditada pelas circunstâncias (e logo orgânica) dos mode-
los racionais esquemáticos recebidos em herança, [até] às 
sucessivas transformações físicas de um contexto urbano 
ou rural através de uma intervenção específica (sizA, A., 
1988, p. 12). 

Para Frampton, a transformação e evolução do trabalho de 
Siza são, basicamente, dependentes do cliente e do lugar em 
que o projeto está inserido, apresentando-se cada vez mais 
multifacetado, ou com muitas identidades, tal qual ocorre 
com as diversas vozes dos pseudônimos de Fernando Pessoa. 
Poesias compostas por um autor que se veste com a roupa de 
outros autores. É “situacionista”, e, portanto, um tanto cama-
leônico. As metamorfoses ocorrem de acordo com cada nova 
demanda e circunstância.

Já para Rodrigues, as metamorfoses presentes na obra de Siza 
tem mais relação com o processo de projeto do autor. Parecem 
se apresentar de dois modos, descritos de maneira um tanto 
quanto lírica: primeiramente, a partir do exercício do dese-
nho que investiga a forma; num segundo momento, é descrito 
como a criação de uma unidade plástica a partir da união de 
opostos. No primeiro modo, Rodrigues (1996) coloca que a 
metamorfose ocorreria progressivamente a partir do uso da 
técnica do desenho, da ação continua da “mão que pensa”, em 
conjunto com as memórias e experiências vividas pregressas. 
Muitas vezes, uma ideia inicial ligada mais diretamente a uma 
viagem ou visita a uma determinada obra de um arquiteto 

importante como Stirling, Loos ou Corbusier, progressiva-
mente vai se associando a outras referências, experiências, 
recordações, adequando-se às condicionantes específicas 
do local, do programa, metamorfoseando-se até resultar 
em um projeto único e circunstancial. Exemplos evidentes 
desta metamorfose estão presentes em muitos casos, mas 
ficam bastante claros nos croquis e esquissos de procura 
da forma para o Banco Pinto & Sotto Mayor (1971), assim 
como para o Museu da Fundação Iberê Camargo (1998-
2008). Nestes dois projetos, em específico,

o esquisso que nasce do insight (...) acumula experiência com ba-
lanços sucessivos que são sucessivos desenhos sobre o desenho até 
que o traçado confirma e disciplina o que foi encontrado gene-
rativamente, como numa metamorfose biológica (Rodrigues,1996, 
p.32, grifo nosso). 

O segundo modo citado é relacionado a uma busca formal 
proveniente da “transição entre opostos”, ou de uma “pro-
gressão entre partes antagônicas”. A respeito dessa dimen-
são morfogênica da arquitetura de Siza, Rodrigues (1992, 
p.17) sugere que seja tal qual uma “aliança em que Gea e 
Logos se reconciliem numa compreensão enriquecida” ou 
ainda que esta metamorfose oriunda do jogo dos opostos, 
seja “uma das componentes essenciais da arquitectura de Ál-
varo Siza”, onde a “beleza, a forma, encontra-se na inserção 
do heterógeno com o homogêneo” (Rodrigues, 1996, p.33). 

Este aspecto da metamorfose na obra de Siza teria relação 
umbilical com o que Rodrigues (1996, p.59) denomina mais 
adiante como “impulso lúdico”, que seria um processo 
transcendente de concepção da forma, que reuniria natu-
ralmente tanto referências no “geométrico abstrato como 
na forma dos seres vivos”. Seria talvez o aparecimento dos 
primeiros impulsos transdisciplinares na obra do arquiteto 
português, que, na união entre oposições, quer sejam for-
mais (mais óbvias), quer sejam antagônicas do ponto de 
vista da história da disciplina da arquitetura (mais eruditas), 
sugeririam e evocariam movimento, ou a passagem e trans-
formação de um oposto para o outro. Este tipo de meta-
morfose parece ficar mais evidente nos projetos desenhados 
depois da rica experiência com a Casa Mário Bahia (1983), 
como nas Duas Casas de Haia (1985-88), na Biblioteca de 
Aveiro (1988-95) e no Museu para Dois Picassos (1992). 
Nestes últimos três projetos, há claramente a convivência 

Figura 16: Croquis Banco Pinto & Sotto 
Mayor (1997). Fonte: Arquivo Álvaro Siza.

Figura 17: Croquis FIC. Fonte: Arquivo 
Álvaro Siza.
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de dois mundos, ou seja, de um mundo reto, geométrico, 
ortodoxo e de um mundo ondulante, curvo, orgânico. 

Deste modo, é possível interpretar que esse processo mu-
tante na obra de Siza, composto por essas metamorfoses, 
iluminadas principalmente por Rodrigues (1996), sugeriria 
um desejo de passagem ou de transição de um “mundo 
prático”, de solução do programa e da estrutura para um 

“mundo lúdico”, que teria origem nas experiências e apren-
dizados pregressos, metamorfoseados a partir do exercí-
cio incessante do desenho, até o encontro de uma solução 

“poética”: evocando uma nova plástica, híbrida, figurativa, 
metafórica, sugerindo movimento, com possíveis interpre-
tações de conjuntos “cabeça-corpo”, ou “corpo-cauda”, 
como sugere Choupina (2009), em sua dissertação.

“inflexões” nA oBrA de ÁlvAro sizA

Com relação às inflexões de linguagem na obra do arqui-
teto Álvaro Siza, os escritos que tratam do tema mais dire-
tamente, estão contidos, especialmente, em quatro produ-
ções, cujos detalhes são apresentados a seguir.

A primeira produção a ser destacada é um artigo escrito 
em 1986 pelo crítico português Nuno Portas, para o Ca-
tálogo da Exposição “Tendências da Arquitetura portu-
guesa”, (1987, pp.31-37), também presente no livro “Ál-
varo Siza: profissão poética”. Neste texto, Portas (1987) 
aponta, numa interpretação mais ligada ao aumento da 
dimensão dos projetos e a aspectos políticos e sociais, 
dois grandes ciclos de linguagem ocorridos na obra do 
arquiteto Siza. O primeiro ciclo seria o de obras mais 
ligadas a morfologia do terreno em que se situam, com 
especial atenção para os temas dos percursos. O momen-
to de passagem/viragem, segundo Portas (1987), teria 
ocorrido no começo dos anos 1970, próximo aos anos 
de libertação do país do regime ditatorial. Sua sugestão 
sobre o início do segundo ciclo é relacionada às obras de 
Caxinas, em Vila do Conde e da Bouça, no Porto. Estas 
obras, de maior dimensão, teriam supostamente inicia-
do o que a internacionalização da atuação do arquiteto, 
ocorrida pela sucessiva conquista de primeiros lugares 
em concursos de projeto na Alemanha, Holanda e Itália, 
teria acentuado mais tarde: uma maior diversificação de 
modelos e referências (Portas, 1987). Este artigo explora 

Figura 18: Os dois mundos nos croquis 
do Museu para dois Picassos. Fonte: 
Arquivo Álvaro Siza.

Figura 19: Capa Tendências na Arqui-
tetura Portuguesa, 1987, Lisboa.

e arrisca, portanto, pela primeira vez, a identificação de 
inflexões de linguagem ocorridas na obra de Siza e já 
apresenta sinais da dificuldade desta tarefa. 

No livro verde intitulado “Álvaro Siza: candidatura ao pré-
mio uiA gold medal 2005”, editado por Ana Vaz Milheiro, 
que conta com uma entrevista conduzida pelo arquiteto 
Eduardo Souto de Moura, há novamente o aparecimento 
do tema inflexão de linguagem. Desta vez, de modo fron-
tal, Souto de Moura tenta “extrair” do arquiteto Álvaro 
Siza algumas “confissões” ou “revelações” a respeito da 
primeira inflexão mais radical que ocorre em sua carrei-
ra, no meio dos anos 1960, algo realmente mais acertado, 
do ponto de vista historiográfico. É neste momento que 
Siza deixa de projetar casas com telhados vernaculares 
e parte para outro caminho, incialmente representado 
pela exploração de alguns aspectos brutalistas, mas com 
a introdução de uma forte carga de ironia, “complexi-
dade e contradição”, aprendidas no livro de Venturi 4. 
Nesta entrevista, os dois arquitetos circulam pela obra 
construída de Siza, tratando principalmente de transição 
de linguagem, “viragem”, ou do encerramento de temas 
predominantes.

Outra produção que também aborda uma inflexão de lin-
guagem, é uma dissertação de mestrado, cujo título pro-
vocativo é, coincidentemente, “Complexidade e Contradi-
ção em Álvaro Siza”. Este trabalho elege o Banco Pinto & 
Sotto Maior (1971), em Oliveira de Azeméis e os estudos 
prévios não construídos para os interiores de outro Banco, 
a Agência Borges & Irmão I, em Vila do Conde (1969), 
como um ponto de transição na obra de Siza (Furtado, 
2015, p.47). A autora Rita Furtado (2015) aponta que

o Banco de Oliveira de Azeméis extende um processo de 
revisão e crítica da arquitectura racionalista dos anos 20 
e 30 iniciada na obra de Siza nos finais dos anos 1960, 
constituindo um importante ponto de transição entre o 
abandono do vocabulário vernacular em detrimento de 
uma linguagem mais autónoma, mais moderna (Furtado, 
2015, p.47).

Outro material que trata do tema, é uma conferência pro-
ferida pelo arquiteto Bruno Marchand, ex-colaborador de 
Siza no final dos anos 1960, intitulada de “Álvaro Siza e 

4 “O Venturi impressionou-me. Im-
pressionou-me muito a leitura do livro 
Complexity and Contradiction in Ar-
chitecture (1966), onde faz um passeio 
por muita arquitectura, cruzando-a. 
Mas quando eu começo o Banco Olivei-
ra de Azaméis, e posso-lhe mostrar os 
primeiros esquissos, o grande choque 
que tinha tido, tinha sido uma visita ao 
Stirling de Cambridge, numa ida a Lon-
dres”(Milheiro et al, 2005, p. 13)
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Robert Venturi nos anos 70: a influência do incluir tudo”5, 
que também é bastante reveladora a respeito deste mo-
mento de revisão de linguagem. 

Marchand traça uma rede de relações especulativas em 
que compara as premissas formais utilizadas na concep-
ção do Banco de Oliveira de Azeméis (1971) com as utili-
zadas no edifício Yale Mathematics Bulding (1970) de au-
toria de Venturi & Rausch: uma investigação mais franca 
na composição da geometria da forma, proveniente da 
relação com o traçado das ruas e do entorno imediato, 
principalmente com as alturas e as características geomé-
tricas das edificações vizinhas. 

A partir dessas leituras e também de observações feitas 
pelo arquiteto António Madureira em entrevista (Apêndi-
ce, 2017, p.206-207), é possível perceber que Siza, na vira-
da dos anos 1960, mais especificamente entre 1967 e 1970, 
enquanto conclui a casa Alves Santos, começa um pro-
cesso “aditivo” que caracterizaria toda sua obra, em que 
todo evento importante passa a fazer parte dos seus novos 
projetos: viagens, visitas à obras relevantes, encontros com 
personalidades ou a leitura de novos livros e teorias. 

Essa inflexão, mais radical, concretizada no banco de Oli-
veira de Azeméis, de abandono definitivo da tradição local, 
que já havia começado nas Piscinas de Leça da Palmeira 
(1960-66) desemboca em uma pesquisa de linguagem em 
que a contaminação pelas características do entorno, ge-
ografia, topografia e morfologia da cidade, com alguma 
carga de complexidade e ironia, começam a dominar as 
estratégias de composição formal dos projetos, evoluin-
do através dos anos até a década de 1990, quando Siza 
se permite experimentar em obras com programas menos 
restritivos, que proporcionariam mais liberdade: museus 
e pavilhões de exposição.

1.2 – notAs BiogrÁficAs 

Um dos principais responsáveis pela evolução gradual, 
porém acelerada, do interesse pela arquitetura portu-
guesa nas últimas décadas, e, principalmente, pela sua 
exportação e propagação internacional, é a figura incon-
tornável do arquiteto Álvaro Siza. A vasta divulgação 
de sua obra construída ajuda a incluir a arquitetura de 

5 Conferência na Fundação Marques 
da Silva, em 2015, “Álvaro Siza e Ro-
bert Venturi nos anos 70: a influência 
do incluir tudo”. Disponível em https://
vimeo.com/136627108. Acesso em 
agosto de 2018.

Figura 20: Piscinas das Marés. Fonte: 
foto do autor.

Portugal no grupo de países que contribuiu de modo de-
finitivo para a evolução da disciplina.

Nascido em 1933, em Matosinhos, nos arredores do Porto, 
numa cidade pequena e de economia predominantemente 
pesqueira, Siza foi criado em um ambiente familiar bem 
distinto do padrão da maioria dos outros jovens portugue-
ses: Júlio Augusto Siza, o seu bisavô, foi um dos pioneiros 
da fotografia em meados do século xix, tendo vivido e tra-
balhado intensamente em Belém do Pará, no Brasil, entre 
1897-1910, como revela a irmã do arquiteto, sra. Teresa 
Siza (Siza, 2018, pp. 38-39). Nascido em Braga, seu bisavô 
Júlio Augusto teria ainda passado por Manaus, Madeira e 
Georgetown, sendo possível julgar que esta natureza curio-
sa, peregrina e artística possa ter repercutido diretamente 
na vida de seus descendentes, em especial na vida de seu 
neto, o pai do arquiteto Siza, cujo nome também era Júlio, 
em sua homenagem. Júlio Siza Vieira, o pai do arquiteto 
Álvaro Siza, tendo retornado com a mãe, aos doze anos de 
idade, para Portugal, segundo Brigitte Fleck (1999, p.25), 
viveu toda a sua primeira infância no norte do Brasil, entre 
Belém do Pará e Manaus, onde experimentou a amplitu-
de dos vastos campos e paisagens tropicais, nos primeiros 
anos do século xx, no auge do ciclo da extração da borra-
cha, que enriqueceu toda aquela região, naquele período. 

Em Portugal, o emigrado que regressara do Brasil após ter 
vivido na ex-colônia por longos anos e nela ter trabalhado 
e acumulado algum recurso, era chamado de “brasileiro de 
torna-viagem” (Santos, 2000, p.24). Este “rótulo” acabou 
por caracterizar algumas famílias portuguesas que viveram 
longos períodos no Brasil e que, ao retornar à Portugal, en-
tre o final do século xix e início do xx, acabaram, muitas 
vezes, por ostentar os bens adquiridos no exterior na cons-
trução de casas com arquitetura notadamente “eclética e 
afrancesada”. A família de Siza, entretanto e absolutamen-
te, nunca se enquadrou neste estereótipo, o que poderia ser 
atribuído especialmente à figura multifacetada do patriar-
ca Júlio Siza Vieira. Além da formação em engenharia, foi 
professor na Escola Industrial Infante D. Henriques, assim 
como diretor do jornal “O Pelicano”, publicado em Ma-
tosinhos (Salgado, 2005). Uma das melhores descrições do 
contexto familiar e do perfil do pai do arquiteto Álvaro 
Siza foi escrito por José Salgado, em seu livro “Álvaro 
Siza em Matosinhos”, reeditado em 2005:

Figura 21: foto do bisavô de Siza em 
Belém do Pará em 1900. Fonte:  
Siza, T., 2018, p. 38.
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Podem parecer desnecessárias, mas essas informações 
familiares preliminares são importantes para compor 
o contexto em que o jovem Álvaro Siza esteve inserido 
naquele Portugal conservador e essencialmente agrícola, 
de meados do século xx. Este contexto pode ter sido de-
terminante e explicar muitas das escolhas adotadas pelo 
arquiteto em toda sua vida e carreira.  A primeira delas 
parece ter sido, por exemplo, a opção pela arquitetura, já 
que a escultura ou artes plásticas, suas reais preferências, 
apresentavam “escassas possibilidades profi ssionais”, nas 
considerações de seu pai, segundo Salgado (2005). 

Uma vez matriculado como aluno na Escola Superior de 
Belas Artes do Porto, teve seu percurso como estudante 
e jovem profi ssional arquiteto cruzado por personagens 
que viriam a ser protagonistas maiores da arquitetura do 
norte de Portugal e que deixariam marcas profundas em 
seu trabalho: os professores Carlos Ramos (1897-1969) e 
Fernando Távora (1923 - 2005).

1.2.1 - cont riBuições de cArlos rAMos e fernAndo 
tÁvorA

Carlos Ramos, segundo Alexandre Alves Costa (2007), 
teve um papel fundamental na continuidade do pro-
cesso de aprofundamento tecnológico, rigor da cons-
trução e na racionalidade compositiva, já iniciados 
anteriormente pelo ex-diretor da Escola Superior de 
Belas Artes do Porto (esBAP), Marques da Silva. O 
lema pedagógico proposto por Ramos em seus anos de 
coordenação era baseado na premissa: “Liberdade na 
responsabilidade” (Costa, 2007, p.84). Apesar de ter 
se diplomado em Lisboa, em 1921, Carlos Ramos nas-
ceu no Porto, “fi lho de professor e historiador”. Tem, 

 (...) engenheiro de profi ssão, foi um homem notável pela abran-
gência dos interesses que cultivou – desde a paixão pela ópera à 
obra de Camilo [Castelo Branco], passando pelo jornalismo, pelo 
dirigismo esportivo, pelo gosto das viagens. O seu caráter huma-
nista e artístico, a que se aliavam uma invulgar inteligência, uma 
enorme capacidade de trabalho e uma permanente exigência de 
rigor marcou profundamente a vida da família, de tal modo que 
os fi lhos nunca deixaram de a considerar como referência obriga-
tória e insubstituível (sAldAdo, 2005, p.28).

enquanto vive em Lisboa, intensa atividade cultural, 
proporcionada pelo rico círculo de amizades de seu 
pai, formado pela elite cultural portuguesa. Retorna 
ao Porto na década de 1940, para lecionar na Escola 
de Belas Artes (esBAP). Em 1952, assume a direção 
da Escola, após a aposentadoria de Marques da Silva. 
Teve uma produção que se inicia com contornos aca-
demicistas, refl etindo ainda os conceitos aprendidos 
quando estudante, como pode ser observado nos pri-
meiros projetos, destacando-se o Pavilhão de Portugal 
para a Exposição do Rio de Janeiro, em 1922.

Rapidamente infl ete para uma linguagem proto-modernis-
ta ou funcionalista pós-guerra, como é possível verifi car 
na obra do Pavilhão do Rádio do Instituto Português de 
Oncologia (1927-33). Com o passar dos anos, oscilou para 
uma arquitetura de perfi l mais conservador e historicista, 
alinhada em alguns casos com a arquitetura preconizada 
pelo regime do Estado Novo, segundo Fernandes (2014). 
Um arquiteto, portanto, multifacetado, sensível à história, 
mas com um impulso modernizador, caracterizado pela 

“suprema sabedoria da ambiguidade” (costA, 2007, p.85). 

Carlos Ramos teria um papel fulcral na formação do ar-
quiteto Álvaro Siza. Ao assumir a função de diretor na 
esBAP, renovou o corpo docente, recrutando arquitetos da 
nova geração, ativos profi ssionalmente e academicamen-
te. É possível dizer que Carlos Ramos tenha sido, indi-
retamente, o responsável por uma das primeiras escolhas 
referenciais de Siza na disciplina da arquitetura, quando 
recomendou que o jovem estudante Siza, procurasse revis-
tas e livros para ampliar ou criar algum repertório: “(...) 
vê-se que de arquitetura não viu nada, não conhece nada, 
compre umas revistas de arquitetura” (Betti, ruffino, 
2012, p. 46). E desta recomendação, surgiria Alvar Aalto 
nas mãos do jovem Siza, em um dos exemplares da revista 
francesa L’Architecture d’aujourd’hui, adquiridas por seu 
pai. Carlos Ramos ainda pode ser responsabilizado indi-
retamente por outra importante marca: ter proporcionado 
as bases para o que viria a ser uma fraterna e prolongada 
colaboração/amizade entre o professor Fernando Távora e 
o então aluno Álvaro Siza. Ramos, portanto, pode ser con-
siderado como o responsável indireto por introduzir Aalto 
e Távora na vida de Siza, marcando o jovem arquiteto, no 
início de sua carreira.

Figura 22: Pavilhão de Honra de Por-
tugal na Exposição do Rio de Janeiro 
(1922), Carlos Ramos em conjunto com 
Cottinelli Telmo e Luís Alexandre da 
Cunha. Fonte: “Carlos Ramos — Ar-
quitecturas do Século xx em Portugal” 
(fernAndes, 2014, p.33).

Figura 23: Pavilhão do Rádio do Insti-
tuto Português de Oncologia (1927-33), 
Carlos Ramos. Fonte: http://www.lis-
boapatrimoniocultural.pt/imoveis/imo-
veis/Paginas/Pavilhao-do-Radio-do-Ins-
tituto-Portugues-de-Oncologia.aspx.
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Fernando Távora, nascido no Porto, pertencente à uma fa-
mília aristocrata, formou-se na Escola Superior de Belas Ar-
tes, em 1946, onde veio a se tornar professor assistente, em 
1951, conforme escreve Clementino (2013). Sua obra apre-
senta uma mistura dos dois mundos que ele tanto conhecia e 
prezava: o passado e o presente. Sua obra buscou realinhar 
Portugal à arquitetura que vinha sendo produzida internacio-
nalmente, moderna, mas com uma alma regional, superando 
o chamado “estilo internacional”, apresentando fortes com-
ponentes históricos e contextuais – físicos e culturais, confor-
me Figueira (2002). Pode ser apontado como um dos profi s-
sionais que implementou e consolidou a arquitetura moderna 
em Portugal, entre 1950-60, fi cando célebre pelo aforisma 
que lhe é atribuído: “Eu sou a arquitetura portuguesa” 7. 

Existiram dois eventos na trajetória de Távora que ocorre-
ram entre 1945 e 1955 que parecem ter sido especialmente 
decisivos para a construção do seu ideário. O primeiro é a 
publicação do texto fundamental “O problema da Casa Por-
tuguesa”8, que registra a relevância dos conceitos regionais, 
históricos e contextuais na arquitetura, como pode ser acom-
panhado num breve trecho a seguir:

O segundo evento, teria sido a participação como um 
dos integrantes da equipe responsável pelo registro e 
catalogação da arquitetura vernácula da região do Mi-
nho, no que fi cou conhecido como o “Inquérito à Ar-
quitectura Popular em Portugal”, iniciado em 1955 e 
lançado apenas em 1961 pelo Sindicato Nacional de 
Arquitetos, com o título “Arquitectura Popular em Por-
tugal”. É possível imaginar que a associação dessas ex-
periências entre 1945 e 1955, tenham contribuído para 
a criação das bases para a arquitetura que começou a 
produzir nos anos seguintes, como observado por Cle-
mentino (2013). Um exemplo pode ser o resultado ob-
tido na Casa de Ofi r (1956-58), “fortemente enraizada 
na arquitetura popular portuguesa, mas não tanto (...). 
Essa casa, de fato, tem a organização típica da casa mo-
derna, muito próxima de Breuer.” (Siza, 2012, p.40).  

7 trigueiros, Luiz — Fernando Távora. 
p.11-13.
8 tÁvorA, Fernando – O Problema da 
Casa Portuguesa (1945). Semanário Aléo, 
1945. Republicado em Cadernos de Ar-
quitectura, nº1, 1947 e em trigueiros, 
Luiz – Fernando Távora. p.11-13.

Aprender com o passado; 
Pensar o presente; 
Projectar o futuro, de forma a conciliar o que cada sítio e contex-
to necessitam, com as lições da modernidade. (Távora, 1947 apud 
Trigueiros 1993, p.11-13). 

Ao sair da Escola de Arquitectura do Porto, e durante 
toda a minha formação de arquitecto, fui marcado pelo 
trabalho e por uma tomada de consciência iniciados por 
Fernando Távora desde seus primeiros anos de ensino. 
Fernando Távora é um homem de grande cultura, muito 
ligado ao passado, mas também portador de um grande 
desejo de modernidade. Para ele, a história e o passado 
não se opunham à conquista da modernidade (...). Essa 
ideia de continuidade bem ancorada em nossa história nos 
vale uma atenção menos ideológica que pragmática à his-
tória, ao passado, ao existente. Ela está muito próxima 
de minha formação, recebida na escola (...)” (sizA, 2012, 
p.141-142).

Sendo assim, este seu perfi l notadamente ambivalente ou 
dual, que ambicionava um alinhamento à modernidade 
do estrangeiro na mesma intensidade que pretendia pre-
servar o patrimônio e suas pré-existências, é verifi cável 
em alguns relatos de viagens à países da Europa9, dentre 
as quais, Espanha, França, Itália, Suíça, Bélgica e Holan-
da, assim como aos Estados Unidos e Brasil.

1.2.2 – MArcAs PerMAnentes

O interesse de Távora por aprofundar os conhecimentos 
históricos para poder produzir algo coerente dentro do seu 
tempo, como ocorreu, por exemplo, na Casa de Ofi r (1956-
58), com um suposto culminar na Casa dos Vinte e Quatro 
(2002), parece ter tocado profundamente o jovem Álvaro 
Siza, colaborador em seu Ateliê entre 1953 e 1958. É pos-
sível perceber a relevância das lições aprendidas no estúdio 
do mestre e amigo, em texto escrito pelo próprio Álvaro 
Siza, em seu livro “Imaginar a Evidência”: 

Figura 24: Casa de Ofi r (1956-58), 
Fernando Távora. Fonte: http://fugas.
publico.pt/Viagens/373090_quando-u-
ma-casa-de-ferias-faz-um-museu-de-ar-
quitectura?pagina=-1

Figura 25: Casa dos 24 e Catedral do 
Porto. Fonte: foto do autor.

9 “Estou-me a lembrar da entusiástica 
descrição que [Távora] fez de uma visi-
ta à Maison Jaoul [de Le Corbusier]”. 
sizA, Álvaro. Excertos de uma conversa 
conduzida pelos arquitectos Luís Pereira
Miguel e Rita Alves com Álvaro Siza no 
seu atelier, a 19 de Março 2013, sobre 
os seus primeiros passos na profi ssão 
Disponível em: https://www.publico.
pt/2013/04/10/culturaipsilon/cronica/si-
za-vieira-trabalhar-com-o-arquitecto-ta-
vora-foi-melhor-do-que-qualquer-esta-
gio-1590803. Acesso em 28/julho/2018.

Assim como a atividade de agrimensor do pai do arquiteto 
fi nlandês Alvar Aalto pode ter infl uenciado na sua arquitetura, 
reconhecidamente “topográfi ca”, ou até mesmo a atividade 
de engenheiro naval pode ter infl uenciado a obra do arquiteto 
brasileiro Paulo Mendes da Rocha, engenhosamente “fl utu-
ante”, Siza parece ter somado em sua memória todo o lega-
do das suas três fi guras “paternas”: as lições humanistas e 
rigorosas do pai Júlio Siza Vieira, o aprendizado a partir de 
exemplos precedentes e consagrados do diretor Carlos Ramos 
e o balanço entre passado e presente do professor e amigo 
Fernando Távora. 
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As ricas dualidades e multiplicidades destas três fi guras frater-
nais parecem ter se fundido e criado o que poderia ser chamada 
de “rede de princípios”, que marcaria o início da atividade pro-
fi ssional e que perduraria, metamorfoseada, por toda a carreira 
do arquiteto Siza.

1.2.3 - As PriM eirAs oBrAs: Por uMA ArquiteturA dA 
terceirA viA 

A menção às primeiras obras de Álvaro Siza deve, necessaria-
mente estar correlacionada ao contexto da evolução da arqui-
tetura doméstica portuguesa da primeira metade do século xx, 
assim como aos seus anos de estudante, e às lições de seus três 
mestres: Siza (pai), Ramos e Távora.

Os primeiros trabalhos de Siza, em 1952, ainda como estudante, 
são intervenções pontuais em imóveis de familiares e que lhe 
propiciaram um primeiro contato com o “mundo dos materiais 
e dos artesãos” segundo Salgado (2005). As primeiras casas, “as 
Quatro Casas da Av. D. Afonso Henriques”, projetadas em 1954 
em Matosinhos, pouco após começar a colaboração no Ateliê de 
Fernando Távora10, apontam para o aprendizado dos princípios 
do mestre e o encontro entre modernidade e tradição portugue-
sa. Aparece pela primeira vez a referência à obra de Le Corbusier, 
considerado um gênio por Távora11, na disposição das aberturas 
evocando traços da Capela de Ronchamp, em balanço e con-
traposição com o madeiramento projetado e tratado de modo 
bastante artesanal, presente nos balcões, terraços e tabeiras de 
telhados, como é possível notar nas fi guras a seguir.

Esta dualidade entre o moderno e o artesanal seriam repropos-
tos posteriormente em momentos distintos de sua carreira: as 
janelas arranjadas de modo poético, perfurando o reboco pin-
tado na cor branca, os telhados tradicionais portugueses, os 
madeiramentos projetados à exaustão, desvelando também o 
interesse e pesquisa da obra do arquiteto fi nlandês Alvar Aalto. 
Estas características paradoxais coincidiam com a arquitetura 
da Terceira Via, preconizada por Távora, em suas obras a partir 
de 1955. Segundo Clementino (2013), a Terceira Via poderia ser 
traduzida em uma:

10 “In 1953, I began working with 
Távora. I worked about two years, and 
then I was already doing these fi rst 
houses.” In: Revista GA Document Ex-
tra n. 11 Álvaro Siza.1998 p.10.

11 “Os meus génios artistas são Le 
Corbusier na arquitectura, Picasso na 
pintura e escultura e Fernando Pessoa 
(...)” in tÁvorA, Fernando – Desenhos 
de Viagens: Projectos. 

Figuras 26 e 27: As Quatro Casas Av. D. 
Afonso Henriques (1954), Álvaro Siza. 
Fonte: Fotos do autor;

(...) “reinterpretação da arquitectura popular/vernacular com a 
contemporaneidade que a arquitectura moderna fornecia, rein-
terpretando-a e modelando-a ao lugar, ao contexto, à escala e ao 
Homem.” (Clementino, 2013, p.71).

Após a conclusão das quatro casas, que foram recebidas 
com alguma ressalva12 - acostumados a obras mais conser-
vadoras - Siza inicia sua jornada em direção a realização 
de três projetos considerados “obras primas” do início de 
sua carreira: as Piscinas da Quinta da Conceição (1958-65), 
a Casa de Chá da Boa Nova (1958-63) - estas duas ainda 
sob a responsabilidade e tutela de Fernando Távora - e as 
Piscinas das Marés de Leça da Palmeira (1961-66), por in-
dicação do engenheiro civil (irmão de Távora), Bernardo 
Ferrão. Para deixar clara a importância das duas últimas 
obras na história da disciplina da arquitetura portuguesa, 
foram classifi cadas no ano de 2011 como “Monumento 
Nacional” 13. 

Mais uma vez nota-se como a presença da fi gura do mestre 
Távora foi central no desenrolar da carreira do jovem Siza, 
participando dela de forma direta e indireta, até o seu fale-
cimento, nos anos 2000. Em contrapartida à essa generosi-
dade do mestre, parece que Siza assume, naquele momen-
to, os princípios da Terceira Via como seus próprios e os 
utiliza com destreza e desenvoltura, até o seu esgotamento, 
em meados da década de 1960, quando esses conceitos se 
banalizam em todo país e quando a carreira de Siza sofreria 
sua primeira infl exão, segundo o Arq. Madureira, colabo-
rador de Siza desde os anos 1960:

12 https://expresso.sapo.pt/sociedade/
2017-02-07-Conheca-a-primeira-viti-
ma-de-Alvaro-Siza-Vieira. Acesso em 
agosto de 2018.

13 http://www.patrimoniocultural.gov.
pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/
pesquisa-do-patrimonio/classifica-
do-ou-em-vias-de-classificacao/geral/
view/330353/ Acesso em agosto de 2018.

E a casa dos Santos, da Póvoa, marcou uma coisa que é o fi m da 
infl uência do Inquérito à Arquitetura Portuguesa na maneira de 
projetar do Siza. E isso marcou um fi m. O Siza derivou daí [...]. 
[Estava] a procura de uma linguagem diferente. Acabaram-se as 
peças de madeira, as tábuas grandes e envernizadas, etc. (entrevista 
com Madureira, 2017, apêndice, p. 235)

A partir destas observações, é possível perceber que a Casa 
Alves Santos, na Póvoa de Varzim, projetada em 1964 e 
concluída em 1970, pode ser considerada o culminar e o 
encerramento da infl uência da Terceira Via na obra de Siza. 
É a partir do fi m da infl uência tão direta do vernacular em 
sua obra que se inicia o intervalo temporal em que os pro-
jetos selecionados serão aprofundados.

Figura 30: Casa Alves Santos (1964-
1969), Álvaro Siza. Fonte: Foto do autor;

Figura 28 e 29: Casa de Chá da Boa 
Nova e Piscinas das Marés, Álvaro Siza. 
Fonte: fotos do autor;
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2.1. Projetos Pregressos, Prenúncios não 
construídos e inflexões rAdicAis

Para ilustrar três processos de inflexão que parecem ter sido os 
mais radicais, dentre os muitos ocorridos na carreira do arquite-
to Álvaro Siza e o papel decisivo que alguns projetos não cons-
truídos puderam ter tido nesses desvios de linguagem, foram 
selecionadas, ao todo, nove obras, divididas em três conjuntos 
de três obras/cada, que servirão como base para uma análise 
mais aprofundada. Cada conjunto de três obras apresentará: 
uma obra precedente à inflexão pressuposta, denominada como 

“pregressa”; um projeto não construído que aparenta “prenun-
ciar” uma inflexão mais radical; uma obra que “concretiza” pela 
primeira vez a inflexão radical, metamorfoseando e atualizando 
estratégias formais contidas no “prenúncio” não construído. A 
seguir, são listadas as obras e projetos que serão analisados:

inflexão rAdicAl 1

edificAções rePresentAtivAs no Período 1964-71

1 – Casa Alves Santos, Póvoa de Varzim, 1964-69. Construído
2 – Posto de Abastecimento Sacor, Matosinhos, 1966-70. 

Não construído
3 – Banco Pinto & Sotto Mayor, Oliveira de Azeméis, 1971. 

Construído

inflexão rAdicAl 2

residênciAs unifAMiliAres rePresentAtivAs no Período 
1980-1984

4 - Casa Avelino Duarte, Ovar, 1980. Construída
5 – Casa Mário Bahia, Gondomar, 1983. Não construída
6 – Casa Vieira de Castro, 1984-94. Construída

inflexão rAdicAl 3

Museus rePresentAtivos no Período 1988-11998

7 – Centro Galego de Arte Contemp., Santiago de Compostela, 
1988-93. Construído
8 – Museu para Dois Picassos, Madri, 1992. Não construído
9 – Museu para Fundação Iberê Camargo, 1998-2008.  
Construído
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2.2 – critérios de seleção

Os projetos “pregressos” selecionados são os projetos 
imedia-tamente anteriores aos “prenúncios” não construídos, 
ou quando não o são, foram indicados por serem os projetos 
mais relevantes com a mesma tipologia, realizados no menor 
intervalo de tempo anterior. 

Os projetos não construídos selecionados e denominados 
como “prenúncios” foram escolhidos por serem fundamen-
tais no percurso de trabalho do arquiteto e, supostamente, 
por terem deflagrado as “inflexões” mais radicais da sua 
obra. Ensaiam novos temas que viriam a ser recorrentes, 
alguns anos depois, na composição da forma dos projetos.

As obras consideradas como as primeiras concretizações 
das “inflexões” mais radicais foram selecionadas a partir da 
vasta revisão bibliográfica e das visitas técnicas realizadas. 
Elas concretizam pela primeira vez temas novos que, pos-
teriormente, viriam a ser recorrentes, por um período mais 
prolongado, na composição da forma dos projetos.

Não foram considerados para essa seleção: os projetos de 
interiores, reformas, ampliações, por entender que não tem 
relação com o objeto de estudo; não foram considerados os 
projetos de conjuntos de habitações geminadas, entendendo 
que apresentam uma preocupação muito mais urbanística, 
com a cidade, deixando pesquisas formais para um segundo 
plano; foram descartados projetos em coautoria com outros 
gabinetes, entendendo que estes projetos apresentam outro 
processo de elaboração; quando houve mais de um projeto 
com a mesma tipologia realizado no mesmo ano, foi esco-
lhido o projeto construído com maior relevância no conjun-
to da obra do arquiteto, a partir da revisão bibliográfica; 
não foram considerados “estudos” sem volumetrias.

2.3 – MAPA cronológico

A análise dos projetos foi realizada dentro de um intervalo 
temporal, situado entre os anos de 1966 e 1998. Entretan-
to, para clarificar as inflexões, foi organizado um mapa 
cronológico com toda a produção do arquiteto, desde as 
primeiras obras até as realizadas na Coréia, em 2005. Para 
compor este mapa, foram utilizadas como fontes princi-
pais os três livros que contém as compilações mais comple-

tas e minuciosas da obra de Siza: “Álvaro Siza: Complete 
Works” (2000), “Álvaro Siza: Private Houses 1954-2004” 
(2004) e “Álvaro Siza Expor On Display” (2005). 
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1952 1953

eventos e 
contextos

Projetos 
construídos

Projetos não 
construídos

Primeiro 
projeto

Começo da 
colaboração 
com Távora

Cozinha da 
casa da avó

1954 19571956

Primeiras ca-
sas projetadas 
e construídas

Primeiro pro-
jeto não  
construído

Centro 
Paroquial, 
Matosinhos

Habitações 
econômicas 
populares

Casa Carnei-
ro de Melo

Quatro casas 
avenida 
Afonso  
Henriques

Primeiro 
anteprojeto 
Piscina da 
Quinta da  
Conceição

1958 1959 1960 19621961

Casas de Chá 
de Boa Nova

Primeiro 
projeto de 
monumento

Monumento 
"aos Calafates"

Reelaboração 
do projeto 
Piscina da 
Quinta da  
Conceição

Restaurante 
em Perfafita

Casa dr.  
Julio Gesta

Quadra de 
tênis Senhora 
da Hora

Casa Ferreira 
da Costa

Tese de 
conclusão 
do curso de 
arquitetura

Últimas casas 
com telhado 
aparente, 
seguindo a 
influência do 
inquérito

Túmulo famí-
lia Siza

Casa Alves 
Costa

Casa Alves 
Santos Póvoa 
de Varzim

Projeto 
Pregresso

Casa Rui Feijó 
(projeto desen-
volvido como 
Tese para a 
conclusão de 
Curso de  
Arquitetura)

1963 1964

Tumba da 
família  
Martins 
Camelo

Reestrutura-
ção Casa dos 
Pais

Piscinas 
de Leça da 
Palmeira

Cooperativa 
do Lordelo 
do Ouro

Casa Rocha 
Ribeiro

Cantina da  
Refinaria 
Angola
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1965 1966

eventos e 
contextos

Projetos 
construídos

Projetos não 
construídos

1967

Casa Antonio 
Ribeiro 
(reforma e 
interiores)

Loja Marlã 
(interiores)

Projeto 
Complexo 
de Edifícios 
Sacor (estudo 
urbano e de 
conjunto de 
edifi cações)

Estudo para 
Estrada Cos-
teira de Leça 
da Palmeira 

Casa Sousa Felgueira 
(apenas estudos)

Restaurante para Piscina das 
Marés

Início do projeto para o Posto 
de Abastecimento Sacor, em 
Matosinhos

Albergue Vale de Canas 
(estudo)

lançamento 
do livro de 
Robert Ven-
turi "Com-
plexidade e 
Contradição 
em Arquite-
tura"

Armazém de Algodão, 
Matosinhos

Participa dos "Peque-
nos Congressos: o 
encontro de Portugal 
em Tomar

Primeiro projeto que 
concretiza um exercí-
cio inicial de "comple-
xidade e contradição" 

Monumento Poeta Antonio 
Nobre

Casa Manuel Magalhães
início do projeto

1969 19701968

Prenúncio 
não 
construído

Estudo sistematização 
av. Afonso Henriques

Projeto de edifício para 
av. Afonso Henriques (estudo 
urbano e de conjunto de 
edifi cações)

Estudo para Casa Vale 
Guimarães

Projeto para o posto de abas-
tecimento Sacor, Matosinhos 
(desenho de 1968)

Casa Manuel  Magalhães
primeiro estudo

Primeiro projeto para as sedes 
bancárias, em Vila do Conde 
(arquitetura de interiores)

Fachada e reforma 
interior de um café

Casa Manuel Magalhães
projeto defi nitivo

Banco Borges&Irmão I
Vila do Conde (projeto de 
interiores)

Estudo parcelamento 
Álvaro Bonifácio

Primeiro projeto com referên-
cia na arquitetura racionalista 
pós-guerra

Reforma 
supermerca-
do Unicoope 
Domus

Complexo 
habitacional 
Vila Cova em 
Caixinas
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Primeiro projeto que concre-
tiza o conceito de complexi-
dade espacial com a aplicação 
de curvas

Sede do Ban-
co Pinto & 
Sotto Mayor

Casa Alcino 
Cardoso 
(ampliação e 
reforma)

Complexo Habitacional 
Mobil Oil

inflexão 
rAdicAl

1971 1972

eventos e 
contextos

Projetos 
construídos

Projetos não 
construídos

1973

Publicado o livro seminal 
"Five architects: Eisenman, 
Graves, Gwathmey, Hej-
duk, Meier", MoMA

Vittorio Gregotti publica 
texto sobre a obra 
recente de Siza na revista 
italiana Controspazio n. 9

Supermercado 
Unicope Domus

Banco Pinto & Sotto Mayor
fi lial em Lamego (interior)

Banco Pinto & Sotto Mayor
fi lial em Peso da Régua (inte-
rior)

Estudo para casa 
Marques Pinto 

Estudo loteamento 
Bárbara de Sousa

Projeto para clube em Lamengo

Capela Rio 
Tinto

Casa em 
Azeitão

Falecimento 
da esporsa 
Maria 
Antónia Leite 
Siza

Galeria de 
Arte

Primeiro 
estudo sAAl 
Bouça I

Casa Beires 
(Bomba)

1974 1975 1976 1977 1978 1979

Revolução 
dos Cravos 
(25 de abril) 
- fi m do Regi-
me Ditatorial 
do Estado 
Novo

sAAl São 
Victor

Escadaria e 
reforna
Casa Calém

sAAl Bouça II

Escola Paula 
Frassineti

Restauran-
te Pico do 
Areeiro

Jantar com 
Venturi na 
Bienal de 
Veneza

Casa 
Antônio 
Carlos Siza

Estudo quios-
que Mercado 
do Ribeira

Projeto re-
construção de 
duas Casas no 
Barreto

Estudo sistema-
tização da praça 
Lada e reabilita-
ção Quarteirão 
do Barreto

Casa Francelos

Habitação 
Malagueira, 
Évora

Banco Bor-
ges & Irmão 
iii (reforma e 
interiores)

Banco 
Borges &
Irmão iii
edifício novo

Lançado 
"Collage City" 
de Colin 
Rowe

Apartamento JM Teixeira

Casa Maria Margarida

Primeira participação em 
concursos internacionais

Complexo residencial Coope-
rativa A Reconquista

Complexo residencial Coope-
rativa Habita/Florbela

Piscina Gorilitzer Bad Berlim

Complexo residencial 
Frankelufer Berlim
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1980

eventos e 
contextos

Projetos 
construídos

Projetos não 
construídos

1981

Bienal de Veneza sob a direção de Paolo Porto-
ghesi, tem título sintomático "The Presence of 
the Past"

Vence o primeiro concurso internacional em 
Berlim

Elabora o primeiro projeto sem referência no 
entorno, em Ovar

Concurso complexo resid. 
Schlesisches Tor

Complexo resid.  
Bonjour Tristesse

Casa José Manuel Teixeira 
(intervenção em  
pré-existência)

Centro recreativo  
Schlesisches Tor

Casa Avelino Duarte, Ovar

Caixa Geral de Depósitos

Companhia doM, Colonia

Concurso IBA Finalista, 
Kreuzberg

Albergue e 
restaurante,  
Monte Picoto

Casa Fernan-
do Machado

Projeto 
Pregresso

1983 1984 19851982

primeiro projeto na Itália e na 
Holanda

primeiro projeto em que assume 
uma linguagem "biomórfica"

Boutique Nina

Plano urbano para Macau 
(com Távora)

Recuperação Igreja em Salemi

Monumento às vítimas Ges-
tapo

Plano urbano para  
Schilderswijk-west

Habilitação social  
i Schilderswijk-west

Centro Cul-
tural Sines

Estudo para 
Centro de 
Transportes, 
Guimarães 

Casa Aribal 
Guimarães 
da Costa 
(apenas 
estudos)

Projeto casa Mario Bahia

complexo 
comercial, 
Guimarães

Prenúncio 
não 
construído

Kulturforum

Albergue Malagueira

Instituto Francês

Casa Vieira 
de Castro

inflexão 
rAdicAl

Casa Luís 
Figueiredo

Creche infan-
til Penafiel

Reabilitação 
Quinta da 
Póvoa

Casa e co-
mércio  
Schilderswijk

Sistematiza-
ção urbana   
Caserta

Casa Pascher

Jardim Van der Vennepark 
Schilderswijk

Plano urbano Campo de Mar-
te Giudecca

Parque Malagueira, Évora

Pavilhão Carlos Ramos

Habitação em Agueda
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1986 1987

eventos e 
contextos

Projetos 
construídos

Projetos não 
construídos

1988

Começam os 
dois maiores 
projetos 
institucionais 
em Portu-
gal até este 
momento, 
primeiramen-
te em Setubal 
e depois no 
Porto (fAuP)

Instituto de 
Educação 
Superior de 
Setubal

fAuP

Parque urbano 
Salemi

Concurso 
Estudo Urbano 
Parque Expo '92 
Sevilha

Instituto Hidro-
gráfico  
Convento Trina

City Block Mon-
teruscielo

Estudo urbano 
Bairro Pendino

Casa Cesar 
Rodrigues  
(reforma e 
ampliação)

Casa Miran-
da Santos 
(reforma)

Recebe a primeira encomenda 
da Espanha, para projetar o 
primeiro museu, em Santiago 
de Compostela

Recebe a encomenda direta 
para coordenar o Plano de 
Reconstrução do Chiado, em 
Lisboa, após o incêndio

Plano de Reconstrução  
do Chiado

Galeria Caravlho Araujo

museu cgAc, Santiago de 
Compostela

Projeto Pregresso

Reservatório Univ. Aveiro

Biblioteca Univ. Aveiro

Concurso Centro Cultural La 
Defensa Parque D'Oeste, Madri

Casa Guardiola, Sevilha

Habitações em Malagueira

Casa Alcino Cardoso,  
Modelo do Minho

Complexo desportivo,  
Vilanoca de Arousa

1989 1990

Habitação social ii  
Schilderswijk

Capela na Quinta de Santo 
Ovídio, Douro

Edifício Ferreira de Castro, 
Oliveira de Azaméis

Casa Ana Costa, Quinta de 
Santo Ovídio, Douro

Habitação em Agueda

primeiro contato com o escultor espanhol 
Eduardo Chillida

Igreja de Santa Maria, Marco de Canavezes

"Torre Siza", Maastricht-Céramique

Centro meteorológico Vila Olímpica, Barcelona

Jardim Santo Domingo de Bonaval, Santiago 
Compostela

Edifício Boavista, Porto

Projeto urbanístico av. José Malhoa, Lisboa

Casa Pereira Ganhão, Troia

Boulevard Bruné, Cité de Jeunesse

Reitoria e biblioteca de Direito,  
Universidade de Valência

Projeto restaurante Pai Ramiro
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1991 1992

eventos e 
contextos

Projetos 
construídos

Projetos não 
construídos

Robert Venturi condecorado 
com o prêmio Pritzker

Primeiro estudo do museu de 
Arte Contemporânea Serralves

Recuperação dos edifícios Ca-
mara Chaves, Grandes Arma-
zéns e Grandella, Chiado

Complexo Eurocenter Boavis-
ta, Porto

Fábrica Vitra, Weil am Rhein

Terraços de Bragança, Lisboa

Cia Lusitâna, Lisboa

Cinema Condes, Lisboa

Estudo para Museu e Funda-
ção Cargaleiro i, Lisboa

Álvaro Siza condecorado com 
o prêmio Pritzker, com o texto 
escrito por Vittorio Gregotti

Primeiro projeto que distorce 
os sólidos platônicos e des-
considera a tradição e herança 
histórica local

Sede ANJE, Oeiras

Estação metrô Baixa- 
Chiado, Lisboa

Complexo residencial, Malaga

Restaurante e Casa de Chá, 
Malagueira

Escola de línguas, Malagueira

Prenúncio 
não 
construído

Museu de Arte Contemporâ-
nea, Helsinque

Museu para dois Picassos 
(Visiones para Madrid)

1993

Museu e sede Fundação Cargaleiro, Lisboa

Revigrés Águeda, Porto

Edifício de escritórios no Aleixo, Porto

Plano urbano, Montreuil

Edifício habitacional, Monteruil

Edifício comercial, Granada

Faculdade ciência da inform.,  
Santiago de Compostela

Laboratórios, sala de exposição e habitação 
Dimensione Fuoco (interrompido)

Estúdios artistas, Montreuil

Museu e sede Fundação Cargaleiro ii,  
Lisboa

Paul Getty Museum, Malibu

Complexo residencial Setubal

Plano urbano, São João

Complexo habitacional, Matosinos

Restaurante Piscina das Marés

Estudo 2 Casas Teixeira da Cunha, Felgueiras

Reabilitação edifício Ludovice, Associação 25 de 
Abril
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1994

eventos e 
contextos

Projetos 
construídos

Projetos não 
construídos

Restauro Bar Serralves

Recuperação Mercado 2 de 
Maio, Viseu

Reabilitação edifício  
Associação 25 de Abril, 
Lisboa

Museu Granell, Santiago de 
Compostela

Estacionamento La Salle, San-
tiago do Compostela

Complexo desportivo,  
Universiada' 97, Palermo

Centro Educação Ambiental 
Fundação de Serralves

Complexo residêncial Setubal

Reabilitação elevador Santa 
Justa

Complexo habitacional  
Malagueira

Cooperativa Casa Jovem, 
Guarda

Estudo urbano Rossio, São Brás 
e Évora

Fonte Vitra, Weil am Rhein

1995 1996

Primeiro projeto no Brasil

Pavilhão de Portugal Expo '98

Reitoria Universidade Alicante

Administração Porto de Leixões, 
Matosinhos

Casa Van Middelem-Dupont, 
Oudenburg

Túmulo da família Fehlbaum, Weil 
am Rhein

Casa Agostinho Vieira, Baião

Centro Ismaelita e Fundação 
Aga Khan, Lisboa

Museu Stedliijk, Amsterdam

Estudo urbano e restaurante 
Palácio do Duque de Bragança, 
Guimarães

Casa Pinto Sousa, Oeiras

Prefeitura Municipal, Caorle

Escolas de Alcoi, Alicante

Instituto de Biofísica,  
Ilha de Hombrich 

Amplição hotel Ritz, Lisboa

Complexo residencial e recu-
peração de 2 casas Quinta da 
Palmeira, Évora

escultura no contexto do 
projeto para Kolonihaven em 
Copenhagen

Cenografia Fundação  
Gulbenkian

Kolonihaven, composição ao 
ar livre, Copenhagen

Museu de Arte  
Contemporânea de Serralves

Metrô do Porto

Revisão do plano urbanístico 
de Matosinhos Sul

Complexo habitacional e co-
mercial Rotunda do Raimun-
do, Évora

Clínica médica Malagueira, 
Évora

Cais de Embarque,  
Thessalonicki
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1997

eventos e 
contextos

Projetos 
construídos

Projetos não 
construídos

Primeiro projeto na Argentina

Doutoramento Honoris causa 
Universidade de Coimbra

Centro Cultural Manzana dei 
Revellin, Ceuta

Cervejaria na Chiado, Lisboa

Câmara municipal do distrito 
sul, Rosário

Túmulo da família Fehlbaum, 
Weil am Rhein

Casa Agostinho Vieira, Baião

Palácio dos Desportos, Vigo

Biblioteca universitária, Évora

Centro social na Malagueira, 
Évora

Parque e ecentro cultural  
de Caixinas

Fábrica e sala de exposições 
Renova, Torres Novas

Albergue, Almeria

Reitoria e auditório universi-
dade, Valência

Sistematização Praça Macha-
do de Matos, Felgueiras

1998 1999 2000

Primeira grande exposição de 
escluturas em Madri 

Primeiro projeto que concre-
tiza a distorção dos volumes 
platônicos

Vence concurso fechado para a 
Fundação Iberê Camargo, seu 
segundo projeto no Brasil

Reabilitação edifício Leonel, 
Chiado

Sete Casas, Villa Colonnese, 
Vicenza

Complexo Habitacional e 
Comercial, Porto

Complexo Zaida Building, 
Granada

Centro de estudos Camilianos, 
São Miguel de Ceide

Urbanização da Avenida de 
Leça da Palmeira, Matosinhos

Fundação Iberê Camargo, 
Porto Alegre, Brasil

inflexão rAdicAl

Igreja de Santa Maria do 
Rosário, Roma

Sede Banco Nacional, Cabo 
Verde

Final do 
registro de 
projetos no 
livro "Álvaro 
Siza: Tutte le 
Opere", Ken-
neth Framp-
ton (org.), 
da Editora 
Selecta

Recuperação 
do Solar  
Magalhães, 
Amarante

Pavilhão 
de Portugal 
Expo 2000, 
Hannover/
Coimbra

Biblioteca da Faculdade de 
Direito da Universidade  
de Salamanca

Proposta de requalificação para 
a av. Afonso Henriques, Porto

Oficina e fundação Manuel 
Cargaleiro ii, Seixal
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2001 2002 2003

eventos e 
contextos

Projetos 
construídos

Projetos não 
construídos

Pavilhão 
multiusos,  
Gondomar

Biblioteca 
Municipal,  
Viana do 
Castelo

Sport Hotel 
Victoria,  
Panticosa

Adega Quin-
ta do Portal, 
Vila Real

Atelier-mu-
seu Júlio Po-
mar, Lisboa

Casa em Maiorca

Casa Alemão, Sintra

Casa Armanda Passos, Porto

Faculdade de Ciências da Edu-
cação, Lleida

Complexo termal Vidago 
Palace

Balneário Pedras Salgadas

Parqeu de Bombeiros, Santo 
Tirso

Centro de incubação de em-
presas, Porto

Complexo desportivo  
Ribera Serrallo, Barcelona

Fundação Nadir  
Afonso Chaves

Adega Mayor,  
Campo Maior

2004 - 2005

Mimesis Museum, Paju Book 
City

Pavilhão Álvaro Siza, Anyang
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MAPA cronológico reduzido

inflexão 1: cAsAs unifAMiliAres e 
edifícios institucionAis (1964-71)

construídos

não construídos

1964- 1967- 1971-1966-
69 70 7470

Casa Alves 
Santos, 
desenho de 
1966

Casa 
Manuel 
Magalhães 
desenho de 
1968

Banco  
Pinto & 
Sotto Maior

Casa 
Manuel 
Magalhães 
desenho de 
1969

Posto de 
abastecimento  
Sacor, dese-
nho de 1968

inflexão ii: cAsAs no Período (1979-84)

1979 1981 1983 1984-1980-
84 88

Casa Maria 
Margarida Casa  

Avelino 
Duarte

Casa  
Vieira de 
Castro

Casa  
Luís  
Figueiredo

Casa e  
comércio 
em Haia

Casa 
Fernando 
Machado

Casa  
Mário 
Bahia

Casa  
Pascher
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inflexão 111: cAsAs 
unifAMiliAres e edifícios 
institucionAis (1988-98)

construídos

não construídos

1988- 19921991- 1991-
93 95 99

Centro Ga-
lego de Arte 
Contempo-
rânea

Museu de 
Serralves 
- primeiro 
estudo de 
1991

Fundação 
Cargaleiro 1

Museu 
para Dois 
Picassos

1994 1995 1996 1998

Museu de 
Serralves 
- desenho 
definitivo 
de 1996

Museu da 
Fundação 
Iberê Ca-
margo

Fundação 
Eugenio 
Granell

Stedelijk 
Museum
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2.4. fichAs dos Projetos selecionAdos: redesenhos e 
AxonoMetriAs

Foram redesenhadas, em um aplicativo cad/cam, as plantas, 
elevações e corte longitudinal dos projetos selecionados, a 
partir do levantamento iconográfico realizado. Também 
foram elaboradas perspectivas axonométricas a mão livre 
a partir dos redesenhos, com o auxílio de fotografias das 
maquetes físicas, obtidas no levantamento iconográfico.

cAsA Alves sAntos 
PóvoA de vArziM, PortugAl (1964-69)

planta pavimento térreo

planta pavimento superior

elevação sul corte longitudinal

elevação norte elevação oeste

implantação geral

perspectiva axonométrica
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Posto de ABAsteciMento sAcor 
MAtosinhos, PortugAl (1966-70) 
reProdução de desenho de 1968

planta pavimento térreo planta pavimento inferior

implantação geral

perspectiva axonométrica - versão de 1968

elevação sudoeste

elevação nordeste

corte volume restaurante

corte transversal
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BAnco Pinto & sotto MAior 
oliveirA de AzeMéis, PortugAl (1971-74)

planta pavimento térreo elevação

planta pavimento superior

elevação norte

planta primeiro pavimento

 norte

implantação geral

perspectivas axonométricas

elevação oeste
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cAsA Avelino duArte 
ovAr, PortugAl (1981-84)

planta pavimento térreoimplantação geral

planta pavimento superior planta do ático

elevação norte

elevação sul

elevação leste perspectiva axonométrica

elevação oeste corte longitudinal
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cAsA MArio BAhiA 
gondoMAr, PortugAl (1983)

implantação geralplanta da garagem

planta do piso 2 planta do piso 1

elevação norte perspectiva axonométrica

elevação oeste elevação leste
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cAsA vieirA de cAstro 
vilA novA de fAlAMicão, PortugAl (1984-94)

planta pavimento térreo

planta pavimento superior implantação geral elevação lestre corte longitudinal

elevação norte

elevação sul

elevação oeste
perspectiva axonométrica
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centro gAlego de Arte conteMPorâneA 
sAntiAgo de coMPostelA, esPAnhA (1988-93)

implantação geral

planta pavimento acesso principal

planta segundo piso

planta terceiro piso
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elevação sudoeste

elevação noroeste

elevação norte

perspectiva axonométrica

corte longitudinal

elevação sul

implantação geral

planta pavimento principal

Museu PArA dois PicAssos 
MAdri, esPAnhA (1992)
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elevação sul

elevação noroeste

elevação sudeste

elevação nordeste

perspectiva axonométrica

corte longitudinal

elevação contextualizada sem escala
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Museu dA fundAção iBerê cAMArgo 
Porto Alegre, BrAsil (1998-2008)

implantação geral

planta pavimento acesso principal

planta segundo pavimento

elevação norte

planta terceiro pavimento

planta quarto pavimento
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elevação oeste

elevação leste

elevação sul

corte longitudinal

perspectiva axonométrica
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Capítulo 3
método, 
análise  
e ponderações



117116

3.1 – Método: AnÁlise Por desenhos e PersPectivAs

O método selecionado para tentar demonstrar os pressupos-
tos lançados, foi composto por um sistema híbrido e cruza-
do entre revisão bibliográfica e iconográfica, visitas técnicas 
às obras construídas elegidas e mais relevantes produzidas 
pelo arquiteto, acompanhadas de uma análise de redesenhos 
e perspectivas axonométricas. Esta última parte, também 
chamada de ‘análise por imagens ou desenhos gráficos’, é 
uma das maneiras mais eficazes para a avaliação de projetos 
de arquitetura, segundo diversos autores reconhecidos.

Segundo Tagliari (2012, p.165), este tipo de análise por de-
senhos iniciou-se no fim do século xix com os estudos ico-
nológicos de Aby Warburg (1866-1929), “pai da iconologia 
moderna”, tendo, posteriormente, uma gradual evolução e 
desenvolvimento nos trabalhos de Erwin Panofsky (1892-
1968) e Ernst Gombrich (1909-2001), através do estudo das 
perspectivas na Arte Antiga e Renascentista. Na arquitetura, 
ainda segundo Tagliari (2012), a primeira experiência com 
relação à decomposição de projetos com a finalidade de 
classificação e análise foi de Jean-Nicholas-Louis Durand 
(1760-1834), através da utilização de tabelas comparativas 
de elementos e tipologias e da justaposição de plantas, cor-
tes e elevações, facilitando a comparação visual entre proje-
tos. Outro autor que merece destaque é Colin Rowe (1920 
- 1999) que apresentou em seu livro The Matematics of the 
ideal Villa and other Essays (1976) comparações entre os 
desenhos de Le Corbusier e de Andrea Palladio, por meio 
de um método gráfico analítico, permitindo o estabeleci-
mento de relações entre a arquitetura moderna e renascen-
tista-maneirista. Geoffrey Baker também utilizou a análise 
gráfica quando decompôs os edifícios de Alvar Aalto, Le 
Corbusier e Richard Meier em seu livro Design Strategies in  
Architecture: a approach in the analysis of form (1989).

No Brasil, os dois livros Projeto Residencial Moderno e Con-
temporâneo: análise gráfica dos princípios de forma, ordem e 
espaço de exemplares da produção arquitetônica residencial 
Vol. I – residências nacionais e Vol. II – residências interna-
cionais de autoria de Flório, Gallo, Sant´Anna e Magalhães 
(florio et al. 2002), são os mais importantes exemplares 
da análise de projetos através de desenhos, perspectivas e 
diagramas sintéticos elaborados no país. Neste trabalho, 
conduzido pelo Prof. Dr. Wilson Florio, um dos principais 
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pesquisadores do tema na América Latina, foram escolhidos 
os principais conceitos que poderiam caracterizar os partidos 
arquitetônicos de cada construção: acesso-perímetro, circu-
lação-uso, grau de compartimentação, hierarquia, campos 
visuais, simetria-equilíbrio, relação planta-corte e geometria. 
Para evidenciar as intenções dos arquitetos em cada um des-
tes conceitos, foram elaborados dezenas de desenhos analíti-
cos sobre as plantas, cortes, elevações e perspectivas de cada 
projeto. No vol. ii, sobre residências internacionais, há uma 
análise gráfica sobre a Residência Vieira de Castro, de autoria 
do arquiteto Álvaro Siza, que trouxe mais rigor à elaboração 
dos desenhos analíticos e dos diagramas interpretativos dos 
projetos não-construídos elencados nesta dissertação. 

Outra autora especialista no tema e já citada anteriormen-
te durante o estudo, é Ana Maria Tagliari, que utilizou o 
método de análise gráfica em suas duas produções acadêmi-
cas mais destacadas: em sua dissertação de mestrado “Os 
princípios orgânicos na obra de Frank Lloyd Wright: uma 
abordagem gráfica de exemplares residenciais”, Unicamp, 
2008 e em sua tese de doutoramento Os projetos residenciais 
não-construídos de Vilanova Artigas em São Paulo, fAu-usP, 
2012. Este último trabalho definiu como fonte de análise 
para os desenhos analíticos e diagramas interpretativos, os 
aspectos mais importantes presentes no conjunto da obra do 
arquiteto Vilanova Artigas: setorização, acessos e perímetro, 
circulação e espaços, hierarquia, geometria e volumetria.

Outro Estudo relevante que serviu como uma das princi-
pais referências para o método aplicado nesta dissertação 
é o utilizado na tese de doutorado do arquiteto Marco do 
Valle, intitulada Desenvolvimento da Forma e Procedimen-
tos de Projeto na Arquitetura de Oscar Niemeyer – 1935-
1989, fAu-usP, 2000. Neste trabalho, reconhecido aca-
demicamente como um dos mais amplos e aprofundados 
estudos sobre o conjunto da obra do arquiteto brasileiro 
Oscar Niemeyer, Valle também utiliza um método híbrido 
que cruza historiografia e análise gráfica. Ao mesmo tem-
po em que contextualiza a produção do arquiteto, a partir 
da revisão dos textos críticos escritos sobre sua obra, esta-
belece um mapa ou atlas iconográfico cronológico com as 
perspectivas das edificações produzidas entre 1935 e 1989, 
permitindo comparar suas volumetrias e identificar o início, 
fim ou as mutações ocorridas em algumas soluções arquite-
tônicas recorrentes em sua carreira. 

3.1.1. itens PArA AnÁlise grÁficA

No presente trabalho, a análise gráfica se ateve a examinar 
principalmente a transformação de linguagem predomi-
nante na composição formal das volumetrias das princi-
pais edificações e projetos do arquiteto Álvaro Siza. Estes 
projetos selecionados, produzidos no intervalo de tempo 
entre 1966 e 1998, foram divididos em três conjuntos 
iguais, com três projetos cada, totalizando nove projetos. 

Para tornar a investigação da forma mais eficaz, foram 
elencados alguns itens para análise gráfica, em cada pro-
jeto estudado: Relação com o terreno e entorno imediato, 
Relação entre elementos compositivos, Geometria tridi-
mensional, Eixos visuais, Perímetro, Eixos organizadores 
e Relação entre aberturas, por se tratar de temas impor-
tantes para esses projetos, mas também por serem carac-
terísticas que passam a ter extrema relevância na pesquisa 
e aperfeiçoamento de linguagem do arquiteto, a partir de 
meados do início dos anos 1970. 

Sobre cada item determinado para a análise gráfica, o pri-
meiro “Relação com o terreno e entorno imediato” é tal-
vez um dos mais importantes, pois é reconhecido, até no 
senso comum, como sendo uma das matrizes ou origens 
da forma nas obras do arquiteto. Em “Relação entre ele-
mentos compositivos”, se buscam intenções poéticas na 
relação entre os volumes numa mesma obra, como con-
traposição, ascendência, descendência, etc. No item "Re-
lações entre Aberturas", busca-se clarificar como a assi-
metria ou axialidade das aberturas nas fachadas sugerem 
leituras biomorficas.

No item “Geometria tridimensional”, pretende-se enalte-
cer ou iluminar características geométricas ou estratégias 
formais que ainda não estavam presentes nos projetos an-
teriores, como por exemplo o aparecimento da sucessão 
entre retas e curvas em eixos diversos. No item “Eixos 
visuais”, demonstrar como a relação entre a orientação 
das aberturas em relação a paisagem é importante e vai 
se aperfeiçoando na obra do arquiteto, com o surgimento 
de pátios internos e obstáculos visuais. Nos “Perímetros” 
dos edifícios ficam evidentes as mudanças de estratégias 
na relação entre os volumes, que vão se tornando cada 
vez mais complexas, fragmentando-se e rotacionando-se 
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cada vez mais, até perder ou ocultar uma lógica eucli-
diana e platônica clássica. No último item, quando Siza 
abandona a referência direta à arquitetura vernacular e 
tradicional portuguesa e começa a jogar com a vizinhan-
ça, abrindo os edifícios para a cidade, ultrapassando as 
fronteiras do lote, orientando-os e relacionando-os com 
os contornos dos edifícios circundantes, os “Eixos orga-
nizadores” passam a ter papel preponderante nas estra-
tégias de composição da forma.

3.2 – AnÁlises individuAis

Inicialmente, os desenhos bidimensionais, gentilmente 
fornecidos pelo arquiteto, foram inseridos em escala em 
software de desenho técnico cAd e foram integralmente 
redesenhados. Sobre estes desenhos foram elaborados 
eixos ou hachuras em cores diferentes que explicitassem 
elementos ou características de cada projeto, como uma 
forma de diagrama de ágil leitura. Esses diagramas foram 
agrupados por projeto e depois por item ou tipo de análi-
se, comparando as obras, na mesma escala.

Foram elaboradas perspectivas axonométricas, todas na 
mesma escala, a partir dos desenhos bidimensionais, cro-
quis e fotografias de maquetes coletadas, a mão livre. Estas 
perspectivas foram digitalizadas e sobre elas foram elabo-
rados desenhos ou hachuras que, em cores diferentes, expli-
citassem elementos ou características de cada projeto, tam-
bém como uma forma de diagrama de ágil leitura. Essas 
perspectivas com foram agrupadas por projeto e depois por 
tipo de análise, comparando as obras, na mesma escala. A 
escala adotada para apresentação das plantas, elevações e 
perspectivas foi predominantemente a 1/400, por facilitar a 
formatação do estudo no tamanho A4 e ao mesmo tempo 
possibilitar uma boa visualização do conteúdo dos dese-
nhos e diagramas. Estes estudos gráficos e suas associações, 
foram realizados para tornar mais explícita a evolução de 
linguagem gradual que ocorre na carreira do arquiteto Ál-
varo Siza. A partir destas análises, foi possível demonstrar, 
com mais clareza o aparecimento de novos elementos com-
positivos e novas estratégias de geometria da forma, dentro 
do repertório formal do arquiteto. Foram analisadas as es-
tratégias formais, destacados e evidenciados os vetores ou 
contornos de elementos relevantes para o entendimento de 
cada projeto, na cor vermelha. 

Desenho cedido gentilmente pelo arqui-
vo Álvaro Siza. 

Redesenho do autor

cAsA Alves sAntos, PovoA de vArziM 
PortugAl (1964, 69)

geometria tridimensional

relação entre elementos compositivos

relação entre aberturas

relação com terreno e entorno imediato

rua

rua

pátio

perímetro

eixos ordenadores eixos visuais
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Posto de ABAsteciMento sAcor  
MAtosinhos, PortugAl (1966-70) - não construído 
reProdução desenho de julho de 1968

eixos ordenadores

relação entre aberturas

relação entre elementos compositivos

perímetro

eixos visuais relação com terreno e entorno imediato

rua

praia

BAnco Pinto & sotto MAior 
oliveirA de AziMéis, PortugAl (1971-74)

geometria tridimensional

relação entre elementos compositivos

relação entre elementos compositivos eixos visuais

eixos ordenadores relação com terreno e entorno imediato

perímetro

rua sem saída

rua

geometria tridimensional
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cAsA Avenlino duArte 
ovAr, PortugAl (1981-84)

eixos ordenadores

perímetro

relação entre as aberturas

relação entre elementos compositivos

geometria tridimensional

eixos visuais relação com terreno e entorno imediato

cAsA MÁrio BAhiA 
gondoMAr, PortugAl (1983)

eixos ordenadores relação entre aberturas

relação entre elementos compositivos

geometria tridimensional

perímetro eixos visuais

relação com terreno e entorno imediato
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cAsA vieirA de cAstro 
vilA novA de fAMAlicão, PortugAl (1984-94)

relação com terreno e entorno imediato

geometria tridimensional perímetro

eixos ordenadoreseixos visuais

centro gAlego de Arte conteMPorâneA 
sAntiAgo de coMPostelA, esPAnhA (1988-93)

geometria tridimensional

perímetro eixos visuais eixos ordenadores

elementos compositivos

relações entre aberturas

relação entre elementos compositivos

relação entre as aberturas

relação com terreno e entorno imediato
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Museu PArA dois PicAssos 
MAdri, esPAnhA (1992)

eixos ordenadores

relações com terreno e entorno imediato

geometria tridimensional

perímetro

relações entre as aberturas

Museu dA fundAção iBerê cAMArgo 
Porto Alegre, BrAsil (1998-2008)

relações com terreno e entorno imediato

relação entre aberturas

perímetro

eixos visuais

geometria tridimensional

eixos ordenadoreseixos visuais

relação entre elementos compositivos

relação entre elementos compositivos
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3.2.1  — Prenúncio e inflexão i: o Posto de ABAsteci-
Mento sAcor (1966-70), o BAnco Pinto & sotto MAior 
 (1971-74) e A cAsA Alves sAntos (1954-69)

Neste primeiro grupo de projetos, o arquiteto Álvaro Siza 
está buscando uma nova linguagem, após a saturação da re-
ferência na “Terceira via” preconizada por Távora (hibrida-
ção entre arquitetura vernácula portuguesa e modernidade 
universal). O projeto selecionado como infl exão mais radical 
no período é o do Banco Pinto & Sotto Maior, em Oliveira 
de Azeméis (1971-74), o primeiro que concretiza e apresenta, 
de modo evidente, um interesse pela complexidade espacial 
a partir da aplicação de faces curvas, considerada uma das 
maiores mudanças de linguagem no conjunto da obra de Siza. 
Alexandre Alves Costa, o primeiro colaborador nos anos 
1960 e professor de projeto e história, já jubilado, da fAuP 
evidencia a importância dos projetos dos bancos na carreira 
de Siza, cunhando a frase que poderia servir de referência 
para este momento da obra do arquiteto português: “A série 
de estudos destinados a sucursais bancárias, a que Siza cha-
mou arquitectura para museus, [são] variações formais sobre 
o tema da complexidade (...)” (costA, 1990, p. 30).

Alguns anos antes, entretanto, Siza é convidado para projetar 
um Posto de abastecimento para a empresa petrolífera Sacor, 
que atuava no norte de Portugal e estava em franca expansão 
pelo país. Neste projeto, Siza prenuncia pela primeira vez o 
que viria a concretizar mais tarde no Banco de Oliveira de 
Azeméis: uma geometria oriunda do desenho do terreno, ou 
seja, do contexto urbano e pré-existente, como base para um 
exercício formal complexo com a aplicação de curvas. Com 
relação a este projeto não-construído que supostamente teria 
sido utilizado como fonte de referência para o Banco de Oli-
veira de Azeméis, o Posto de Abastecimento de combustível 
Sacor (1966-70) foi elaborado no contexto de um complexo 
maior que previa um edifício multifuncional com dez pavi-
mentos projetado em 1965, junto a uma das principais entra-
das da cidade de Matosinhos. Segundo Salgado, “a solução 
do complexo integrava-se nas intenções e nas formas dos 
projectos que os arquitectos F. Távora e A. Menéres haviam 
feito para essa área” (sAlgAdo, 2005, p. 152).

Salgado ainda identifi ca como a proposta de Siza “consi-
dera, no seu próprio formalismo, a importância fulcral do 
sítio, bem como as profundas alterações de trânsito que o 

Figuras 31 e 32: Croquis do Posto da 
Sacor (1966-70), Álvaro Siza. Fonte: 
Arquivo Álvaro Siza.

Figuras 33 e 34: Croquis do Banco Pinto y 
Sotto Mayor (1971-1974). Fonte: Arqui-
vo Álvaro Siza. 
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desenvolvimento da área iria provocar” (sAlgAdo, 2005, p. 
158). Lamentavelmente o projeto não foi construído. Caso 
tivesse sido construído, entraria para o grupo de projetos 
mais importantes na carreira do arquiteto, pela sua localiza-
ção privilegiada e por sua confi guração geométrica bastante 
diversa das operadas nas obras anteriores.

3.2.1.1 - AnÁlise individuAl: relAção coM o terreno 
e entorno iMediAto / relAção entre eleMentos 
coMPositivos / geoMetriA tridiMensionAl / eixos 
visuAis / PeríMetro / eixos orgAnizAdores / relAção 
entre ABerturAs

Na análise gráfi ca dos três projetos, é possível verifi car uma 
nova abordagem geométrica nos projetos do Banco e do Posto, 
em relação a solução volumétrica da Casa Alves Santos. Como 
projeto “pregresso”, esta casa projetada entre 1964 e 1969 
ainda apresenta uma forte referenciação nas arquiteturas ver-
naculares portuguesas, contemplando telhados cerâmicos apa-
rentes inclinados que são marcantes na solução volumétrica 
do conjunto. Guarda similitudes com as casas anteriores Alves 
Costa (1964-68) e Rocha Ribeiro (1960-62), que são fechadas 
para a cidade, com confi guração em “l”, com as aberturas 
voltadas para um pátio central no interior do terreno. As incli-
nações dos telhados aparentes limitam as soluções volumétri-
cas destes projetos deste período.

No projeto para o Posto de Abastecimento da Sacor (1966-70), 
fi ca evidente que o local do projeto, ou seja, a rotunda de entra-
da para Matosinhos, é defi nidora das escolhas formais adota-
das. A curva entra de modo contundente, em todas as faces do 
equipamento, originando uma forma extremamente comple-
xa. Ainda é possível verifi car uma gradual mudança na relação 
com a cidade: as aberturas do restaurante não são confi nadas 
em pátios centrais interiores, mas já avistam a praia, mesmo 
que obstaculizadas por muretas baixas e curvas, que limitam 
os estacionamentos de carros. Ainda é possível verifi car nas 
elevações, o contraste entre as curvas e o dentado das rustica-
ções dos tetos das coberturas, que sugerem algum classicismo 
(como um capitel). Neste projeto fi ca nítido que o arquiteto 
busca novas linguagens mais alinhadas às teorias recém elabo-
radas da época (Robert Venturi e Scott Brown, 1966).

No projeto do Banco Pinto & Sotto Maior, da mesma for-
ma que ocorre no Posto da Sacor, as curvas entram de modo 

Figuras 35 e 36: Casa Alves Santos 
(1964-1969), Álvaro Siza. 
Fonte: Fotos do autor (2017).

Figuras 37 e 38: Banco Pinto y Sotto 
Mayor (1971-74) 
Fonte: Fotos do autor (2017).

defi nidor na volumetria do conjunto. Também originadas do 
desenho do contexto, das curvas presentes nos prédios vizi-
nhos, inova radicalmente no conjunto da obra do arquiteto. A 
fusão alternada entre retas e curvas nos diversos eixos evoca 
movimento e complexidade ao desenho do banco. As abertu-
ras não fi cam confi nadas como nas casas dos anos anteriores, 
orientando-se para a cidade. A fragmentação do conjunto em 
camadas crescentes reforça a relação com as edifi cações vizi-
nhas e pré-existentes.

3.2.2 – Prenúncio e inflexão ii: As cAsAs MÁrio 
BAhiA (1983), vieirA de cAstro (1984-94) e Avelino 
duArte (1980)

Neste segundo grupo de projetos, o arquiteto português par-
te numa nova pesquisa: um interesse biomórfi co e fi gurativo 
nas volumetrias das edifi cações. Desenhada no mesmo ano 
da Casa Luís Figueiredo (1984-94), das Duas Casas em Haya 
(1984-88), um ano antes do Pavilhão Carlos Ramos (1985-
86), e dois anos antes da fAuP (1986-93), a Casa Vieira de 
Castro simboliza uma nova fase na carreira do arquiteto por-
tuguês nos anos 1980, em que as experimentações acerca da 
complexidade geométrica, da curva que decompõe as faces 
dos volumes, fi cam em um segundo plano. Siza continua o 
processo continuo de aperfeiçoamento nos seus projetos, “al-
cançando a plenitude” da profi ssão e “simplifi cando seu tra-
çado”, segundo Frampton (sAntos, 1994). Na Casa Vieira de 
Castro, são visíveis intenções artísticas na relação parte e todo. 
A fragmentação, dimensão, rotação dos volumes da casa em 
associação a disposição das aberturas evocam formas lúdicas 
e biomórfi cas. A Arquiteta Luisa Penha (2017), colaboradora 
neste projeto, revela em entrevista a possível interpretação da 

“forma de um cavalo” (Apêndice). Em consonância com esta 
pesquisa temática, Moneo (2008) faz uma leitura das Duas 
Casas de Haia (1984) dizendo que “podemos identifi car nelas 
fi guras e personagens que dialogam”, em consonância com o 

“sentido escultural” que Jodidio (1999) descreve em relação à 
Casa Vieira de Castro. Todas estas colocações de Penha (2017), 
Moneo (2008) e Jodidio (1999) revelam um pouco o “espírito 
da obra” do arquiteto Siza neste período. 

Um ano antes, entretanto, Siza recebe a encomenda para re-
alizar um projeto bastante complexo, apoiado nos socalcos 
que margeiam o Rio Douro, na cidade de Gondomar. Neste 
projeto Siza prenuncia pela primeira vez de forma assumida o 
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que viria a concretizar na Casa Vieira de Castro: uma volu-
metria fi gurativa e biomórfi ca. Este projeto, não construído, 
pode ser considerado fundamental para o entendimento do 
processo de trabalho do arquiteto Álvaro Siza, neste perí-
odo entre 1980-1990. Na memória descritiva do projeto 
(ciAnchettA, A. e Molteni, 2004) o arquiteto revela de 
modo poético o procedimento de trabalho, muito similar 
ao de um escultor, detalhando o processo de composição a 
partir de metáforas presentes no projeto: 

Em entrevista para este  trabalho, Siza (2017) reitera sua 
intenção assumidamente fi gurativa neste projeto de 1983:

(...) Casa Bahia is designed along the slope of the river Dou-
ro, near Oporto: a few plataforms (terracings of abandoned 
vineyards), the constraint of building just a few metres from 
the axis of the road, an asphyxiating  landscape. (...). Certainly, 
this tower developed gradually, the elevator strecthed out like 
a neck. The patio-house, handily arranged on the only terra-
cing possible, extended its legs to the river, the staircases like 
fi ngers, (...) like respiration, the windows like eyes, (...) My 
attention focused on all this. In teaching, all that is needed is to 
help this animal (each one´s project). (ciAnchettA, A. e Mol-
teni, 2004, p. 129, grifo nosso).

Então, tinha um desnível muito grande. (...) E não havia espa-
ço para uma rampa para baixo. Bom, e isto foi ganhando, por 
razões de funcionamento, uma forma muito especial e, portan-
to, aí o fi gurativo pode auxiliar a dar ordem, a dar uma har-
monia àquilo e passa a ser, inevitavelmente, “uma escultura no 
espaço” e por isso que eu escrevi essa coisa (...). E julgo que 
nesse, ou nesse [texto que aponta num livro], não sei, depois 
descrevo o que é uma coisa real: como uma forma tão estra-
nha me auxiliou nessa proximidade, neste caso, a um pássaro. 
Um pássaro com a cabeça lá em cima, [com] as asas e tudo 
isso. Foi um apoio da tal fi gura latente sempre [presente] na 
arquitetura, nesse caso, fundamental, consciente. (sizA, 2017, 
Conversa com Siza, apêndice)

Caso tivesse sido realizado, este projeto também fi guraria 
no conjunto de obras mais relevantes do arquiteto, sendo 
talvez a mais emblemática do tema pesquisado naquele 
momento de sua carreira.

Figuras 39 e 40: Croquis e Desenhos da 
Casa Mário Bahia (1983), Álvaro Siza. 
Fonte: Arquivo Álvaro Siza. 

14 “A beleza resultará da bela forma e da 
correspondência do todo com as partes, 
das partes entre si e delas com o todo; 
com isso, os edifícios parecerão um in-
teiro e bem-acabado corpo no qual um 
membro convenha ao outro e todos os 
membros sejam necessários ao que se 
quer fazer.” PAllAdio, A. “Os Quatro 
Livros da Arquitetura: Andrea Palladio”. 
Introdução Joubert José Lancha, São 
Paulo: Hucitec, 2009, p.6.

3.2.2.1 - AnÁlise individuAl: relAção coM o terreno 
e entorno iMediAto / relAção entre eleMentos 
coMPositivos / geoMetriA tridiMensionAl / eixos 
visuAis / PeríMetro / eixos orgAnizAdores / relAção 
entre ABerturAs 

Na análise gráfi ca elaborada para esse conjunto de três proje-
tos, os eixos organizadores são muito importantes para o en-
tendimento da composição volumétrica de cada obra. Na Casa 
Avelino Duarte (1980), considerada “pregressa”, Siza mostra 
que está atento aos debates internacionais que pregam uma re-
valoriação e propagação do patrimônio edifi cado, a partir de 
uma arquitetura erudita, colocado por arquitetos e ensaístas 
desde meados dos anos 1960, como Charles Jencks, Demetri 
Porphyrios, Mario Gandelsonas, Michael Graves, Robert Stern, 
Paolo Portoghesi e Robert Venturi. É neste ambiente que Siza 
aprofunda o processo de evolução de sua pesquisa relacionada 
a recuperação da arquitetura do racionalismo dos anos 1920, 
inaugurada na obra do Complexo de Caxinas (1970). Framp-
ton (1994, p. 30) caracterizaria esta fase como uma “hibridação 
de aspectos vanguardistas com formas vernáculas arquetípicas”, 

“baseada, em parte, nas raízes profundas de um classicismo me-
diterrâneo”, herdados das reminiscências dos quatro séculos de 
ocupação do império italiano na Península Ibérica (Lusitânia), 
renovado pelo rigor palladiano14 trazido pelas correntes migra-
tórias inglesas ao norte de Portugal, no fi nal do século xviii. 

Esse rigor de proporção renascentista aparece nos eixos A-B-
-A-B desta casa, como relata Framptom no texto escrito para a 
revista española Av n. 47 exclusiva sobre Portugal:

A Casa Duarte (Ovar, 1984) (…) revela um jogo similar, derivado 
do conceito da Raumplan de Loos, sendo que neste caso a passa-
gem da simetría a assimetria acontece de maneira palladiana, onde 
a trama reticular alternada (A:B:A:B)  constitue a trama subjacente 
da casa (frAMPton, 1994, p.30, tradução nossa).

Além de recuperar proporções, subdivisões e relações di-
versas, há, ao mesmo tempo, uma iniciativa de transgredir 
estas regras, rompendo as simetrias nas elevações, jogando 
com a posição dos cheios e vazios nas fachadas frontal e 
posterior, de forma lúdica, revelando timidamente neste 
caso, o que viria a se tornar assumidamente fi gurativo na 
Casa Bahia e Vieira de Castro.

Figuras 41 e 42: Foto da Casa Avelino 
Duarte (1980), Ovar. Foto do autor 
(2017).
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Na Casa Bahia, o resultado do projeto é muito depen-
dente da topografi a acidentada dos socalcos de Gondo-
mar. Apresenta reminiscências de uma organização palla-
diana nos eixos ortogonais e na disposição das aberturas 
do maior volume, ao mesmo tempo que alinha-se a eixos 
assimétricos concêntricos, que quebram o formato de pa-
ralelepípedo da casa, inclinando-a  e adicionando certo 

“drama” ao conjunto. A volumetria apresenta ainda ter-
raços descobertos que em conjunto com as aberturas e 
volumes superiores ensejam a forma de um corpo. Alguns 
extremos dos volumes são inclinados, seguindo a topo-
grafi a do terreno. Há um desmembramento radical na 
separação da garagem de automóveis, que fica junto a rua, 
em relação ao corpo principal, mais horizontal, criando 
uma dinâmica e um aspecto geral que evoca a imagem de 
um corpo, pescoço e cabeça.

Na Casa Vieira de Castro, a tensão entre eixos ortogonais 
e concêntricos reaparece e parece ditar a forma fi nal do 
conjunto. Mesmo que ainda haja uma grande organização 
e rigor na relação entre as partes e o todo, a fragmentação 
do conjunto chama  atenção para uma certa hierarquia en-
tre corpo proncipal e volumes dos terraços descobertos. A 
relação criada entre estes volumes dos terraços descobertos 
rotacionados e as aberturas no pavimento superior do cor-
po principal, evocam uma leitura de uma confi guração de 
cabeça, olhos e boca. A extremidade do volume principal 
apresenta uma inclinação que sugere uma citação à parede 
de pedra que existe ao lado da casa, próximo a porta de 
entrada. A insolação e localização da paisagem colaboram 
para a localização das aberturas. As aberturas obstaculi-
zadas por pilares ou fechamentos de volumes aumenta o 
drama e sensação de movimento do conjunto.

3.2.3 – Prenúncio e inflexão iii: o Museu PArA dois 
PicAssos (1992), A fundAção iBerê cAMArgo (1998-
2008) e o cgAc (1988-93)

Nesta análise individualizada dos três projetos selecionados 
no período 1988 - 1998, o projeto que parece apresentar a 
maior infl exão de linguagem da carreira do arquiteto Siza 
é o da Fundação Iberê Camargo (1998-2008), entendido 
como o primeiro projeto que concretiza uma deformação 
clara e evidente dos volumes platônicos, abandonando um 
conservadorismo estrutural presente nas obras anteriores. 

Figuras 43 e 44: Croquis para a Casa 
Vieira de Castro (1984-94).
Fonte: Arquivo Álvaro Siza. 

Figura 45: Foto da Casa Vieira de castro 
(1984), Famalicão. Foto de Duccio Mala-
gamba http://www.ducciomalagamba.com/
imagenes.php?IdProyecto=181&Nom_
Imagen=007-181.jpg&Idioma=En&IdIma-
gen=10514 Acesso em agosto/2018.

15 costA, A. A. Álvaro Siza. Lisboa: Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda-Cen-
tre Georges Pompidou, 1990, p. 29.

16 figueirA, j (org.). Álvaro Siza. Mo-
dern Redux. São Paulo: Cosac Naify, 
2008, p .33.

Após a exploração de características biomórfi cas - e suas 
variantes antropomórfi cas e zoomórfi cas - em diversos pro-
jetos nos anos 1980, adicionando um tempero poético às 
obras ainda fortemente referenciadas em aspectos históricos 
e locais, Siza começa a explorar uma maior sofi sticação e li-
berdade formal, deformando livremente os volumes, a partir 
desta obra no Brasil. 

O Museu da Fundação Iberê Camargo (fic) faz parte de uma 
nova fase de projetos que se iniciam no fi nal dos anos 1990, 

“(...) cuja energia surpreendeu a crítica, levando-a a falar de 
uma nova juventude do arquiteto português”, conforme es-
creve Giovani Leoni (2011, p.15). Nesta “nova juventude”, 
Siza abandona a obsessão exagerada pelo rigor e pela pureza 
volumétrica, tão presentes nas obras dos anos 1980, para ca-
minhar em direção a uma atuação livre e experimental, que 
retoma e reúne alguns atributos explorados nas primeiras 
obras dos anos 1950 e 1960 e nas obras mais “literárias” dos 
anos 1970, como os conceitos de movimento e percepção, as-
sociados a uma complexidade geométrica, agora mais livre 
e distorcida, menos euclidiana e platônica. Percebendo esta 
retomada de Siza, como num movimento de fechamento de 
um círculo, Alexandre Alves Costa também “atualiza” em 
2008, logo após a inauguração do Museu da fic, o termo que 
cunhou no ano de 1990, quando analisava a obra do Banco 
Borges & Irmão iii, transfi gurando o “escandalosamente ar-
tístico”15 em “escandalosa artisticidade” 16. 

Alguns anos antes, entretanto, Siza experimenta o tema da 
distorção dos sólidos platônicos no projeto para o “Museu 
para dois Picassos” (1992). Este projeto foi elaborado no âm-
bito da escolha de Madri como Capital da Cultura, em 1992, 
para abrigar duas obras de autoria do artista catalão Pablo 
Picasso: “Guernica” (1937) e “Mulher Grávida” (1950). Fei-
to com plena liberdade de escolha do tema e do local a inserir 
o projeto, pode-se considerar que esta proposta antecipa as 
deformações e desmembramentos e a sofi sticação nas circu-
lações verticais de projetos posteriores. No projeto do Museu 
para dois Picassos é possível observar, uma vontade disrup-
tiva e, portanto, no interesse dos temas que culminariam, de 
modo renovado e adaptado ao lugar, na obra construída da 
Fundação Iberê Camargo (1998-2008).

É importante contextualizar o início da década de 1990 na 
carreira de Álvaro Siza. Este período apresenta-se como a 
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década do reconhecimento internacional de seu trabalho, 
através de várias premiações, dentre elas, o prêmio Prit-
zker em 1992. 

Este fenômeno associado a um desenvolvimento econômico 
generalizado em todo mundo contribuiu para um sensível au-
mento da demanda pelo seu trabalho. O aumento da quanti-
dade de projetos, principalmente no estrangeiro, fi ca evidente 
no Mapa Cronológico elaborado nesse trabalho. Nesta dé-
cada, segundo informações de entrevistas do arquiteto Siza, 
o número de colaboradores em seu escritório chega a trinta. 

As primeiras pistas a respeito da evolução que ocorre no pro-
cesso de projeto do arqui teto Álvaro Siza na entrada da dé-
cada de 1990, remonta a meados dos anos 1980, quando o 
português recebe talvez os seus dois principais convites de tra-
balho na Espanha: o primeiro culmina na vitória no concurso 
para o Ministério da Defesa de Madri (1988 - não construído) 
e o segundo, fi nalmente, resulta na construção do seu primei-
ro Museu, o Centro Galego de Arte Contemporânea (cgAc), 
em Santiago de Compostela.

A participação no concurso para o Ministério da Defesa de 
Madri permite que Siza conheça mais profundamente a capi-
tal ancestral da Espanha, mas não só. Apresenta ao arquiteto 
a região que é foco da disputa: o Parque D’Oeste. Esta região, 
próxima da Cidade Universitária, no distrito de Moncloa-A-
ravaca, fi ca situada num dos pontos mais altos de Madri, de-
terminando um nítido limite da malha urbana da cidade. 

Esta fronteira criada pela topografi a acidentada cria uma 
espécie de mirador para a periferia da cidade, com destaque 
para a contemplação de uma vasta região, abundantemente 
arborizada, que pode ser visitada através de um teleféri-
co. Coincidentemente ou não, esta região, estrategicamente 
posicionada, também já abrigara o “Quartel da Montanha” 
que teve papel importante na Batalha por Madrid17, um dos 
principais eventos da guerra civil espanhola, que ocorreu 
entre 1936-1939.

Naquela altura, em 1988, Siza também estava envolvido 
nos projetos de recuperação dos edifícios incendiados no 
Chiado, em Lisboa e, naturalmente, a sua proposta para 
o concurso de Madri também fora conservadora: respeitar 
o gabarito da malha urbana já consolidada, criando um 

17 “Em Outubro, a capital espanhola pa-
rece estar ao alcance imediato dos exérci-
tos nacionalistas, que se aproximam por 
oeste até às primeiras urbanizações, pela 
Casa de Campo e Cidade Universitária: 
começa então a batalha por Madrid, com 
emprego de artilharia, bombardeamentos 
aéreos, tiros de espingarda e metralhado-
ra de trincheira-a-trincheira e casa-a-casa, 
sendo a cidade defendida por unidades 
improvisadas de militares republicanos, 
milicianos e as, doravante, famosas Bri-
gadas Internacionais.” Disponível em: 
https://www.revistamilitar.pt/artigo/855 
Acessado em Out/2018.

Figuras 46 e 47: Foto do Parque del Oes-
te, Madri. Foto do autor (2017).

Quando olhei as escadas e as fachadas em ângulo do convento 
de santo domingo, junto ao qual me fora destinado construir o 
Museu de Santiago, quando subi as plataformas invadidas pela 
vegetação e contidas por muros semi-destruídos, ou quando en-
trei no cemitério e vi do alto do carvalhal telhados e as mil torres 
de Santiago, senti-me antes de mais inibido. Molhei os sapatos a 
roupa e o corpo. (...) 
Mostraram-me documentos preciosos e velhas fotografi as. Um 
escultor arrancava do granito fi guras religiosas, como na Idade 
Média. Fomos encontrando e desenterrando canais em granito, 
restos de tubos carcomidos, caminhos de água e minas e fon-
tes e degraus há muito encobertos, capitéis de algum convento 
desaparecido; fomos encontrando o sítio onde colocar alicerces 
e onde erguer paredes, onde cobrir, impermeabilizar e abrir os 
vãos, deixando entrar a luz (sizA, 2009, p.120).

edifício de poucos pavimentos, todo fragmentado, com um 
pátio articulador, revestido do material que tem presença 
marcante em Madri: o tijolo. Portanto, esta sua proposta, 
que vence o concurso, tem um caráter abertamente con-
textualista e historicista, marcas da arquitetura que predo-
minava naquela época e que, naquele momento, o tocava. 
Apesar do projeto executivo ter sido elaborado18 e a despei-
to da desistência do governo local em construir o edifício, 
a visita e estudo do Parque D’Oeste seria determinante na 
carreira de Siza alguns anos mais tarde, como poderá ser 
observado a seguir.

No mesmo ano, Siza inicia o projeto para o Centro Galego 
de Arte Contemporânea, também na Espanha. Até então, 
a carreira de Siza era marcada, predominantemente, pelos 
primeiros projetos em Leça da Palmeira, pelas residências 
unifamiliares, pelos conjuntos habitacionais participati-
vos e pelas sedes bancárias. Este projeto é o primeiro que 
contempla um programa típico de um Museu, de grande 
porte, na cidade mais importante da Galícia: Santiago de 
Compostela. Neste contexto, Siza revela em texto escrito 
em 1993, toda a sua habitual etiqueta protocolar, seu “pe-
dido de licença” frente a uma encomenda em um relevante 
sítio histórico, demonstrando toda sua preocupação com o 
passado do local e a sua preparação quase sempre “arque-
ológica” antes de iniciar a projetar ou construir: 

É importante salientar que a Galícia é a região da Espanha 
mais próxima do Norte de Portugal e portanto, guarda 

18 Entrevista com Siza (2017, Apêndice).

Figuras 48 e 49: Fotos do CGAC (1988-
1993). Fonte: fotos do autor (2017).
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algumas similaridades na sua arquitetura vernácula: a 
presença marcante de construções do período români-
co, a utilização da pedra como principal material nas 
edificações e pavimentações, assim como a frequência 
de uma espécie de gelosia, pequeno terraço coberto e fe-
chado por esquadrias na porção superior das casas, que 
também é muito presente em cidades portuguesas como 
Braga e Guimarães, com algumas variações em sua pro-
teção solar. Siza (2009, p.119) confirma esta impressão, 
quando escreve que “para um português quase minho-
to uma viagem a Galiza constitui experiência singular. 
Sente-se em casa”. Deste modo, mesmo em um contexto 
de rico patrimônio histórico, e em outro país, Siza pôde 
realizar esta obra, que marcou sua carreira, como se es-
tivesse em seu país.

Em Santiago de Compostela, durante o curso do proje-
to deste Museu, Siza também é convidado para projetar 
o Parque São Domingo de Bonaval, jardim que fica in-
crustrado entre o Museu, o Mosteiro de São Domingo e 
as edificações pré-existentes circundantes. Neste projeto, 
Siza estabelece contato direto com Eduardo Chillida que, 
naquela altura, já era considerado um dos mais impor-
tantes escultores contemporâneos. Neste projeto do par-
que, Siza ficaria responsável pelo desenho dos passeios, 
arranjos perimetrais e conexões com a rua e Chillida fica-
ria responsável por uma ou duas esculturas que ficariam 
especialmente localizadas no jardim. Esta parceria com 
escultor espanhol é abordada pelo arquiteto português, 
em dois momentos. Primeiramente, numa entrevista à 
Castanheira, de Llano, Rei e Seara, em 1996, que pare-
cem ter percebido a profunda influência que a escultura, 
com destaque para o trabalho de Chillida, vinha tendo 
no processo de trabalho do arquiteto português:

Entre os contemporâneos, Chillida agrada-me muitíssimo, não só 
pelas esculturas em si, como também pela relação das suas escul-
turas com a paisagem, a natureza – o contexto onde trabalha, aí 
me parece magistral. Tive a felicidade de assistir ao seu encontro 
com o jardim de Bonaval, de observar como começou a olhar, 
entender o jardim, o espaço, a sua relação com a cidade (...). A 
sua preocupação central está sempre em como situar a escultura 
na paisagem, no espaço. Chillida é um dos escultores actuais mais 
atrativos que conheço. (llAno, P. & cAstAnheirA, c., 1996, p.55, 
grifo nosso).

Figura 51: Pousada do Convento de San-
ta Maria da Costa, Guimarães, Arquiteto 
Fernando Távora (1975-84). Fonte: foto 
do autor.

Figura 50: Casario em Santiago. Fonte: 
foto do autor.

Conheci Eduardo Chillida em Santiago de Compostela, 
quando foi convidado para uma escultura a colocar no Par-
que Bonaval, onde se construía então o Museu de Arte Con-
temporânea. 
Propusera-me uma visita conjunta, para escolha do local 
apropriado (...).
Chamou-me ao fim do dia, para mostrar o local que escolhe-
ra: uma plataforma à cota mais alta, dominando os telhados 
e as torres da catedral e das muitas igrejas. 
Quando descíamos as rampas e os degraus, seguindo o per-
curso em ziguezague já traçado, parou de súbito e disse-me: 

“não sei se escolhi bem; será melhor voltarmos amanhã.”
Na manhã seguinte repetiu-se a visita e ao fim do dia um 
novo encontro. De pé numa outra plataforma, agora a meia 
encosta – disse-me, visivelmente entusiasmado: “É esse o sí-
tio certo. Daqui vejo as torres da catedral, mas vejo igual-
mente a nova construção – o museu. É como se tomasse a 
matéria que falta aí (e apontou um recuo do volume, no topo 
do edifício) e a repusesse em frente, transformada em escul-
tura.” Referia-se ao que viria a ser a bela Porta da Música 
(...).
À sua visão não bastava uma forma no espaço. Era um Orga-
nizador do Espaço e a Porta da Música é a pedra de fecho do 
parque Bonaval, Rótula magnífica entre o museu e o jardim. 
Guardo uma memória encantada daqueles dois dias em San-
tiago (sizA, 2018, p. 85, grifo nosso).

19 Entrevista com Jorge Figueira (2017, 
Apêndice).

Mais tarde, num texto mais recente, intitulado “Eduardo 
Chillida”, escrito em 2012, compilado no livro “Textos 
02”, recém lançado em 2018, Siza recupera novamente a 
importância deste encontro, dando mais pistas para a evo-
lução do seu processo de projeto na década de 1990:

A partir destes dois depoimentos, carregados de encanta-
mento, é possível inferir que a filosofia de trabalho de Chilli-
da, em especial, a relação sofisticada entre obra e paisagem, 
que já era uma preocupação recorrente do arquiteto portu-
guês, pode ter se aperfeiçoado e influenciado alguns projetos 
desenhados posteriormente. Isto vem confirmar que “o acu-
mulo de influências e a intensidade na prática profissional” 
(sizA, 2005, p. 12) pode ter tido papel preponderante na 
sofisticação do processo de trabalho de Siza, que é funda-
mentalmente aditivo. Desse modo, as obras que guardavam 
características típicas de um “conservadorismo estrutural”19 

no final dos anos 1980, começam a se libertar, em determi-
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nadas condicionantes e programas específicos, e se aproxi-
mar cada vez mais do que poderia ser chamado de “objeto 
de arte” ou “arte-arquitetura”, que marcaria sua obra na 
virada do milênio. 

Analisando as obras da década de 1990, chamam atenção, 
especialmente, as evoluções ocorridas nas obras cujo progra-
ma básico se aproximava ao de um museu, galeria de arte 
ou pavilhão. E parece que a repetição sistemática de projetos 
com este programa, associado as suas condicionantes espe-
cíficas, num contexto histórico ímpar, seria particularmente 
importante na inflexão de linguagem mais radical ocorrida 
na obra da Fundação Iberê Camargo, em 1998, no Brasil.

É importante situar este momento histórico, da virada para 
os anos 1990, pois é neste período que começam a ocorrer 
fenômenos socio-econômico-culturais que influenciam dire-
tamente a produção da arquitetura. Após a queda do muro 
de Berlim, em 1989, a Europa adentra os anos 1990 numa 
agenda de revisão de fronteiras, de superação de diferenças, 
de “união europeia” e, portanto, num certo período de oti-
mismo e alguma euforia. A unificação das moedas em torno 
do “euro”, a supressão ou simplificação das barreiras alfan-
degarias e a integração das economias geraria um movimen-
to de capitais nunca visto anteriormente no mundo ociden-
tal. Na América do sul, de modo paralelo, a economia do 
maior país do continente, o Brasil, entra finalmente em uma 
relativa estabilidade com o plano econômico do “Real”. 

Neste contexto de crescimento econômico relativamente ge-
neralizado na última década do século xx, ocorre em pa-
ralelo o advento de um avanço tecnológico surpreendente. 
Todas as pesquisas ultrapassam barreiras antes nunca al-
cançadas, a partir do desenvolvimento computacional e das 
possibilidades promovidas por softwares de simulação tridi-
mensional, em todos os campos do saber, da medicina à en-
genharia, passando, também, naturalmente pela arquitetura. 
Nesta última disciplina, em especial, inicia-se um processo 
gradual de desprendimento dos valores revisionistas da dé-
cada de 1980, que ainda vivia sob o manto de premissas 
historicistas e preservacionistas, herdadas das discussões te-
óricas do final dos anos 1960 e dos anos 1970, encabeçadas 
por Aldo Rossi, Robert Venturi e Colin Rowe, caminhando 
para uma vertente mais livre de paradigmas, mais baseada 
na produção independente, de “autor”.

Algumas poucas obras “excêntricas”, elaboradas entre os 
anos 1970 e 1980 por arquitetos importantes como Sarineen, 
Utzon, Scharoun ou até Eisenman, arriscariam ultrapassar a 
letargia do “tudo já estava feito”, introduzindo e apontando 
novas possibilidades de linguagem, abrindo um outro cami-
nho além daquele retratado por Francis Fukuyama (1992) no 

“Fim da História“, livro simbólico do clima vivido nos últimos 
anos da década de 1980.

O arquiteto canadense radicado em Los Angeles, Frank Gehry 
(1929) é um dos primeiros a perceber essa abertura nos pro-
cessos de projeto. Para viabilizar suas novas ideias, parte na 
utilização de softwares de alta performance, utilizados na 
indústria naval, tirando partido de suas novas possibilidades 
técnicas de arranjo matemático e geométrico, para inovar na 
disciplina da arquitetura, tendo como culminar desta pesquisa 
o museu Guggenheim de Bilbao (1995-98), que surpreendeu o 
mundo com sua plasticidade multidisciplinar. Os anos que se 
seguiriam viriam na esteira desta hibridação entre arquitetura 
e arte, facilitada pela tecnologia tridimensional computacio-
nal, em franco e contínuo aperfeiçoamento até os dias atuais.

O desenho auxiliado por computador (cAd) parece ter entra-
do no escritório de Álvaro Siza neste período, do início dos 
anos 1990, conforme foi possível verificar em plantas de de-
talhamento de esquadrias da Casa Figueiredo, exibidas na ex-
posição “Matéria-prima: um olhar sobre o arquivo de Álvaro 
Siza”, com curadoria de André Tavares. Nesta exposição que 
ocorreu na biblioteca de Serralves, em 2017, foram expostos, 
pela primeira vez, os desenhos e documentos do arquivo do 
arquiteto que fora doado em parte ao museu. Como a Casa 
Figueiredo ficou pronta em 1994, presume-se que o sistema 
cAd tenha sido introduzido no escritório do arquiteto alguns 
anos antes, no começo dos anos 1990, o que de certa forma, 
ajuda também a explicar a evolução das soluções formais dos 
projetos posteriores.

Outra questão que precisa ser abordada e pode ter tido al-
guma influência no processo de projeto reconhecidamente 

“aditivo” de Siza é a atuação em projetos associado ou próxi-
mo ao arquiteto Frank Gehry, em Los Angeles (cruz, 2017, 
p.100) e em Puerto de Santa Maria (sAntos, 1994, p. 72). Em 
trecho de entrevista concedida a Valdemar Cruz (2017), Siza 
revela sem constrangimento a sua admiração pelo Museu Gu-
ggenheim de Bilbao de Gehry e aponta as suas razões:

Figura 52: Desenho Casa Figueiredo. Ex-
posição Matéria Prima, 2017, Serralves. 
Fonte:  foto do autor.

Figura 53: Exposição Matéria Prima, 
2017, Serralves. Fonte:  foto do autor.
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A partir de mais este aprendizado, intimamente fundamen-
tado na sensibilidade do arquiteto português, Siza volta a es-
tabelecer uma atuação oscilante nos anos 1990, equivalente 
a que fez nos anos 1970: em centros de cidades com grande 
relevância histórica, sua arquitetura adapta-se ao contexto, 
com destaque para alguns pontos ou o que poderíamos con-
siderar como “acentos poéticos”, especialmente dirigidos e 
relacionados à paisagem ou a algum edifício histórico cir-
cundante. Quando encontra-se em uma região periférica, ou 

“num buraco intratável” de uma cidade sem carga histórica 
determinante, atua com mais liberdade artística, controlada 
apenas pelas condicionantes do programa, terreno e legisla-
ção local, como evidencia Siza: “Há muitas oportunidades 
na periferia para materializar o desejo de exprimir a época 
numa forma que passe pelo desenho (cruz, 2017, p.39).” 

Soma-se a isso a importância de edifícios cujo programa é 
mais aberto ou flexível, como o de um “museu” ou “pavi-
lhão”, pois pode-se explorar nesses casos, formas menos con-
vencionais que outros programas não permitiriam, algo que já 
havia sido entendido anteriormente por Gehry, por exemplo. 
Desta forma, analisando os museus projetados por Siza entre 
1989 e 1998, temos evidências desta oscilação de atuação, as-
sim como numa evidente acumulação e mistura de influências 
e na atualização e metamorfose de experiências pregressas 
construídas e não construídas em projetos posteriores. 

A retomada e a intensificação na produção de Esculturas, 
nos anos 1990, também é um elemento que deve ser levado 
em conta neste período. Conforme artigo escrito por Ana 
Silva (2017), colaboradora do arquiteto e pesquisadora do 
tema na fAuP, Siza teve suas primeiras experiências nesta 
arte ainda nos anos 1950, retratando familiares, figuras e 
máscaras, sob a influência da escultura clássica. Entretanto, 

Há edifícios exuberantes de expressão, que são grandes edifícios. 
O Museu Guggenheim de Bilbao é um desses exemplos maiores. 
Este edifício não é prejudicial a cidade. Pelo contrário. É um edi-
fício feito num buraco intratável da cidade de Bilbao, e realmente 
a potência expressiva daquele edifício era mesmo indispensável 
para a recuperação do lugar e da sua inserção no conjunto da ci-
dade. O que estou a referir não é, de forma alguma, uma crítica a 
uma arquitetura expressiva e de grande exuberância. O problema 
é onde e quando (cruz, 2017, p.184, grifo nosso).

pelo fato de não acreditar que essas suas experimentações 
não tivessem uma qualidade reconhecível, nunca procurou 
nenhum curso ou professor da área (silvA, 2017). Desta 
forma, o arquiteto mesmo não encarando essa produção de 
modo formal ou profissional, parece tê-la tratado décadas 
mais tarde, com o mesmo rigor que a arquitetura que pro-
duz, por não concordar com a separação das disciplinas da 
arte e arquitetura (sizA, 1998). 

Mesmo sem uma formação específica, isto não evitou que 
Siza retomasse essa atividade com extrema intensidade, em 
seus períodos de lazer, que, normalmente, são raros: “Ain-
da faço alguma escultura. Aqui há tempos, numas férias, 
fiz dezoito esculturas, que estiveram em exposição em Ma-
drid, na Áustria, em Milão, e agora estão guardadas. (cruz, 
2017, pp. 79-80).” Esta exposição mencionada, ocorrida 
em 1998, na Fundação ico em Madri, deve ter uma aten-
ção especial, pois, segundo Ana Silva (2017), foi a primeira 
que reuniu, para um grande público, uma quantidade maior 
de peças, em diversos materiais, originando, inclusive, um 
Catálogo, cujo título é bastante sugestivo: “Álvaro Siza: Es-
cultura - El Placer de Trabajar”20 . Este catálogo, raro atual-
mente, está disponível em poucas bibliotecas, sendo a mais 
acessível delas a da fAuP, no Porto. Contém um breve texto 
escrito pelo arquiteto Álvaro Siza e revela em seu interior 
um conjunto de croquis, ensaios e fotos das peças apresen-
tadas na exposição, fruto desta atividade pouco divulgada, 
mas que foi o seu sonho desde a adolescência (cruz, 2017, 
p.221). Trechos do texto e alguns croquis deste catálogo 
são especialmente relevantes para a compreensão da evo-
lução do trabalho do arquiteto português naquele ano de 
1998, ano em que, coincidentemente, vence o concurso fe-
chado para o Museu da Fundação Iberê Camargo:

Atrever-se um arquitecto a fazer e expor escultura não é usual 
– nem original. Paradoxalmente ou não, acontece o inverso em 
não poucos escultores. Tendência a romper as antigas, ou recentes, 
fronteiras?
Deixando de lado outras épocas, antes da separação (...) entre 
as Artes e entre os Saberes em geral, não poucos os arquitectos 
que se movem em territórios considerados alheios à sua formação, 
seja, cinema, pintura, escultura...
Talvez as condições de trabalho possam explicar muitos desses 

“desvios”: os momentos de prazer que o exercício da arquitectura 
consente vêm sendo reduzidos, a um ponto que dificulta a sobre-

20 Reportagem disponível em: 
https://elpais.com/diario/1998/11/13/
cultura/910911607_850215.html
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Após uma série de projetos não construídos importantes entre 
1991 até 1995 e alguns outros fatores, como o aumento suces-
sivo de difi culdades nas aprovações nas instâncias públicas eu-
ropeias, a desistência ou o desinteresse de promotores/clientes 
por uma boa arquitetura e os custos cada vez mais elevados da 
mão de obra especializada nos países em que Siza atuou nas 
últimas décadas, podem ter colaborado para a diminuição do 
entusiasmo do arquiteto português na sua prática profi ssional 
cotidiana e tê-lo redirecionado, natural e circunstancialmente, 
à escultura, naquele período que culmina na exposição de Ma-
dri, em 1998. 

Depois desta exposição, Ana Silva (2017) ainda menciona em 
seu artigo “Álvaro Siza, esculptor” alguns outros e novos even-
tos em que Siza continua e evolui esta atividade, revelando que 
o arquiteto progride na sua pesquisa de entrelaçamento entre 
arquitetura e escultura.

Analisando a história da arquitetura de meados do século xx, 
é possível estabelecer relações entre esta retomada de Siza no 
exercício escultural em 1998 e o que ocorre depois em sua obra, 
com o que Charles Jencks (2000) chama de “contaminação do 
exercício da escultura na produção de Le Corbusier”, nos anos 
1950, culminando na Capela Notre Dame du Haut, em Ron-
champ, primeira obra que borra radicalmente os limites entre 
escultura e arquitetura, segundo Jencks (2000). Os exercícios 
escultóricos chamados por Corbusier de “Ubu” apresentam as 
mesmas características presentes na planta da capela projetada 
alguns anos depois: formas antropomórfi cas, similares às cur-
vas de um pavilhão auditivo (orelha). 

Junto ao exercício da escultura, não se pode esquecer toda a 
experiência pregressa do arquiteto português, sua erudição e 
profundo conhecimento da arte e arquitetura moderna e con-
temporânea. A conhecida paixão por Picasso e o encontro an-
terior com Chillida e Gehry não podem ser desprezados, neste 
contexto. Assim como as felizes condições encontradas no pro-
jeto para o Museu da Fundação Iberê Camargo, considerado 

vivência do que não nasça do desamor e da alienação (...).
Por isso me sinto tentado a regressar a escultura – je magnifi que 
des formes sous la lumiere – acompanhado por outros que não 
dispensam o prazer de criar ainda que ocupando sábados e do-
mingos (...) (sizA, 2009, p.213, grifo nosso).

Figura 54: Pintura Ubu n. 4, de 1947. 
Fonte: Jencks, 2000, p.235.

Figura 55: Planta da Capela Notre Dame 
du Haut em Ronchamp, 1950-55. 
Fonte: Suma, 2011, p.44.

Não me lembro de um exemplo melhor que a Fundação Iberê 
Camargo. Realmente as pessoas queriam fazer aquele museu e 
tinham sido amigas do pintor, queriam fazer uma boa obra (...). 
Foi um caso excepcional... Julgo que nunca mais me ocorrerá algo 
assim (rAngel, 2010, p. 53).

por Siza (antes das obras da China e Coreia), como a mais 
bem-sucedida em toda sua carreira: 

3.2.3.1 — AnÁlise individuAl: relAção coM o terreno 
e entorno iMediAto / relAção entre eleMentos 
coMPositivos / geoMetriA tridiMensionAl / eixos 
visuAis / PeríMetro / eixos orgAnizAdores / relAção 
entre ABerturAs

Na análise gráfi ca dos três projetos, é possível verifi car uma 
grande evolução no tratamento da volumetria dos conjun-
tos. Como projeto considerado “pregresso”, elaborado 
para o Centro Galego de Arte Contemporânea de Santiago 
de Compostela (1988-93), o projeto contém características 
equivalentes às presentes no projeto da Casa Vieira de Cas-
tro (1984-94), em que a fragmentação dos volumes sugere 
o movimento de um corpo. Neste projeto do Centro Ga-
lego, porém, a associação da forma do edifício ao contex-
to do entorno construído pré-existente é preponderante a 
pesquisa fi gurativa anterior. A fragmentação dos volumes 
ocorre em consonância com o desenho do arruamento, for-
ma e altura das edifi cações vizinhas. Mesmo com a acen-
tuação da fragmentação e porosidade dos volumes, não se 
nota distorção de suas formas platônicas: todos os volumes 
ainda são paralelepípedos escavados e rotacionados. O 
passeio por dentro do museu é fechado, sem visadas para 
o exterior, apenas para um átrio interno junto as escadas. 

No projeto do Museu para dois Picassos (1992), fi cam 
evidentes nos redesenhos e na análise gráfi ca do conjun-
to, uma procura por uma maior liberdade geométrica e em 
relação ao entorno pré-existente. O projeto não segue o 
gabarito ou alinhamento das edifi cações históricas ou vi-
zinhas, mergulhando no desnível da topografi a do Parque 
D’Oeste. Mesmo que em planta haja um rigor geométrico 
no desenho dos dois pavilhões (reto e curvo), as elevações 
apresentam uma deformação dos paralelepípedos, com al-
turas variadas em suas seções e até algum “serpentear” do 
conjunto. Há ainda o aparecimento de um novo elemento 

Figura 56: Croquis para Fundação 
Iberê Camargo, 1998. Fonte: Arquivo 
Álvaro Siza.

Figura 57: Estudo de Escultura Sem Tí-
tulo presente no catálogo Álvaro Siza: 
Escultura, el placer de trabajar, 1998, 
p. 49.
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Figura 58: Croquis do Museu para Dois 
Picassos (1992). 
Fonte: Arquivo Arquiteto Álvaro Siza

Figura 59: Croquis do Fundação Iberê 
Camargo (1998-2008). 
Fonte: Arquivo Arquiteto Álvaro Siza.

Figura 60 e 61: Fotos da Fundação Iberê 
Camargo (1998-2008).
Fonte: Fotos do autor (2008).

arquitetônico, a “conduta”, ou ponte suspensa, que liga os 
dois pavilhões. Esse tubo em forma de “z”, fechado para 
a paisagem e aberto apenas para um pátio interno, reduz 
a distância de circulação de quem deseja visitar as obras 
mais rapidamente. Alguns pequenos volumes identifi cados 
como “sifões”, localizados estrategicamente na entrada de 
casa sala de exposição, confunde o visitante, fazendo-o 
serpentear pelo edifício antes de visualizar as obras. Neste 
projeto as premissas contextuais abrem espaço para uma 
maior objetualidade, intrinsecamente ligada a topografi a e 
paisagem.

No caso do Museu para a Fundação Iberê Camargo (1998-
2008), a origem da forma do volume principal é evidente-
mente derivada da topografi a da encosta da pedreira, onde 
está implantada. O corpo principal parece querer comple-
tar o que está faltando na escarpa, na sua porção mais opa-
ca e maciça. Ao mesmo tempo, parece querer se lançar em 
direção ao Guaíba, a partir do descolamento das pontes 
suspensas, ou “condutas” predominantemente fechadas 
para a paisagem. Essas pontes, mesmo que tubulares, tem 
um desenho fraturado, ou distorcido, apresentando uma 
nova evolução na obra de Siza, onde até então, isso não ha-
via sido concretizado em uma obra ainda. Estas condutas 
parecem serpentear em torno do volume principal, evocan-
do um caráter onírico para o conjunto. O museu da fic é 
praticamente fechado, com poucas aberturas orientadas a 
paisagem ou escarpa verde (pedreira). As curvas se alter-
nam com retas, reproduzindo os níveis do morro. Neste 
projeto, a mistura de um grande número de referências, de 
diversas disciplinas e épocas, difi culta a identifi cação de um 
partido.

3.3 - AnÁlises coMPArAtivAs

As Tabelas Comparativas a seguir estão organizadas por 
item de Análise, ou seja, em cada período ou infl exão, cada 
Tabela agrupa três projetos comparando um item aborda-
do nas análises gráfi cas individuais (Relações com entorno, 
perímetro, Eixos visuais, Elementos compositivos, Geo-
metria tridimensional, Eixos ordenadores, Relação entre 
aberturas e elevações).

3.3.1 – Prenúncio e inflexão i: o Posto de 
ABAsteciMento sAcor (1966-70), o BAnco Pinto & 
sotto MAior (1971-74) e A cAsA Alves sAntos (1954-69)

O que chama a atenção nos dois projetos mencionados – 
Posto e Banco – na análise gr áfi ca elaborada neste trabalho, 
é justamente o seu ponto de união: a forte presença da geo-
metria curva que está, segundo os escritos de Costa (1990) 
e Salgado (2005) sempre relacionadas com o contexto, seja 
este o da forma do terreno em que está inserido ou em 
consonância com os traçados, arruamentos e edifícios cir-
cundantes. Ainda é possível verifi car que as duas obras se 
abrem para o exterior, com eixos visuais dirigidos para a 
praia (Restaurante do Posto) ou para a cidade (Entrada do 
Banco). Na geometria tridimensional, é evidente a integra-
ção entre reta e curva em vários eixos, em x e y, mas tam-
bém em x e z, ou y e z. A fragmentação do volume em dife-
rentes alturas também aparece como um aspecto que busca 
ressaltar a relação com o entorno construído pré-existente 
ou com o chão da cidade. Os dois projetos apresentam ei-
xos ordenadores irradiados de um ponto central, elemento 
importante do contexto ou do terreno.

Esses temas são justamente os que afastam esses dois pro-
jetos da Casa Alves Santos (1964-69), que se fecha para 
a cidade e não apresenta uma geometria mais arrojada, 
apresentando uma implantação em “L” orientada a um 
pátio central.
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3.3.2 - Prenúncio e inflexão ii: As cAsAs MÁrio 
BAhiA (1983), vieirA de cAstro (1984-94) e Avelino 
duArte (1980)

Na análise gráfica elaborada para esse trabalho, ficam evi-
dentes alguns pontos de união entre os projetos da Casa 
Bahia e Vieira de Castro: uma fragmentação e composição 
volumétrica associada ao posicionamento das aberturas 
com finalidade poética e lúdica. As duas casas buscam se 
relacionar com as vistas exteriores, sempre de modo dosa-
do, com a presença de alguns anteparos na frente das maio-
res aberturas. Os eixos organizadores radiais concêntricos 
também aparecem nas duas obras as afastando do rigor 
palladiano do grade subcutaneo da Casa Avelino Duarte. É 
possível ainda verificar que a localização e relação entre as 
aberturas dos dormitórios do pav. superior e do pav. térreo, 
assim como a presença de volumes horizontais sobressal-
tados de terraços descobertos em pavimentos térreos ou 
inferiores, em alguns casos, acentua a alusão a elementos 
biomórficos nas duas casas. A conjunção de aberturas su-
periores menores e de formato quadrado (ou quase quadra-
do) sobre volumes ou aberturas alongadas e retangulares, 
horizontais ou verticais, dispostas de modo simétrico ou 
assimétrico, também potencializa leituras biomórficas em 
alguns pontos de algumas fachadas. 

Na análise gráfica, ainda é possível verificar como o pro-
jeto considerado “pregresso”, elaborado para a Casa de 
Ovar (1980), mesmo apresentando e sugerindo uma leitu-
ra biomórfica bastante sutil, a partir da relação entre vo-
lumetria e aberturas, é ainda muito contido, centrando-se 
principalmente na relação referencial com racionalismo 
europeu, mais especificamente com a Vila Muller (1929-
30), Praga, de Adolf Loos.

1981- 1984-941983
84

eixos or-
denAdores

PeríMetro

cAsA 
Avelino 
duArte

cAsA MÁrio 
BAhiA

cAsA vieirA 
de cAstro

tABelAs coMPArAtivAs 
inflexão 11
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1981- 1984-941983
84

cAsA 
Avelino 
duArte

cAsA MÁrio 
BAhiA

cAsA vieirA 
de cAstro

relAção 
entre 
ABerturAs

eleMentos 
coMPositi-
vos

1981- 1984-941983
84

cAsA 
Avelino 
duArte

cAsA MÁrio 
BAhiA

cAsA vieirA 
de cAstro

geoMetriA 
tridiMen-
sionAl

iMPlAntA-
ções

eixos visu-
Ais
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1988-93 1992

perímetro

eixos visu-
ais

elementos 
compositi-
vos

centro galego de arte 
contemporânea, espanha

museu para dois picassos, 
espanha

museu da fundação ibe-
rê camargo, brasil

1998-08

relações 
com  
terreno e 
entorno 

eixos 
organiza-
dores

relação 
entre 
aberturas 

1988-93 1992
centro galego de arte con-
temporânea, espanha

museu para dois picassos, 
espanha

museu da fundação iberê 
camargo, brasil

1998-08

geometria 
tridimensio-
nal

tabelas comparativas 
inflexão III



159158

21 Rafael Moneo define (2004, p.2) que 
“(...) mecanismos, procedimentos, para-
digmas, e procedimentos formais que per-
sistem nos trabalhos dos arquitetos, [cos-
tumam ser as] ferramentas que eles usam 
para dar forma às suas construções.”

 

 

                                  
                                                                                                                                 

  
 
O que parece afastar os dois projetos de Madri e Porto 
Alegre do Centro Galego de Arte Contemporânea é justa- 
mente a distorção dos elementos de circulação e do pró- 
prio corpo principal dos edifícios. No CGAC, as torções 
são feitas em consonância com as pré-existências e forma- 
to do lote, enquanto no Museu para dois Picassos e no 
Museu para a Fundação Iberê Camargo, fica mais ligada 
ao diálogo e ajuste de escala com o vazio, em frente aos 
projetos.

3.4 – AgruPAMento Pelo PredoMínio de estrAtégiAs 
ProjetuAis

Mesmo que este estudo não tenha como objetivo a classi-
ficação da obra do arquiteto Álvaro Siza em fases, o que 
talvez não seja possível, por conta da continuidade sem 
rupturas de suas propostas, foi possível identificar em sua 
produção o predomínio de algumas estratégias projetu-
ais21 que, entre outras, nortearam seus interesses formais 
em alguns momentos marcantes de sua carreira. Dentro de 
critérios baseados no método híbrido adotado, que 
combinou teoria, prática e análise gráfica e dos produtos 
desta metodologia, foi possível identificar nestes projetos 
selecionados analisados alguns temas predominantes.

A Complexidade espacial e elasticidade formal obtidas a 
partir do emprego das superfícies curvas é bastante evi-
dente nas edificações residenciais e bancárias, entre 1968-
1978. O Banco de Oliveira de Azeméis concretiza pela 
primeira vez o que o Posto da Sacor prenunciaria alguns 
anos antes. 

A Inspiração biomórfica e figurativa assumida nas Resi-
dências unifamiliares no período 1983-1991 é outro tema 
predominante na carreira do arquiteto. As casas se tor-
nam a partir dos anos 1970, objeto de experimentação, 
articulando os mundos da história da disciplina com re-
ferências na arte e escultura cubistas. A Casa Vieira de 
Castro consolida as estratégias perdidas na Casa Bahia. 

A Distorção dos sólidos platônicos a partir da ampliação, 
mistura e desfamiliarização das referências nos Museus no 
período 1992-2005 fica evidente na recuperação e atu-
alização, no Museu da Fundação Iberê Camargo, das es-
tratégias projetuais utilizadas no projeto do Museu para 
dois Picassos.

A relação com o vazio nas obras a partir de 1992 é deter-
minante para o desmembramento das pontes ou condu-
tas. A desfamiliarização das referências decorre do inten-
so incremento das mesmas. A sua mistura e deformação 
levam a uma objetualidade nova, próxima a exercícios de 
arte-arquitetura.

3.3.3 - Prenúncio e inflexão iii: o Museu PArA dois 
PicAssos (1992), A fundAção iBerê cAMArgo (1998-
2008) e o cgAc (1988-93)

Um dos principais aspectos que parece ser comum nos pro-
jetos do Museu da Fundação Iberê Camargo e no Museu 
para dois Picassos é a relação frontal com a paisagem aberta 
em frente a fachada principal dos dois edifícios. Ao mes-
mo tempo, uma objetualidade que usa da topografia para 
compor a forma da volumetria. Na FIC, a topografia serve 
de base para o serpentear da face externa do grande bloco. 
No Museu para dois Picassos, o serpentear de uma das alas 
do edifício é originado pelo desnível do parque D’ Oeste. 
A solução volumétrica parece ganhar mais força do que a 
solução em planta: distorções nas elevações e controle da 
geometria em planta. A insolação, mas também o programa 
“museu”, obrigam a fechar a maior parte dos dois edifícios. 



Considerações 
finais
Referências, 
Apêndices
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considerAções finAis

É sempre limitante e redutora qualquer tentativa de rotu-
lação ou categorização e, até muitas vezes impossível, es-
pecialmente quando se trata de uma obra tão rica, plural 
e diversificada, de casos tão únicos, como é a do arquiteto 
português Álvaro Siza. As circunstâncias diversas de cada 
nova encomenda transbordam para a solução adotada, tor-
nando seu trabalho sempre surpreendente. A quantidade de 
fontes que podem ser consultadas com textos críticos sobre o 
seu trabalho também é outro grande desafio para a elabora-
ção de qualquer estudo. A sua generosidade abre espaço para 
múltiplos ensaios, escritos e intepretações. Seus ex-colabora-
dores são os que mais conhecem sua obra e não desperdiçam 
o contato com o arquiteto para revelar algumas de suas estra-
tégias. Por conta desses aspectos, dentre muitos outros, que 
a abordagem escolhida para essa dissertação foi complexa e 
híbrida, tal como a obra de Siza: uma mistura entre teoria, 
visitas técnicas, entrevistas e análises gráficas. 

O material elaborado para as Análises gráficas apresentam 
de modo claro os resultados que, na maioria dos casos, já 
eram esperados e percebidos de modo intuitivo. A imersão 
no escritório do arquiteto foi decisiva para afastar convic-
ções fantasiosas pregadas pelo senso comum, compactuando 
com os resultados das análises gráficas. 

Os três casos estudados parecem clarificar o percurso da obra 
de Álvaro Siza, nos mais de sessenta anos de sua atuação pro-
fissional. Parecem também revelar a importância da história e 
do passado da humanidade, assim como da sua história e do 
seu passado particular como arquiteto. O trabalho contínuo 
e incansável também é outro elemento revelador do porquê 
os projetos são tão diversos e complexos: uma inquietação 
constante que sempre busca a perfeição. Esta perfeição, en-
tretanto, não é mais a renascentista. Já é outra, contaminada 
por toda experiência de vida do arquiteto, em todas as áreas 
de atuação: design, poesia, pintura e escultura. 

Para que o estudo não tivesse um caráter panorâmico, o mé-
todo adotado restringiu a quantidade de obras, limitando a 
análise mais aprofundada em nove projetos, que foram sele-
cionados a partir de uma vasta revisão bibliográfica.  Apesar 
de muito diversa e circunstancial, a dimensão temporal e 
aditiva do processo de trabalho do arquiteto Siza permitem 
a associação de alguns poucos conjuntos de obras em torno da 
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Figura 62: Suprema Corte de Chandigarh 
(Punjab, Índia, 1952-56), Le Corbusier. 
Foto: Richard Pare. Fonte: https://www.
architectsjournal.co.uk/
news/culture/le-corbusier-comes-to-ea-
ling/8662113.article

Figura 63: Picassos fi xados na parede do 
escritório do arquiteto Siza. Fonte: acervo 
do autor

 

   
   

  
  

 

Foi possível perceber que este processo é continuamen-
te retroalimentado. A inquietação do arquiteto procura 
sempre a renovação, em ciclos amparados no já vivido 
por ele ou por outrem, metamorfoseados pelo exercício 
contínuo do desenho, até uma quase ruptura, numa bus-
ca por um resultado sempre natural, sem artifi

 

cialidade e 
diverso. O processo de “arqueologia autônoma” revela-
da pela primeira vez por Gregotti parece ser, realmente, 
um dos principais suportes para o trabalho de Siza em 
toda sua carreira. Poupa-lhe tempo e enriquece sua obra, 
dotando-a de uma dimensão contínua e linear. A partir 
dessa análise é possível verifi

 

car que os projetos conside-
rados “infl

 

exões” são tributários diretos e indiretos dos 
“prenúncios”, mas que também se amparam em circuns-
tâncias únicas e particulares de cada nova encomenda. 

Especifi

 

camente sobre o projeto da Fundação Iberê Camargo 
(1998-2008), é possível identifi

 

car um amálgama de referên-
cias que colabora em muito para o aspecto múltiplo e dis-
torcido de sua solução volumétrica. Este projeto, identifi

 

cado 
por Siza como talvez o mais bem-sucedido de sua carreira, tão 
querido pelos promotores e tão bem construído pela equipe de 
engenharia, pode ter recuperado, reproduzido ou prolongado 
no arquiteto Álvaro Siza uma satisfação e alegria de trabalhar 
semelhantes à da prática das esculturas, que o arquiteto aca-
bara de retomar, com intensidade, no mesmo ano de 1998. Figura 64: Fotomontagem contendo 

Femmes devant la mer, 1956, Pablo 
Picasso, Centre Georges Pompidou, Pa-
ris; Sin Título, 1991, Eduardo Chillida 
in Chillida Escala Humana (1991); Sem 
Título, 1998, Álvaro Siza in Álvaro Siza 
Escultura El Placer de trabajar (1998); 
Fonte: Fotos do autor, 2017, agrupadas 
pelo autor, 2018.

Este prazer, reencontrado nas esculturas produzidas em 
1998, descrito em texto e no título do Catálogo da exposi-
ção, pode ter contaminado de maneira natural, inadvertida 
e subconsciente o processo de projeto do Museu de Por-
to Alegre, projetado no mesmo ano, entrelaçando-se ainda 
com algumas ideias e memórias de projetos não construídos 
anteriores, como o do Museu para Dois Picassos (1992) ou 
ainda da Casa Bahia (1983), que enfrentam um terreno com 
difi

 

culdades equivalentes, em frente a um grande vazio. A 
ironia, desassossego e certo delírio utópico presentes nestes 
dois projetos parecem reaparecer no projeto da Fundação 
Iberê Camargo (1998), atualizadas em outro contexto

Outra interpretação que pode ser inferida é a possível 
identifi cação da infl

 

uência do trabalho do escultor Eduar-
do Chillida na composição formal das obras de Madri e 
Porto Alegre: tubos distorcidos, desmembrados de um cor-
po maior, ou do próprio terreno, projetando-se ao vazio, 
numa espécie de diálogo ou ajuste de proporção entre a obra 

 

 

predominância de alguns interesses específicos. Foi possível 
interpretar a predominância de alguns temas e estratégias 
compositivas nas obras pesquisadas, relacionadas principal- 
mente à complexidade, ao figurativo e biomórfico e à distor- 
ção dos sólidos platônicos, como foi pressuposto no início do 
estudo. Cada um destes temas surge na obra do arquiteto a 
partir do aprendizado e na intensificação do próprio traba- 
lho. Por meio desta pesquisa, foi possível clarificar e demons- 
trar que os três projetos não construídos pressupostos como 
“prenúncios”, em cada um dos três conjuntos, foram real- 
mente importantes para a elaboração das soluções inovado- 
ras alguns anos mais tarde. O estudo destes prenúncios tam- 
bém serviu para situar os contextos históricos vividos pelo 
arquiteto nestas três etapas de sua vida, reforçando o que al- 
guns autores já haviam percebido e revelado em seus escritos. 

 
 

A importância da “Complexidade e Contradição em Arquite- 
tura” de Venturi (1966) assim como da viagem à Marrocos 
em 1967, como revela o colaborador António Madureira, é 
inegável no primeiro conjunto. O local, o programa e o clien- 
te também foram fundamentais para as soluções adotadas. 
Naquele momento, em Portugal, as instituições bancárias e 
petrolíferas estavam em pleno desenvolvimento e o investi- 
mento em arquitetura de ponta parece ter sido uma das suas 
apostas. Siza soube tirar proveito destas oportunidades sin- 
gulares. No segundo conjunto, nos anos 1980, foi possível 
perceber como a abertura do país

  

 propiciou uma nova clien- 
tela e atuação, em que as casas unifamiliares foram extrema- 
mente importantes e serviram como uma espécie de labora- 
tório para os projetos de maior escala que viriam a se concre- 
tizar anos depois. 

 

O ambiente vivido naquela década era o 
de pesquisas historicistas e figurativas e Siza respondeu a isso 
a seu modo: desconfiado e depurado. Já

 

 nos 

 

anos 1990, o 
incremento brutal de clientes com programas cada vez mais 
sofisticados e a sucessiva distinção com os mais variados prê- 
mios internacionais o deixam mais à vontade para o exercí- 
cio de uma arquitetura mais livre dos contextos e da história 
da disciplina, quando trabalha em países ou sítios periféricos, 
numa atuação mais ligada ao diálogo com a paisagem, ou 
com o vazio, numa clara aproximação do fazer (e do prazer) 
da criação escultural. 

 

O estudo permitiu, portanto, uma leitu- 
ra de que o processo projetual do arquiteto é amparado, entre 
outros aspectos, pelo tripé “arqueologia, metamorfose e infle- 
xão” pressuposto intuitivamente no início da pesquisa.
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(diminuta) e a paisagem (infinita). O caráter fortemente 
objetual e a investigação escultural nas obras arquitetônicas 
a partir de 1992 fica evidente, superando, muitas vezes, a 
importância do contexto local. No Museu para dois Picassos, 
a referência à “cornija madrilenha” ou ao tijolo, material tí-
pico da paisagem espanhola, são deixados de lado. Na fic, a 
referência ao contexto arquitetônico brasileiro fica restrita ao 
concreto aparente adotado para a obra e a possíveis ecos do 
sesc Pompéia de Lina Bo Bardi, os quais vem misturados 
com plausíveis referências nas obras de Corbusier (Suprema 
Corte, Chandigard, 1952-56), Picasso (Femmes devant la 
mer, 1956), Chillida (Sem Título, 1991) e nos próprios 
Estudos para esculturas  do Caderno Reciclável (Sem Título, 
1998) realizados para a exposição na Fundación ico, em

                                         
                                                                                                                     
 

 
Madri.
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ArqueologiAs AutônoMAs nA oBrA de corBusier, 
stirling e AAlto

Em Le Corbusier, por exemplo, é possível verificar mais 
de uma camada de aproximação relacionada à memória. 
A ligação profunda com o aprendizado adquirido em suas 
viagens pelos sítios históricos e pela educação informal 
que obteve a partir dos estudos da arquitetura ancestral 
mediterrânea, principalmente na Grécia, poderia ser con-
siderada uma dessas dimensões. É possível verificar como 
suas obras, mesmo as da fase considerada “heroica”, são 
originadas a partir dos conceitos aprendidos no contato 
com o Parthenon e com a percepção das suas proporções 
clássicas “rigorosas” e relações com a paisagem. Essa 
fonte “clássica” em contraponto ao discurso “maquinal”, 
apresenta uma faceta ambivalente de Corbusier percebida 
por alguns poucos críticos, conforme destaca Suma (2011), 
a partir de algumas passagens do livro “Por uma Arquite-
tura”, escrito em 1923:

Texto fundamental que marca uma espécie de recomeço da arqui-
tetura, revela a beleza e a exatidão das estruturas de engenharia, 
(...) navios, automóveis e aviões; por outro lado, de maneira an-
tagônica, exalta o rigor e a geometria do Parthenon, visto com 

“novos olhos”. (Suma, 2011, p.11). 

Além deste processo de busca e aprendizado nas arquite-
turas ancestrais, utilizado em contraponto aos desejos de 
avanço tecnológico, Corbusier também apresenta um se-
gundo nível de relação com suas memórias, quando escava 
suas próprias experiências e repropõe premissas de alguns 
projetos não construídos em novos projetos, algo equiva-
lente ao que ocorre em Siza. Suma (2011) identifica uma 
primeira ocorrência destas transformações da memória, já 
na década de 1920: “uma versão fiel do projeto para a Mai-
son Citrohan [1919-20] não foi concretizada, embora (...) 
apareça esboçado nas duas casas construídas em 1927 em 
Sttutgart”, no bairro Weissenhofsiedlung, como poder ser 
verificado nas figuras dessa página.

Uma segunda ocorrência deste processo contínuo de reno-
vação da memória de projetos precedentes, de acordo com 
Max Vogt (1998), parece ocorrer também na reutilização 
do conceito “le plein et le vide”, ou “a massa e o vazio”, 
em projetos posteriores e sucessivos. Este conceito carac-

Figura: Uma das versões para a Mai-
son Citrohan, 1919-20. Fonte: Suma, 
2011, p.14.

Figura Casas em Stuttgart, Weisse-
nhofsiedlung, 1927. Fonte:http://www.
fondationlecorbusier.fr/corbuweb/
morpheus.aspx?sysName=redirec-
t64&sysLanguage=en=-en&IrisObjectId-
5562&sysParentId=64
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terizado pela perfuração dos volumes opacos e brancos 
apareceria pela primeira vez, de modo mais sistematizado, 
no conjunto de apartamentos Lotissement à Alvéoles, em 
1925, que acaba não sendo realizado. Entretanto, parece 
que Corbusier não se dá por satisfeito em desperdiçar esta 
premissa inovadora, reformulando e reeditando este balan-
ço entre o “cheio e do vazio” como partido dominante no 
Pavilon de l´Espirit Nouveau, no mesmo ano, conforme as 
fi guras ao lado.

Uma terceira dimensão, mais sofi sticada, da recuperação 
das experiências prévias parece ocorrer, de acordo com Jen-
cks (2000), na transposição de novos conceitos obtidos ori-
ginalmente nas pinturas intituladas de Ubu (1947) para a 
primeira obra considerada escultural e simbólico-evocativa 
do arquiteto francês : a Capela Notre Dame du Haut à Ron-
champ (1950-55). Esta capela, considerada uma das obras 
maiores da arquitetura do século xx, apresenta o que seria 
uma contaminação sofrida pela arquitetura de Corbusier 
pelas novas descobertas de linguagem recém empregadas 
em seus quadros e esculturas elaborados alguns anos antes. 
Segundo Jencks (2000), estes ecos das pinturas e esculturas 
na arquitetura da Capela de Ronchamp, poderia ter aber-
to o campo do “design fractal” com toda sua carga alusi-
va, ambivalente e escultural. Assim como pode ter aberto 
novos meios de expressividade no campo da arquitetura e 

“infl uenciado obras de geometria complexa de Utzon, Saari-
nen e Gehry”, nos anos 1990 (jencKs, 2000, p.267). 

Alvar Aalto é um outro caso referencial reconhecido na obra 
de Siza, que parece também ter sido estudado com profundi-
dade, tanto em seus textos como em seus projetos, incluindo 
visitas pessoais às suas obras na Finlândia22. Serviu de base 
especialmente para as obras do português no começo de sua 
carreira, embora nunca tendo sido abandonado por comple-
to, até os dias atuais. 

Considerado por Porphyrios (1989 apud nesBitt, K. 2006, 
p. 110), “o primeiro eclético moderno e, por extensão, o 
primeiro pós-modernista”, por levar em conta em seus pro-
jetos, já na década de 1950, muito marcadamente a história 
e o contexto, parece ter trabalhado com a memória de modo 
equivalente à Corbusier: numa primeira camada, onde 
aprende com a história da disciplina, a partir de viagens à 
Grécia e Itália23, como pode ser observado na passagem:

Figura: Lotissement à Alvéoles, de 1925. 
Fonte: Max Vogt, 1998, p.20.

Figura: Pavilon de l´Espirit Nouveau, 
de 1925. Fonte: Max Vogt, 1998, p.21.

Figura: Pintura Ubu n. 4, de 1947. 
Fonte: Jencks, 2000, p.235.

Figura: Planta da Capela Notre Dame du 
Haut em Ronchamp, 1950-55. 
Fonte: Suma, 2011, p.44.

22 Entrevista com Antonio Madureira, 
Apêndice.

23 Aalto’s enthusiasm for Italy was 
unbounded – he named his fi rst dau-
ghter Johanna Flora Maria Annunzia-
ta(…) (weston, 1995, p.25).

A segunda camada de relação com a memória, parece ocorrer 
na atualização de conceitos utilizados em  projetos realizados 
anteriormente. Um exemplo poderia ser a reutilização das 
proposições adotadas inicialmente no anfi teatro não-cons-
truído do Museu de arte de Bagdá, Iraque (1958), no projeto 
posterior do Anfi teatro do Museu de Belas artes do Norte 
da Jutlândia, em 1972. O esquema radial e assimétrico, tão 
marcante e inovador, parece ter sido renovado em um novo 
contexto, como pode ser notado nos croquis e fotos ao lado.

Aalto sempre deixou clara sua relação estreita com o pas-
sado e com a memória, tal qual parece proceder Siza, nas 
duas formas citadas anteriormente: com sua “assimilação, 
preservação e propagação” e “revisitação e transformação”. 
Um trecho dos textos selecionados para o Catálogo da Ex-
posição “Alvar Aalto: 1898-1976”, que ocorreu no Museu 
de Arquitetura da Finlândia, em 1983, traduzidos em mui-
tas línguas, incluindo a portuguesa, explicita isso:

Quando compreendermos que no passado se sonhou conciliar o 
cosmopolitismo, a ausência de preconceitos sem se renegar a si pró-
prio, podemos aceitar sem vergonha infl uências vindas da Itália, 
Espanha e do Novo Mundo. Os nossos antepassados são os nossos 
preceptores. (AAlto,1983, p.69).

O passado nunca renasce. Mas também nunca desaparece com-
pletamente. E alguma coisa que tenha já existido reaparece sob 
uma forma nova (...) (Aalto,1983, p.69).

Figura: Croqui para anfi teatro não 
construído para o Museu de Arte de 
Bagdá. Fonte: Aalto,1983, p.69.

Figura: Foto do Anfi teatro do Museu de 
Belas artes do Norte da Jutlândia. Fon-
te: Aalto,1983, p.69.

James Stirling, arquiteto britânico, prêmio Pritzker em 
1981, reconhecido internacionalmente por diversos proje-
tos, com destaque para o projeto da Biblioteca da Faculda-
de de História de Cambridge (1964-67), talvez tenha sido 
um dos arquitetos mais premiados no século xx que menos 
tenha concretizado seus projetos. Ao analisar sua trajetória, 
é fácil supor que a pouca realização de seus projetos, o te-
nha incentivado na reutilização de premissas não concreti-
zadas em seus trabalhos posteriores. Dentro deste contexto, 
é possível observar também no seu trabalho o fenômeno 
constatado anteriormente em Corbusier e Aalto. 

Esta atualização de algumas características precedentes, pa-
rece ter ocorrido na junção de conceitos existentes em dois 
projetos não realizados - para o Museu para a Northline 
Westphalia, em Dusseldorf, 1975 e para o Banco Dresden, 
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Marburg, 1977 - transpostos de modo renovado no célebre 
e polêmico projeto para o Edifício e Teatro de Câmara da 
Neue Staatsgalerie, em Stuttgart, em 1977/83. É possível 
constatar que a organização em torno de um pátio central 
com formato circular, previsto anteriormente no projeto de 
1975, é reproposto, com novos contornos. Também é pos-
sível verificar como a fachada de vidro com desenho sinuo-
so previsto no projeto não edificado de 1977 também tenha 
sido reciclada e recontextualizada no projeto em Stuttgart, 
no mesmo ano, conforme figuras a o lado. 

A partir desta constatação de que grande parte dos arqui-
tetos notáveis do século xx empregaram também em sua 
prancheta uma espécie de aprendizado, recuperação e 
transformação da memória, fica mais evidente que todo 
caminho trilhado por um arquiteto é uma espécie de su-
peração e renovação constante. Fica ainda mais visível que 
estas transformações da memória ocorreram, em sua maio-
ria e, principalmente, em casos relacionados a concursos 
não premiados e à projetos promissores que lançaram uma 
ideia tão eficiente, produtiva ou inovadora que não pode-
riam ser desperdiçadas sem uma nova tentativa de utiliza-
ção, em novos contextos.

Figura: Projeto não construído para o 
Museu Northline Westphalia, em Dus-
seldorf, 1975, 1977. Fonte: Stirling,1984, 
p.201.

Figura: Projeto não construído 
para o Banco de Dredsner, 1977.  
Fonte: Stirling,1984, p.245.

Figura: Isométrica do pátio circular e 
do edifício sinuoso em vidro, para o 
Conjunto edificado do Neue Staats-
galerie, 1977-83. Fonte: Stirling,1984, 
pp.252-253.
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entrevistA 1:

ÁlvAro sizA (no gABinete do Arquiteto, Porto, 
01/out/2015, 11h)

rAul PenteAdo neto: O corpo sempre foi uma das maio-
res fontes de referência de forma e significado para a arqui-
tetura e arte em toda história. Entretanto e ironicamente 
no modernismo acrítico do internacional style o corpo, sal-
vo raras exceções, deixa de ser protagonista em favor de 
outras questões, como a estandardização, industrialização, 
pré-fabricação. A sua obra recoloca o corpo como tema 
central na arquitetura, primeiramente como significado 
sensorial, fenomenológico, e num segundo momento como 
metáfora para uma arquitetura figurativa, rica de signos e 
símbolos antropomórficos e mais recentemente zoomórfi-
cos. Gostaria que o senhor comentasse a respeito disso e 
explicasse como o corpo se torna “o” ou “um” dos temas 
centrais de sua obra.

ÁlvAro sizA: Falando de arte, seja qual for a forma de arte, 
latente está o corpo humano nas proporções. E em minhas 
referências mais diretas, estou a me lembrar, por exemplo, 
da arquitetura do Palladio, onde tantas vezes aparecem 

“uma boca e os olhos”. E, portanto, eu acho que tudo está 
referido em termos de criação e forma, ao corpo humano. 
E isso é histórico e estou de acordo com o que diz sobre o 
modernismo, mas há muitas exceções. Vejo, por exemplo, 
em Adolf Loos.

rP: Sim, na Vila Möller, por exemplo?

As: Em várias obras, não estou agora propriamente a identi-
ficar, mas tenho essa ideia do que vi na obra do Loos. Julgo 
que não é caso isolado, e que seja uma referência mesmo 
involuntária - não é voluntária - está no subconsciente, não 
representa [voluntariamente] o corpo humano.

rP: O senhor comentou sobre a obra de Loos. O senhor teria 
mais alguma obra de algum arquiteto que tenha servido de 
referência, neste âmbito: Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto?

As: Não de uma forma tão direta, como quando me refiro ao 
Palladio. Em Palladio, a gente olha aos edifícios e vê: olhos 
e bocas. Já é fácil. Acho que é de uma forma mais indireta 
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que está presente esta referência ao corpo humano. É muito 
nas proporções. Quer dizer, involuntariamente mesmo, toda 
forma criada está cheia de referências ao corpo humano. E de 
uma forma muito consciente, por vezes. Veja, quando não é 
por acaso, que o Leonardo da Vinci faz aquele desenho com 
o corpo humano se referindo às proporções da relação entre 
os membros e o corpo.

rP: É possível notar nas suas obras e projetos em meados 
de 1980, como na casa Vieira de Castro, no pavilhão Car-
los Ramos, na fAuP e no concurso internacional para a 
ilha da Giudecca, em Veneza, uma arquitetura figurativa 
e antropomórfica derivada de operações booleanas, geo-
métricas básicas com resultado em obras estáticas, com a 
demarcação clara de bocas, olhos, sobrancelhas, cabeças.

As: Sim, algumas vezes isso acontece. Como eu digo, de um 
modo geral, o que é referência é o corpo humano, a presen-
ça na mente do corpo humano e das suas proporções e das 
suas derivações, braços, pernas, e, para além disso, rostos 
propriamente. E aí é mais direto. Em algumas obras isso foi 
feito e notado. Nunca pensei, nunca voluntariamente me 
orientei pela associação ao corpo humano. Mas, por exem-
plo, na faculdade de arquitetura (FAUp), e divertiu-me isso, 
há uma elevação em que as pessoas apontam como sendo 
o retrato do então diretor Fernando Távora. E por quê? 
Porque há uma pala (laje) numa fachada retangular com 
uma certa verticalidade, há uma “pálpebra” e depois há 
umas aberturas que fazem lembrar uma “cara” com as “so-
brancelhas”. Ele tinha sobrancelhas cerradas e a sombra 
que aquilo lá faz, faz lembrar um retrato de Távora (risos). 
Nunca pensei em fazer um retrato de Távora, isso surgiu, 
como digo, naturalmente, por essa referência permanente, 
e até por associação a outras coisas que conheço em arqui-
tetura. Como sempre acontece, nós temos uma carga mate-
rial no subconsciente e que também, involuntariamente na 
maior parte das vezes, acaba influenciando no que fazemos 
a seguir.  E esta fachada tem muito, e talvez por isso eu 
tenha falado no Adolf Loos, tem muito a ver com a frente 
do edififício do Loos, neste caso concretamente, em Paris, a 
casa Tzara. Também, às vezes, me dizem que o museu em 
Porto Alegre [Fundação Iberê Camargo] tem aquelas gale-
rias exteriores que se projetam para o grande espaço do del-
ta, como uns “braços”. E, também, quem está na antecâma-
ra aberta junto à entrada, está rodeado por esses “braços”, 

como por um “abraço”. Nunca pensei em associar à braços 
estendidos, ou em abraços, mas a mente é improvável, não 
sei a que ponto, no nosso subconsciente, estão para além de 
imagens do que vimos em movimentos do corpo humano.

rP: Falando em movimentos, nas obras mais recentes pode-
mos observar uma evolução. As obras que eram mais está-
ticas passam a agora a evocar movimento, como no Museu 
Mimesis, na Fundação Iberê Camargo, no próprio Pavilhão 
da Serpentine Gallery, realizado em conjunto com Eduardo 
Souto de Moura. Parecem “criaturas” em movimento. Isso 
também seria um “ato inconsciente”?

As: Vem no normal desenvolvimento do projeto, no proces-
so desde a primeira ideia, primeira reação a um problema, 
até a sua concretização. Não é pensado durante o projeto, 
mas surge. Por exemplo, no caso de Porto Alegre, depois de 
me chamarem a atenção para isso, fiquei pensando.  Foi-se 
desenvolvendo aquela forma e uma das razões principais é 
que o lote onde está o museu é pequeno e o museu é muito 
maciço. E eu quis encaixá-lo, e tinha que fazê-lo, naquela 
cova daquela antiga pedreira verde, com uma vegetação 
exuberante. E uma de minhas primeiras reflexões foi a de 
que não deveria tocar naquela encosta, naquela vegetação. 
Aquele é um fundo especialíssimo para um museu de es-
paço disponível muito compacto, e que está em frente, em 
contraste, a um espaço imenso. E de modo que no fundo 
há uma espécie de atração exercida por esse espaço e uma 
descompressão inevitável, irreprimível, no sentido des-
ta largueza de espaço em frente. Lembro-me bem de que 
foi mesmo por essa razão que surgiram estes braços e não 
como forma preconcebida e aplicada voluntariamente. E é 
muito no correr do projeto que as coisas vão compondo e 
há sempre esta presença [do corpo humano].

rP: Falei anteriormente de um projeto vencedor de um con-
curso em Giudecca, em Veneza. Este projeto foi [inteira-
mente] construído? 

As: Foi meio construído. E, espero, dados os grandes es-
paçamentos entre as decisões, acredito até que vai ser 
acabado. E foi um concurso. Um dia telefonaram para 
cá, ganhei este concurso e tal e foi distribuído o plano 
com o projeto de vários corpos num pedaço do tecido da 
Giudecca. E depois foi truncado, tanto que o que se fez é 
apenas uma pequena parte do que era um tecido extenso.  
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E durante muito tempo não se construiu nada, embora a 
distribuição destes edifícios no arranque, no que se dizia 
ser uma primeira fase, será a fase única. Foi entregue um 
trabalho a mim próprio, outro ao Rossi, outro ao Aymo-
nino e outro ao Moneo. O do Rossi e do Aymonino fo-
ram construídos. Mas o Rossi já havia morrido quando se 
construiu e provavelmente vai acontecer o mesmo com o 
meu (risos). O Moneo ainda não foi sequer contatado para 
desenvolver o projeto. E um dia recebo um telefonema a 
dizer que eu deveria ir à Veneza para assinar um projeto. 
E eu disse: Mas eu não tenho projeto nenhum em Veneza... 
E me responderam: “Tem, na Giudecca”. Ah sim, mas isso 
foi feito há 10 anos, terei que procurar os desenhos. E de 
lá me disseram: “Não, não, há 35 anos!” (risos). Começou 
a construção: um “l” que faz parte de uma distribuição, 
uma praceta, em alinhamento com o tal edifício, que foi 
entregue ao Moneo. Um dos lados foi construído e está ha-
bitado, baseado no meu plano. (Siza faz um Croqui da im-
plantação e explica a localização dos pavilhões). O outro 
que foi construído é baseado no meu Plano, um edifício em 

“l”. Este é [de] Rossi, este é [de] Aymonino, este é o meu e 
falta depois aqui o do Moneo. Aqui em frente há uma vila 
com um jardim e esta é a praceta. 

rP: Recordo que haveria alguma característica antropo-
mórfica nas faces perimetrais dos edifícios. Isso se manteve?

As: Como é natural, nesta frente... [e muda o tom de voz]. 
Este é um projeto de habitação social e, portanto, feito com 
muita contenção na despesa. E os únicos pontos em que 
se conseguiu mais generosa disponibilidade para materiais 
para a construção foi neste topo e neste topo. E aí a cons-
trução [toda] é rebocada naquela cor especial de Veneza, 
rosa - não é bem rosa, é entre terra de Siena e rosa - e con-
segui que fosse autorizado um revestimento em mármore 
[nos topos]. E aí, neste edifício há qualquer coisa também 
como acontece, já não sei bem como é, tudo em mármore...

rP: De bocas e olhos?

As: É possível que sim, já não tenho bem presente em por-
menor como é, mas qualquer coisa como acontece na Facul-
dade do Porto. São também duas frentes, esta daqui já está 
feita. Tem uma varanda, umas janelas assim. Mas como lhe 
digo, nunca pensei em fazer uma “cara”.

rP: Não foi pensado voluntariamente então?

As: Não.

rP: O vosso Pavilhão da Serpentine Gallery foi desmontado 
e remontado em algum lugar?

As: Os pavilhões dizem que são sempre a posteriori vendi-
dos, mas não nos dizem quem compra. Mas não sei onde 
está, mas sei que foi realmente vendido. É capaz de estar 
em alguma quinta, no interior da ilha. Este projeto tem gra-
ça, pois tem uma estrutura em madeira e quando estava a 
esquissar esta coisa, que eu fiz com o Souto de Moura, e tal, 
apareceu um colaborador meu e trazia na cabeça um cesto. 
Nossa, é isso, esta forma...! E quando veio cá o engenheiro, 
nós o recebemos com um cesto na cabeça (risos). 

rP: Sobre processo projetual, atualmente, após todos os da-
dos, informações do terreno, leis, normas diretrizes, o pro-
grama definido, toda informação reunida, como o senhor 
geralmente começa o projeto? É numa folha de papel em 
branco, é numa reunião com os colaboradores?

As: Normalmente e, as vezes, mesmo antes de visitar o local 
onde vão construir e com informação ainda limitada - pois 
o que informa um projeto é denso, é complexo - eu cos-
tumo, em vez de exaustivamente estudar todos problemas 
do projeto, consigo esforço para ter uma primeira ideia, 
que pode depois não servir para nada, mas pode acabar 
com aquele vazio angustiante de “O que vou fazer aqui?”. 
Para mim, as coisas são pessoais. Começar com uma carga 
enorme de informação é asfixiante e a informação vai sen-
do inserida, bombardeada e, portanto, entra também no 
coro das razões do projeto de uma forma mais sutil e vão 
entrando em jogo informações, condicionamentos que vão 
entrando em articulação, gradualmente.

rP: Estas características antropomórficas, estes detalhes fi-
gurativos, eles entrariam no final deste processo? Não exis-
te uma ordem para isso?

As: Não sei, meu trabalho não é sistemático, não é um 
método, fechado, vai acontecendo. Não podemos esque-
cer que tem também muita influência e vai para além 
destas coisas sistemáticas, [incluindo] a personalidade do 
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promotor do projeto [cliente]. Pode-se dizer que o pro-
motor do projeto é o primeiro arquiteto. Se o promotor 
não está interessado em qualidade, nós não atingimos a 
qualidade. É preciso que o promotor esteja com isso na 
perseguição de uma ideia na cabeça. Na cabeça, tronco e 
membros (risos).

rP: Este é o projeto [a apontar para uma prancha afixada 
na parede da sala de reuniões] que o senhor apresentou em 
Nova Iorque? Quanto tempo para chegar neste estágio?

As: Entendo que foi bastante rápido, pode ter sido seis 
meses, também porque verifiquei que em ny não há carga 
burocrática e imperrante que existe nos outros países da 
Europa. São muito pragmáticos. O projeto é informado a 
consultas desde o início, tem já uma definição muito con-
creta sobre as regras do urbanismo, neste caso por exem-
plo, a altura, os limites em profundidade, tudo isto estava 
definido. E depois há a possibilidade de diálogo e consulta 
gradual com os engenheiros responsáveis. De modo que 
não há o que acontece por aqui de se esperar por seis meses 
ou mais as vezes, muita burocracia (inaudível). Agora estão 
todos estes condicionamentos vindos do marketing, como 
dizem. O projeto está sendo anunciado, para ser vendido.

PerguntA: Então o projeto já está aprovado desta forma 
como foi apresentado?

As: Não em definitivo, mas o que sabemos é que o caminho 
que estamos a percorrer é um caminho “aprovável”, nas 
sessões já feitas num gabinete em Nova Iorque e, portanto, 
nós projetamos integralmente, mas toda essa consulta, bu-
rocracias, tudo é feito pelo gabinete [de Nova Iorque].

rP: Quem está colaborando com o senhor neste projeto, aqui 
em Portugal?

As: Em Portugal, um colaborador meu. Tenho feito agora 
com um colaborador.

rP: Em tempo integral trabalhando nos desenhos executivos?

As: Trabalhando no computador [mexe os dedos, como se es-
tivesse a digitar], coisa que eu não faço, chegou muito tarde 
para mim [inaudível].

rP: O senhor continua fazendo as plantas na prancheta? 
Em que momento isso vai até o colaborador?

As: Neste momento eu lanço as ideias através de esquissos 
que vão evoluindo, mas que simultaneamente há um cola-
borador que já está criando uma maquete, por exemplo...

rP: Então um processo que “vai e volta”?

As: Sim, ele vai fazendo fragmentos ou já um todo com o 
rigor da medida no computador, porque o esquisso é mui-
to rápido, é uma forma de comunicação consigo próprio 
e com os outros muito rápida, mas também pode enganar 
muito. Tem que haver este controle com a medida, de di-
versos instrumentos. O esquisso pode estar fantástico e tal, 
mas quando se põe com o rigor das medidas vê-se que é 
um desastre. Mas não é um desastre, é um passo, depois 
se corrige. Trabalhamos muito com maquetes. E, como 
dizia, em reunião com os engenheiros das especialidades 
do edifício, isso é fundamental.

rP: Dentro deste momento de concepção, existe o ingrediente 
“humor” na sua obra?

As: Às vezes até existe mau humor (risos). 

rP: Essa característica de uma fachada “vesga”, de um 
“olho cubista”. Existe o ingrediente humor nisso?

As: Abruptamente não. Essas coisas vêm. Se são forçadas, 
não funcionam. Agora, humor sim — falei mau humor 
(risos) — é fundamental. Arquitetura se não proporciona 
prazer, é uma coisa insuportável, é uma atividade insu-
portável, com cargas de condicionamentos etc. Mas tem 
também uma compensação do prazer que dá em ver-se 
surgindo uma ideia que corresponda ao desejo e a forma 
como flui e tal. Arquitetura sem prazer no seu exercício 
não aconselho a ninguém.

rP: Para encerrar esta entrevista, gostaria de abordar ou-
tro assunto. É sabido que o senhor é um grande conhe-
cedor da obra do Picasso. É possível dizer que este arca-
bouço de formas distorcidas nos seus projetos derivaria 
desta bagagem, inconsciente, da obra dos grandes mestres 
cubistas, em específico, de Picasso?
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As: Eu digo que sim. Dos cubistas e de outros. Nossa mente 
[bate a mão na testa] é um armazém de imagens e de ideias. 
Naturalmente que o que mais impressiona, o que mais se 
registra, o que mais deixa sulcos, é exatamente o conhe-
cimento muito alargado do que se faz e do que se fez. É 
por isso que, para um arquiteto, a viagem faz parte de sua 
formação de uma maneira muito intensa, porque a viagem 
tem o atrativo e o estímulo da “não rotina”. Viagem signi-
fica o diferente, o novo, de tal modo que aí a capacidade de 
absorver é mais forte. O Picasso sim, e de outros, com cer-
teza que sim. Agora, nunca fiz um desenho (pega a caneta 
e desenha uma linha) a pensar no Picasso, mas sei que está 
cá dentro (bate na testa com a palma da mão) e com força.

rP: Então o senhor nunca pensou: neste projeto estou me 
referindo ao “Harlequin” de Picasso? Isso não existe?

As: Não existe não. Está aqui (bate a palma da mão na testa), 
latente. Agora, em Nova Iorque vi uma extraordinária expo-
sição da escultura do Picasso, que está no MoMA. Extraordi-
nária exposição, onde havia peças que eu nunca havia visto, 
nem fotografadas, porque conseguiram juntar coisas da pró-
pria coleção dele, particular dele, que não eram conhecidas. 
Como sabe, o Picasso no sul da França vivia rodeado de pin-
turas e de esculturas nessa fase. E tem uma particular força 
na obra do Picasso, porque ele interrompia sua atividade cen-
tral, que era a pintura, mas havia períodos em que trabalhava 
intensamente com a escultura. Depois, podia parar durante 
anos.... E talvez por isso tenha uma quantidade de escultura 
e desenhos, aqueles desenhos feitos durante a guerra, e muita 
escultura em gesso, em bronze. Uma quantidade de obra.

rP: As esculturas que o senhor fez em madeira, que 
o senhor expôs há alguns anos atrás, e que podem 
ser vistas em algumas fotos em um projeto na Coreia,  
foram vendidas?

As: Sim, foram. 

rP: O senhor planeja fazer mais alguma exposição de  
esculturas? 

As: Sim, está previsto fazer uma exposição em Roma, no 
museu de arte contemporânea, Maxxi. E faço também, de 
vez em quando. É a única coisa em que me aproximo de 

Picasso, que de vez em quando interrompo. Esculturas em 
mármore, madeira. Neste caso mesmo, por exemplo, foi 
uma encomenda de um senhor que já conhecia a minha es-
cultura. E aliás, fiz uma exposição em Taiwan que incluía 
escultura, e pediram-me uma, para fazer para o edifício. Um 
cliente fantástico, interessado em qualidade. O projeto foi 
cumprido impecavelmente. Arranjaram bons construtores, 
com grande entusiasmo. É aquele, olhe ali (aponta para uma 
foto na parede). Então ele me pediu uma escultura, e eu fiz 
duas figuras a receber os visitantes, em mármore, pensando 
nos azulejos que há em Lisboa. Muitos edifícios da Lisboa 
pombalina em azulejo tem um personagem na entrada, ao 
se subir as escadas, numa posição de convite (se debruça 
para frente, demonstrando a posição), em tamanho natural. 
Foi o que eu fiz. Mais tarde, foi-me pedido pela câmara da 
cidade para fazer uma escultura para um edifício e fiz ou-
tra escultura, esta não figurativa. Mas é que nesse caso foi 
por encomenda, e as vezes também porque me apetece, mas 
pouco, porque o tempo é pouco.

rP: Numa tradução livre e coloquial, Picasso diz que a qua-
lidade de um pintor depende da quantidade de passado que 
traz consigo. O senhor acha que está no auge da carreira, 
ou num momento importante de vossa trajetória?

As: Bem, eu, com realismo, estou no fim da carreira.

rP: Mas o senhor chega ao final, então, no topo?

As: Não sei.

rP: O senhor teria a predileção por algum projeto em especial?

As: O que há é aqueles que correm bem, um bom promotor, 
com entusiasmo, que quer qualidade e em geral correram 
bem. E há os que correm muito mal, no sentido dos condicio-
namentos, falta de financiamento, interrupção, muitos casos 
desses. Em Espanha um projeto que estava com a construção 
quase acabada e muito bem executada, em que me concentrei 
muito, porque era uma oportunidade boa, nos Pirineus, num 
sitio fantástico, o cliente entrou em falência e ficou abando-
nado. Já nessa altura já deve estar em ruinas, num sitio tão 
exigente. Portanto há os que correm mal por razões diversas 
e há os que correm muito bem. E por esses é claro que guar-
do uma memória mais grata e mais satisfatória. Um deles 
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é, e não o digo por ser brasileiro, mas é o projeto que fiz no 
Brasil, o Museu Iberê Camargo. Lá está porque foi decidida 
esta construção por uma comissão em que estava a viúva do 
Camargo, que estava viva e ainda bem viva, e amigos dele 
e, portanto, havia um grande interesse em dedicar ao pintor 
uma obra que fosse digna da qualidade da sua pintura. 

rP: Mais uma vez uma obra que termina bem por conta de 
bons promotores [clientes]?

As: Sem isso não há boa arquitetura, ou só muito raramente 
poderá haver, à custa de um esforço irritante (inaudível). 
Tanto é que você falou muito bem. Esta que é na China 
também correu muito bem. E é sempre, por trás do que eu 
chamo de “correr bem”, está um promotor, um dono de 
obra que acredita...

rP: Geralmente um amante da boa arquitetura?

As: Sim, muitas vezes. Também pode acontecer que não seja, 
mas que seja um amante da vida [sorri enquanto fala]... da 
qualidade de vida.

rP: Dr. Álvaro, agradeço muito pelo vosso tempo precioso.

As: Claro, gostei muito, que corra bem.
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entrevistA 2:

luísA PenhA (no gABinete dA ArquitetA,  
09/set/ 2017, 10h)

rAul PenteAdo: Primeiramente gostaria muito de agradecer 
a senhora pela disponibilidade.

luizA PenhA: Não tem de quê.

rP: Gostaria de começar falando deste momento, que é o final 
dos anos 1970 e começo dos anos 1980, em que a senhora faz 
parte de um pequeno e seleto grupo de colaboradores do Arq. 
Siza. Quando a senhora ingressa no Estágio com o Arq. Siza?

lP: Não foi um estágio, foi para trabalhar. Portanto, o meu 
marido, que é o Eduardo [Souto de Moura], tinha acabado 
de sair do escritório do Siza, e eu estava no segundo ano da 
escola.

rP: Mas isso foi em que ano? 1978, 1979?

lP: Sim, por aí. Datas certas, não sei. Foi em 1970, antes dos 
anos 1980. Portanto, eu entrei no curso de arquitetura em 
1977, talvez. Em 1978 ou 1979, o Eduardo saiu do escritório 
do Siza e eu estava no segundo ano na faculdade de arquite-
tura, ainda nas Belas Artes, em São Lázaro. E pedi para ir lá 
trabalhar. Pronto. Portanto, apanhei uma fase da escola em 
que já se trabalhava muito na escola e trabalhava-se muito no 
escritório. Eu corria rua acima e rua abaixo, era muito traba-
lho, mas aprendia muito. Ao par da escola, estar no escritório 
do Siza. Também fui para lá por ele ser meu tio. E fui apren-
der. Fui sem saber nada de nada e começar a trabalhar dire-
tamente. Realmente nessa altura, o Siza tinha pouco trabalho. 
Éramos três ou quatro. Depois começou a vir um estrangeiro, 
de vez em quando, estagiar. Mas, de qualquer maneira, basi-
camente, eram o Miguel Guedes, eu, depois mais tarde, o José 
Luís Carvalho Gomes, Jorge Nuno, e não passava muito da-
quilo. E, portanto, era uma época em que o Siza estava muito 
no escritório. Trabalhava muito no escritório e nós também 
trabalhávamos muito em todos projetos que havia na altura. 
Portanto, era um ambiente completamente diferente do que 
se tem agora. E eu era estudante e trabalhadora. Sempre que 
podia, nos fins de semana, a noite trabalhava, mas também 
estava a fazer o curso.
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rP: Nessa altura, o Arq. Siza também produzia desenhos?

lP: Desenhos rigorosos, as vezes a lápis, desenhos para ele 
próprio, de estudo.

rP: Preparatórios?

lP: Claro e ele próprio a estudar. O desenho mais maquinal 
- não havia computador - éramos nós que fazíamos. Mas 
ele ficava muito tempo no escritório e muitas vezes, pegava 
naquelas réguas e desenhava rigoroso. Quando estava a co-
meçar um projeto, partia logo para um desenho rigoroso, a 
lápis, e fazia: plantas, cortes e alçados. Nós fazíamos mais 
aquele trabalho de desenhar a tinta e meter as letras, cotas 
e tramas. Era isso. Agora, o Siza estava muito tempo a tra-
balhar conosco. A sala era pequena e estávamos todos ali a 
trabalhar. E depois, fazíamos maquetes. Como fazíamos! E 
estava muito presente no escritório.

rP: A senhora tem lembrança de qual foi o primeiro projeto 
em que atuou?

lP: O primeiro projeto - lembro-me perfeitamente - foi o 
Banco Borges, que já estava em projeto de execução, e era 
onde o Eduardo [Souto de Moura] tinha estado a trabalhar. 
E como ele foi embora, eu peguei naquela caixilharia curva 
do Banco Borges e passei muito mal, porque tinha pouca 
experiência. O desenho era dificílimo e eu não tinha feito 
aquilo desde o princípio, apanhei aquilo a meio e passei 
a rasca para fazer aquele trabalho. Esforcei-me imenso e 
como o Siza nunca na vida me ralhou, eu lá me fui safando 
como pude (risos). Fui aprendendo e ganhando confiança. 
Mas foi aterradora essa experiência. 

rP: Junto a esse projeto, havia mais algum correndo em 
conjunto, ao mesmo tempo?

lP: Já no escritório do Siza, isso eu já não me lembro. Eu, 
por acaso, me lembro que o primeiro trabalho que peguei 
foi a caixilharia da curva do Banco de Vila do Conde. Apa-
nhei isso, já o projeto muito desenvolvido, em execução. 
Depois o primeiro mesmo em que fui a trabalhar, não me 
lembro qual é. Pronto. Havia muito trabalho para Berlim. 
E, depois, as casas que eu peguei, como responsabilidade 
minha. Foi a [Casa] Vieira de Castro e trabalhei também 

nesta [Casa] do Figueiredo. Trabalhei nesta do Machado, 
que ficou em águas de bacalhau [sem construir]. É esta, não 
é? Isto foi tudo eu que desenhei [apontando para os dese-
nhos de um livro]. E pronto. Depois, muito mais tarde, já 
nos anos 1990, que comecei a trabalhar - não sei se estou a 
adiantar ou se espero ...? 

rP: Pode continuar.

lP: Depois, mais tarde, comecei a trabalhar com o Siza nou-
tro registro, no meu escritório, fazendo os trabalhos dele. 
E aí fiz aquele projeto de Ceide [Centro de Estudos Cami-
lianos], mas isso já é outra época. Aí, já com muito mais 
responsabilidade, trabalhando no meu escritório, com uma 
colaboração  a sorte de, quando entrei, estarem outra vez a 

“baixar ao planeta Terra” e a falar de arquitetura e ensinar 
o desenho e a arquitetura. E, portanto, foi um curso de 
muito trabalho, muito intenso, de arquitetura mesmo, de 
aprendizagem muito intensa. Um bom curso.

rP: A senhora se lembra quem eram os autores mais difun-
didos naquele momento? Os livros, autores, textos?

lP: Dependia, porque aquilo era um bocadinho por gru-
pos, mas o Siza já era uma pessoa muito falada, com obras 
muito conceituadas, era meu professor. Ele era meu patrão 
e meu professor.

rP: Ah é?

lP: Por isso que eu corria de um lado para o outro. Pois chama-
va-me para o escritório e chamava-me para a escola. Ficava ali 
para cima e para baixo. Tive professores muito bons nessa épo-
ca, professores todos com escritório e atividade profissional.

rP: Sobre quais a senhora tem memória?

lP: Uma memória fantástica do meu primeiro professor de 
projeto que foi o Sérgio Fernandez. Fantástico. E eu não 
sabia nada, cheguei ali vinda do Liceu sem saber sequer o 
que era arquitetura. Fui para arquitetura porque achei que 
era interessante, tinha lido já, mas estava a zeros. E o Sergio 
Fernandez foi o meu primeiro professor. Abriu-me horizon-
tes, fantástico, no primeiro ano, professor de projeto, espe-
tacular. Depois tive também o Manuel Correia Fernandes, 
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o Alfredo Matos Ferreira. Tive... Todos arquitetos, na épo-
ca, eram professores e a aula, na altura, era muito boa por 
isso: pois tinham seu escritório, sua atividade profissional e 
ensinavam. Hoje em dia, há muita carreira acadêmica, de 
professores de projeto que nunca pegaram num lápis. Do 
ponto de vista dos arquitetos estrangeiros, que se ia falando, 
eram os irmãos [Rob e Leon] Krier, do [Aldo] Rossi. Imi-
távamos muito aqueles desenhos dos Irmãos Krier, ingleses, 
do Stirling. Era essa a época. 

rP: A obras literárias do Venturi e do Rossi, naquela época...

lP: Sim, sim, muito, muito.

rP: ..completavam dez anos. Elas eram abordadas no curso? 

lP: Não tanto pelos professores, mais pelos alunos.

rP: Por iniciativa dos alunos?

lP: Sim. Havia alguns professores que lançavam a ideia e ou-
tros que nem conheciam. Mas os alunos, pelo menos o grupo 
em que eu trabalhava, os mais ligados a mim, devorávamos 

“A Arquitetura da Cidade”, do Aldo Rossi. Era a nossa bíblia. 

rP: O Arq. Siza gostava também? 

lP: Gostava seguramente, mas nunca foi muito de empur-
rar para esta ou para aquela. Falava mais de uma maneira 
pessoal, da sua obra e da sua visão da arquitetura. Não era 
muito de mandar os alunos ler este ou ver aquele. Mas é cla-
ro que gostava do Rossi, evidentemente. Era amigo dele, até.

rP: A cadeira do arq. Siza era de construção, não é?

lP: Era de construção. 

rP: Como eram as aulas do arq. Siza?

lP: Eram muito boas, pois eram de construção. Porque ao 
falar de construção, falava de arquitetura de uma maneira 
global, sempre de uma maneira global e abrangente.

rP: As disciplinas de história e de projeto eram lecionadas 
por quais professores naquele momento?

lP: De história era de teóricos o tempo todo, arquitetos 
mais especializados em história, com menos habilidade 
profissional, ou até pessoas formadas em história, eram 
para dormir o tempo inteiro. Não tínhamos interesse ne-
nhum nas aulas de história. Nada. Éramos 100% práticos, 
percebe?  Desenho, desenho, andar para frente com o pro-
jeto, sem estar a pensar muito, avançar no desenho e no 
projeto. Sem pensar duas vezes. E com pouca cultura ar-
quitetônica, evidentemente. A nossa cultura arquitetônica 
era adquirida na medida em que nós a precisássemos, para 
o projeto. E nunca estar a ouvir o Egito, a Grécia, sem usar. 
Como toda aprendizagem. 

rP: Então, esses conteúdos de história e de projeto não dia-
logavam naquela época?

lP: Nada, nada, nada. O que eu aprendi de História e Teo-
ria da Arquitetura foi no Projeto. A História era uma cul-
tura que não nos interessava. Dormíamos todo o tempo. 

rP: Os professores de projeto indicavam alguma literatura?

lP: Nem por isso. Não.

rP: Então, foi ao desenhar que os projetos...

lP: Foi basicamente um curso prático e, ao desenhar, 
os professores falavam em casos de outros arquite-
tos, em obras de outros arquitetos e isso é que nos 
despertava o interesse, para aprender. Portanto, sem-
pre na medida de termos que resolver um problema 
do projeto. E isso que nos estimulava para saber mais, 
aprender e conhecer. Mas nunca ouvir e desenhar.  
Sempre desenhar e procurar. 

rP: Em vosso seminário de pré-profissionalização, elaborado 
entre 1985 e 1986, no qual a senhora desenvolve um projeto 
para um Teatro-Oficina, em Matosinhos, é possível encontrar...

lP: Como é que sabe isso tudo?

rP: Eu pesquisei na fAuP. Tive acesso na biblioteca da fAuP.

lP: Eu já nem sei nada. Acabei o curso e comecei a trabalhar 
no Siza, fora do esquema. Casei-me, comecei a ter filhos...



205204

rP: Quando que a senhora sai do escritório do arq. Siza, 
definitivamente?

lP: Sem ter trabalhos dele?

rP: Isso. Formalmente.

lP: Sai em 1984 ou 1985. E comecei a trabalhar em casa, 
já com dificuldade, por ter filhos e não cumprir horários. E 
só nessa altura que fiz a prova final, do curso.

rP: Coincide mesmo.

lP: Em 1986. Porque eu tive uma filha em 1986 e logo a 
seguir a ela nascer, fui fazer a prova final. 

rP: Nesse trabalho, há algumas passagens escritas bas-
tante interessantes, que podem ser lidas, como uma ante-
cipação de algumas premissas da obra da senhora, como 
autônoma: “Encarar um sítio, hierarquizando as parte 
e dando à sua intervenção, um caráter histórico”, “uma 
nova ordem a partir da aproximação dos opostos”, ou 

“é nesse dialogo, entre tempos diferentes, que a cidade  
se desenvolve.”

lP: Isso é tudo Rossiano (risos).

rP: Acredito que sim (risos). Gostaria que a senhora re-
lacionasse essas passagens com o período de trabalho no 
Arq. Siza. Existe alguma relação?

lP: Todo meu trabalho, toda a minha vida, foi influenciada 
pelo Arq. Siza. A minha escola básica foi o Arq. Siza. Pron-
to. E essas eram coisas que eu ia lendo e tal, fazem algum 
sentido, mas não sei. Mas toda minha influência, hoje em 
dia como arquiteta, eu sei que tenho uma influência enor-
me, porque tudo que eu aprendi, a maneira de trabalhar, 
continua a ser aquela. É uma maneira de fazer as coisas. 

rP: Então, aquele foi um momento pontual?

lP: Nem gosto deste estágio. Não trabalhei com muito... o 
grupo não era bom, os professores responsáveis também 
não. Não foi uma fase muito feliz, nem de trabalho, nem 
acadêmico. Já era mesmo para acabar.

rP: Para encerrar esse momento, esse ciclo.

lP: Sim, sim.

rP: Nos anos 1970, o Arq. Sergio Fernandez, que a senho-
ra já citou, escreve no livro “Arquitetura Portuguesa, Per-
curso 1930-74” que “o aprofundamento teórico das ques-
tões da arquitetura conduziria a disciplina a seu campo 
específico, a consciência da importância do passado, nas 
novas formulações, tal como se revelara na América ou 
Europa do norte, através de obras ou publicações de Stir-
ling, Gregotti, Rossi ou Venturi, conduz a uma releitura da 
história.” A senhora acredita que seja por isso que a obra 
do arquiteto Siza começa a sofrer aquelas transformações 
que começam a ocorrer naquele momento, no começo dos 
anos 1980?

lP: Eu acho que a obra do arq. Siza partiu sempre desse 
princípio, de compreensão do lugar. Para uma compreen-
são do sitio, como a que ele vai fazer, precisa haver uma 
compreensão da história. Portanto, partiu, toda a vida, 
desse princípio. E é nesse princípio que eu acredito, e que 
tento fazer os projetos e não na história, num calhamaço 
de papeis na prateleira, mas quando chegas ao lugar, para 
fazer um projeto, tu vais tentar perceber, porque aquilo 
está assim, porque é assim, o que é que se fez antes, o que 
se fez depois e isso é história. E o que se fez de parecido 
em outros sítios, para se ver a experiência. E quanto mais 
se souber, quanto mais cultura arquitetônica, histórica se 
tiver, com mais facilidade se relacionam as coisas. E eu 
acho que isso é a base do trabalho do Arq. Siza. Nunca em 
imagens soltas. Tens que fazer aqui uma casa, vem uma 
imagem, cola. Vem outra coisa, cola. Percebes? É a antíte-
se disso. Compreensão total do que vai ter que fazer ali e 
para isso vai ter que perceber o sítio, perceber as premissas, 
os problemas e vai ter que os resolver. 

rP: Enquanto a senhora trabalhou com o arquiteto Siza, 
era evidente ou aparecia essa mudança de linguagem no 
trabalho dele, que vinha ocorrendo desde o final dos anos 
1970? Ou isso não era muito claro para quem estava tra-
balhando, no front, nos desenhos, nas pranchetas?

lP: Estás a falar da mudança de linguagem das obras da 
Boa Nova para uma coisa um pouco mais...
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rP: Loosiana, relacionada ao racionalismo. Ao Adolf 
Loos e, também, a toda essa arquitetura histórica, italiana, 
palladianista, etc.

lP: Não sei isso. Não sei teorizar sobre isso. Há uma coisa 
que eu sei: quando o Siza começou a ter muito trabalho, co-
meçou a usar uma linguagem quase fechada para responder 
a todos os trabalhos. Porque não podia estar a fazer uma 
Boa Nova aqui, uma Piscina de Leça ali, outra coisinha ali. 
Portanto, arranjou quase um sistema construtivo, tipo, que, 
embora adaptasse cada projeto a sua situação, havia ali 
uma coisa que funciona mais ou menos da mesma maneira. 
Enquanto a Boa Nova foi um trabalho em que ele esteve 
focado, porque foi um trabalho de desenhar tudo, adaptar 
ao rochedo, depois começa a haver um trabalho em que ele, 
mais global, maior, mais trabalho, acho eu, mas há outras 
explicações com certeza para ele sair dessa arquitetura.

rP: Sai de um artesanato em direção a um conjunto de uma 
obra toda.

lP: Eu acho que isso tem a ver com o crescimento do traba-
lho. A Boa Nova é uma obra de um arquiteto que está a co-
meçar e que está focado naquilo, e que faz, obsessivamente, 
aquilo tudo. Vai ao pormenor. E, mais tarde, já não é assim 
que se pode fazer. Já não é ele que está a fazer, tem uma 
equipe de colaboradores, tem que arranjar uma maneira de 
responder, mais global. Mas não sei, isso é minha ideia. É 
uma ideia até pragmática e prática, mas acho que tem a ver 
também com isso.

rP: O que a senhora fala vem de encontro ao que o Rafael 
Moneo fala no livro dele. Escreve que o Arq. Siza, nesse 
momento faz uma síntese, simplifica um pouco a sua obra.

lP: Claro. Deixa de trabalhar em Portugal e vai trabalhar 
para fora de Portugal e portanto, tudo aquilo o obriga a 
uma síntese muito grande. E acho que isso se reflete depois 
nos projetos também. 

rP: Antes de falar das casas dos anos 1980, gostaria de 
perguntar sobre o Pavilhão Carlos Ramos, no qual a se-
nhora foi colaboradora. Durante o andamento do projeto, 
foi percebido pela senhora a erudição e a complexidade por 
trás daquele pequeno edifício, que era para ser, eventual-

mente, provisório? Conseguiu perceber todas as ideias por 
trás daquele pequeno pavilhão, desde o princípio?

lP: Não. Fui descobrindo. No princípio não. Aliás, aconte-
ceu-me toda a vida. Quando o Siza me passava as primei-
ras ideias, eu não gostava. Nunca gostava. E dizia: “Ele 
está louco. O que é isto?” E, depois, começava a trabalhar 
e a coisa começava a se desenvolver e eu começava a me 
surpreender com a obra. Porque, de uma maneira geral, a 
primeira ideia era tudo o que eu não faria. E, portanto, eu 
ficava: “Que estranho, estranho isto”. E depois, com o de-
senvolvimento e, principalmente, com a obra. Até tem ali 
uma fotografia do Carlos Ramos [aponta para uma parede 
da sala]. Por exemplo, eu estava a trabalhar no projeto e 
nunca havia percebido aquela transparência da janela para 
o Douro, quer dizer, talvez, ao desenhar, até percebia, que 
era uma intenção, mas não percebia a força daquela inten-
ção. E, portanto, isso aconteceu-me sempre com os proje-
tos do arq. Siza. Foi, ao princípio, não aderir, não gostar, 
não me surpreender, e, depois, com o desenvolvimento, é 
que eu ia percebendo: “Ah! Ah!”(risos).

rP: A senhora acha, que este projeto do Pavilhão Carlos 
Ramos traduz um pouco o espírito daquele tempo, do iní-
cio dos anos 1980? Era algo próprio do arq. Siza ou era 
algo que estava no ar, aqui no norte de Portugal?

lP: Não sei. Eu nunca consegui relacionar o trabalho do 
Siza com o restante. Nunca consegui relacionar isso. Ou 
seja, eu acho que o Siza nunca se deixou influenciar por 
modas. De repente, encadeia, quando se começa a fazer 
muitos assim, aquilo, mesmo que não se queira, e, vira 
moda. Acho que o Siza é sempre um outsider de qualquer 
moda, tanto em termos de arquitetura, [como de] mate-
riais. Mas no fundo, não consigo fazer essa relação. Since-
ramente, não consigo. Mas atenção, que não sou teórica, 
quem sou eu. 

rP: Quando a senhora viu pela primeira vez o desenho do 
pavilhão, qual a interpretação que a senhora teve? Daque-
le estudo formal, aquela configuração do pátio, os alçados 
dos topos?

lP: Àquela implantação, eu aderi logo, porque achei que 
era muito bonito, abrir o pátio para o parque. Pronto. 
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Isso qualquer pessoa percebe, que é natural, que é bonito, 
eu percebi. Nesse aspecto eu não digo que não gostei, mas 
não percebi até que ponto aquilo era bem feito. Mas é cla-
ro que eu gostei logo daquela ideia de abrir o pátio para o 
jardim, que era lindíssimo. E era ali, recatado atrás, num 
sítio muito bem escolhido, como sempre.

rP: Essa arquitetura de configuração simples, mas semân-
tica complexa, de resgate da arquitetura racionalista, ita-
liana, renascentista, ou maneirista, do barroco português, 
das fachadas de obras públicas, palladianas, até das pe-
quenas habitações residenciais mais ordinárias, ela viria 
a se tornar um paradigma? A Senhora que depois que o 
pavilhão Carlos Ramos ficou pronto, que a escola, que os 
outros edifícios da fAuP ficam prontos, isso vem a se trans-
formar numa moda aqui no norte de Portugal?

lP: Estás a falar do Pavilhão Carlos Ramos ou da Faculda-
de, pois são duas coisas completamente diferentes.

rP: Pergunto primeiro do Pavilhão. Ele foi emblemático, na-
quele momento? Ou a fAuP foi mais?

lP: Mais a FAUP. Acho que sim, porque foi uma obra maior, 
foi mais espetacular. O Pavilhão é muito sutil, não é? Nin-
guém dá nada por aquilo. Só um arquiteto que já saiba bas-
tante de arquitetura que consegue perceber e valorizar aqui-
lo, senão, é uma obra pequena. A Faculdade de arquitetura 
teve muito impacto. E houve muita gente a fazer Faculdades 
de Arquitetura, em grande, em pequeno, mais para frente. 
Eu acho que teve muito mais impacto. E, além disso, tem o 
impacto de ser uma escola de arquitetura, onde os estudan-
tes vivem lá, e, nem que não queiram, aquilo cola-se a eles, 
não é? Eles vivem ali durante cinco anos. Portanto, toda 
vez que tem que fazer uma janela, um lavatório, ou uma 
escada, a imagem que está agarrada a ele, colada a eles, é a 
da faculdade. 

rP: O arq. Antonio Madureira, que também colaborou no 
edifício do Pavilhão Carlos Ramos, coloca em um artigo 
que “a construção foi um processo misto dos conhecimen-
tos adquiridos em obras anteriores e experiências novas.” A 
senhora vê nas casas elaboradas alguns anos antes o germi-
nar ou o laboratório da pesquisa linguística que culminaria 
no Pavilhão Carlos Ramos, em 1985? A senhora consegue 

enxergar, nesses projetos em que a senhora participou, na 
casa Fernando Machado, na casa...?

lP: Não. Eu relaciono muito mais isso com a Faculdade de 
Arquitetura, por exemplo. O Carlos Ramos é um projeto 
fora do...

rP: Fora de série?

lP: Não é fora de série, é fora do percurso. Eu acho que é 
fora do percurso. É algo especial. Eu acho que, apesar de 
tudo, o Siza, a partir dessa altura, começa a ter muito traba-
lho e uma linguagem, mas tem algumas coisas “especiais”. 
E eu acho que o Carlos Ramos é um “especial”. 

rP: A senhora coloca o Pavilhão na altura das Piscinas de 
Leça ou da [Casa de Chá da] Boa Nova?

lP: Não. Já é outra época. Já não tem nada a ver com isso. 

rP: Se torna um outro “clássico”?

lP: Fora do normal. Um projeto especial, fora da linha, fora 
do bolo. Está a fazer perguntas muito teóricas sobre o Siza. 
Eu tenho uma experiência de trabalho com o Siza, mas não 
teorizo sobre isso. 

rP: Agora as perguntas teóricas acabam e falaremos das 
experiências nas casas dos anos 1980. Durante esse pro-
cesso de elaboração dos projetos das casas, a senhora per-
cebe, no tratar com o arquiteto Siza, alguma preocupa-
ção em fazê-las “figurativas”? Por exemplo: a casa Luis 
Figueiredo se parece com um barco, isso está presente na 
memória descritiva;

lP: Sim, e com caras [rostos].

rP: E como foi isto, na época? O Arq. Siza, nos desenhos rigo-
rosos que iam sendo feitos pela senhora, em algum momento 
colocava: “essa janela precisa ficar com uma proporção tal”?

lP: Não, o trabalho não era feito assim. Os primeiros dese-
nhos da casa eram feitos por ele, rigorosos, a lápis. 

rP: Inteiros, a lápis?
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lP: Inteiros, plantas cortes e alçados. E quando ele nos pas-
sava esse desenho, já estava pronto.

rP: As proporções já estavam ali.

lP: Exatamente, não tínhamos... Quando tínhamos que pe-
gar naquilo era para encontrar coisas para resolver, como 
é que se faz aqui, como é que se faz ali, como é que vai 
ser a janela, mas a informação ele dava-nos, desenhava, ri-
gorosamente, tudo, com desenhos muito bonitos, que são 
rigorosos, mas ao mesmo tempo, têm vida, porque são a 
lápis, com lápis de cor, e, assim, são desenhos fantásticos, 
onde já está, praticamente, tudo. Nós pegávamos naquilo e 
começávamos a fazer uma maquete e a desenvolver, mas, ba-
sicamente, já estava praticamente tudo lá. Nós não tínhamos 
que ser informados se aquilo era uma cara ou um barco, ou 
se era um cavalo. Passava e estava feito. Estava tudo lá pra-
ticamente. 29:02 E é fantástico isso, pois só uma pessoa com 
muita experiência é que faz. Que do primeiro desenho, até 
o desenho final de execução, pouca coisa mudava. Às vezes, 
abandonava a solução, já nem me lembro disso acontecer, de 
ser outra coisa, mas entre o projeto que ele fazia - sentava-se, 
a lápis, planta, cortes, alçados - e passava. E, no fim, não era 
muito diferente. Portanto, já estava tudo no sítio, percebes? 
Depois, tínhamos que desenvolver a estrutura, falar com os 
engenheiros. Nós não. Nós éramos desenhadores, nós cor-
ríamos ao lado, nós fazíamos aquele trabalho que ele já não 
estava para fazer, que era fazer maquetes e desenhar a tinta 
e por letras. Isso ele não estava para fazer. Mas de resto, ele 
fazia tudo, tudo, tudo. Nós tínhamos um papel muito passi-
vo. Nem discutíamos com ele, nem nada. Aquilo era mesmo 
o autor e os colaboradores. Não era do ponto de vista social, 
mas do ponto de vista profissional, porque do ponto de vista 
social era um ambiente maravilhoso. 

rP: Sim, claro, até porque existiam relações familiares. Sem 
dúvida.

lP: Era almoçar, jantar. Agora, do ponto de vista de autor, não 
havia relação nenhuma. Tinha que nos explicar nada. Fazia 
e nós desenvolvíamos. E trabalhávamos. Sabes por quê? Por-
que não havia insegurança nenhuma. Ele praticamente nem 
precisava ouvir a nossa opinião. Percebes? Estava tão certo, 
que estava a fazer a solução final, que não precisava. Simpáti-
co, se nós falássemos ouvia, nunca nos contradizia, mas a se-

gurança era total. Não precisava da nossa opinião para nada. 

rP: Sim. Sobre a Casa Fernando Machado, feita em 1981, 
um projeto que não andou para frente, que foi truncado, 
cancelado pelo cliente. Quais as lembranças que a senhora 
tem dessa casa? A senhora se lembra do sítio, do terreno ou 
da localização?

lP: Nunca fui ao sítio. Lembro que o Siza que foi lá, fa-
lou com ele, fez um desenho, não sei se está aí [no livro]. 
Não é este. Este foi feito a tinta por mim. Fez um desenho. 
Mas estes desenhos, desses projetos, ele começava logo por 
desenhar ele [próprio]. E já aqui, já é uma coisa mais de-
senvolvida. Mas lembro-me perfeitamente dele me entregar 
essa casa a lápis toda feita. E eu nunca conheci o terreno. 
Foi na mesma época de Berlim. 

rP: Foi na mesma época de Berlim. Aqui inclusive, neste 
desenho, aparecem a Casa Fernando Machado, a Casa de 
Ovar e Kreuzberg (Berlim). 

lP: Foi tudo ao mesmo tempo.

rP: A senhora se lembra se foi tudo ao mesmo tempo?

lP: Tudo ao mesmo tempo. Exatamente. 

rP: A senhora se lembra se a Casa Fernando Machado veio 
antes da Casa Avelino Duarte?

LP: Não sei, mas no escritório devem saber. Eu sei que a 
Casa Vieira de Castro tem coisas desta. Muito. Como esta 
falhou, ele pegou algumas coisas e fez na outra a seguir. E 
eu, isso me lembro, porque acabei esta e comecei a Vieira 
de Castro. E havia coisas muito parecidas. Esta forma de 
cabeça de cavalo. A [Casa] do Vieira de Castro é a mesma. 
É grande, é diferente, está noutro sítio, mas há muita coisa 
desta que ele foi depois utilizar.

rP: Inclusive este terraço descoberto. 

lP: Sim e aquela forma que parece a cabeça de um cavalo, 
a afunilar para a frente. Essas duas são muito relacionadas. 
Como uma ficou por fazer, a vontade daquela passou um 
bocadinho para a outra. 
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rP: Então a senhora acha que essa continuidade de projetos 
não construídos em outros projetos que vem no decorrer 
da carreira do arq. Siza, é natural?

lP: É naturalíssimo. Aquela era uma forma, a qual ele estava 
sendo empurrado. Àquela forma. Não foi feito, na próxima, 
posso retomar essa forma. Embora seja outra coisa diferen-
te, adaptado a outro terreno, completamente diferente.

rP: Mais alguma lembrança da senhora sobre a Casa Vieira 
de Castro?

lP: A Casa Vieira de Castro foi um processo longuíssimo, 
longo, longo, longo. 

rP: Teve várias versões, como ocorreu em algumas outras casas?

lP: Não, não, não. O projeto longo era basicamente porque o 
cliente queria fazer tudo muito barato e queria um engenhei-
ro amigo, um construtor amigo, eram todos amigos e depois 
parava e voltava para trás. Foi muito complicado por causa 
do cliente, que era um bom cliente, mas não tinha iniciativa 
para andar rapidamente. O Siza também se chateava, depois 
já não podia com aquilo, já estava farto, portanto aquele foi 
um projeto longo e aí sim tive que ser eu a aguentar sempre 
aquilo e fazer a relação entre o cliente e o arquiteto. 34:41 
Porque lá as tantas o cliente já estava farto do arquiteto e o 
arquiteto já estava farto do cliente, a obra nunca mais anda-
va, o cliente chato, chato, chato, coitado, sempre à procura 
de mais um conhecido, mais outro conhecido, e mudava de 
empreiteiro, e mudava tudo, tudo, percebes? E, portanto, foi 
um projeto muito chato e muito demorado.

rP: A casa levou dez anos para ser concluída?

lP: Sim.

rP: A casa Figueiredo também levou dez anos para ser con-
cluída, não levou?

lP: isso eu já não me lembro. Eu acho que esta levou mais 
de dez anos [Vieira de Castro]. Mas era assim: parava, de-
pois retomava, depois tornava a parar.

rP: Na Casa Vieira de Castro, na qual a senhora colaborou 

mais ativamente, o arq. Siza, novamente, fazia todos os de-
senhos e entregava para a senhora?

lP: Aí já era diferente, pois aí já não era uma principiante, 
percebes? Mas o primeiro desenho foi o mesmo método. 
Desenhou, fez a planta da casa, um alçado, um corte e dis-
se-me como era a casa. E, depois, pronto, eu desenvolvia. 

rP: Mas aquelas torções, já estavam?

lP: Sim, sim, sim. Já estavam, praticamente. Foi feita com 
aquele método de ele desenhar a rigoroso. Por exemplo, em 
Ceide, o Centro de Estudos Camilianos foi outro método 
completamente diferente: ele me passou o programa, eu es-
tudei o programa, cada vez é uma coisa diferente. Mas essa 
por acaso teve muita graça, estudei o programa e fiz com 
cartolina os espaços que eles pediam, com a devida área, 
como se fosse um puzzle, percebes? Pus uma sala grande, 
uma sala pequenina, três pequeninas iguais, como se fosse 
um puzzle. E ele foi ao terreno, pensou com a cabeça dele 
como que iria ser a implantação naquele terreno e pegou 
nas cartolinas e colocou-as no sítio, na planta, em cima da 
planta. Na mesma escala.

rP: isso foi nos anos 1990? 1995, 1998?

lP: Sim.

rP: Então, já foi completamente diferente.

lP: Foi, completamente. Mas não quer dizer que a arqui-
tetura tenha sido diferente, o método inicial foi diferente. 
Também era uma coisa muito mais complicada. Uma coisa 
é uma casa para uma família, outra coisa é um calhamaço 
de um programa complicadíssimo, escritórios, gabinetes. É 
diferente. Não se pode fazer da mesma maneira, não podia 
fazer o desenho rigoroso de um centro cultural, percebes? 
São trabalhos diferentes. 

rP: Na Casa Vieira de Castro, a senhora percebe essa com-
plexidade geométrica, essas relações entre cheios e vazios, o 
rigor de proporção, entre os cheios e os vazios?

lP: Isso também me surpreendeu. Também foi um dos proje-
tos que me surpreendeu durante a execução. Porque só quan-
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do eu entrei na casa, já em betão [concreto], é que comecei 
a perceber a relação entre o interior e o exterior. Que eu não 
tinha percebido totalmente, daquelas coisas de se ter umas 
janelas contra umas paredes, num pátio, ter as janelas para 
fora, aquela diferença de relação entre o interior e o exterior, 
não tinha percebido totalmente. E foi uma das obras, em que, 
ir a obra e entrar lá, é que me fui apercebendo daquela com-
plexidade e daquela riqueza, da relação entre o interior e o 
exterior. Porque a Casa Vieira de Castro é uma obra prima 
dessa relação do interior com o exterior. É uma casa que não 
se sabe se é muito aberta ou muito fechada. Nem é muito 
aberta nem é muito fechada. E pode-se pensar: é muito fe-
chada, tem paredes a tapar as janelas, ou é muito aberta, tem 
muitas janelas. Não, aquilo está no ponto certo. 

rP: Está medido. 

lP: Está no ponto certo. É muito interessante, mas nessa 
casa, por exemplo, só comecei a me aperceber dela na obra. 
No projeto, eu via coisas que achava exageradas. E depois 
quando entrava na obra: “Uau!” (risos).

rP: Essa casa marca o que seria talvez a primeira grande 
residência que o arq. Siza faria na carreira.

lP: Acho que sim.

rP: Por conta de um sitio [terreno] muito grande.

lP: Brutal, muito grande. 

rP: Os outros sítios eram mais urbanos.

lP: Sim. Um terreno brutal, uma vista sobre a cidade, fora 
da cidade a olhar para a cidade, um grande projeto. Um 
grande terreno, uma grande casa. Que agora pertence a um 
banco. 

rP: Ah é?

lP: O banco ficou-lhe com a casa. 

rP: Coitado do cliente.

lP: E agora acho que está à venda, que o banco que a vende.

rP: Está para leilão.

lP: Exatamente.

rP: Então a senhora fala que identifica essa complexidade principalmente quan-
do começa a visitar a obra. 

lP: Sim.

rP: A senhora acha que a fAuP é talvez a chegada, o final desta fase do arq. Siza 
talvez?

lP: A fAuP eu acho que é um dos primeiros grandes trabalhos do Siza. Não é? 
Daquelas universidades que ele fez em Espanha, centros culturais e obras grandes. 

rP: Ela abre um novo caminho?

lP: Sim. Em que ele começa a fazer obras grandes na Espanha.

rP: E com aquela mesma linguagem?

lP: Sim, eu acho que a fAuP é uma das primeiras. Não, Setúbal é a primeira. 

rP: Setúbal é a primeira, tem razão. 

lP: Eu já não sei, as datas não sei. Mas Setúbal foi a primeira grande escola, 
primeiro grande edifício público. E depois disso, fez imensa coisa em Espanha 
e Portugal, grandes obras, universidades, centros culturais. Usando uma mesma 
linguagem que é para responder aos muitos projetos, que eram completamente 
diferentes, mas ali era uma maneira de se construir que se mantem mais ou menos. 

rP: Mas a senhora acha, que essa característica figurativa que existe em todos esses 
projetos, figurativo tanto no sentido...

lP: Sim, de uma fachada que parecem dois olhos, que fazia uma cara...

rP: Ou de um animal, ou um rosto...

lP: Sim, isso é muito típico do Siza.

rP: Mas teria começado nesses projetos, no seu entendimento?

lP: Talvez, mas não sei. Eu não tenho a obra do Siza de uma maneira [sistemati-
zada]. O tempo, época, não consigo fazer isso, nunca estudei. Mas, sim, acho que 
talvez essas casas tenham sido a incubadora.
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rP: Agora, gostaria de continuar falando principalmente 
destas questões de linguagem. Como foi o processo de pro-
jeto do edifício aqui do Aleixo?

lP: Eu também trabalhei nele.

rP: Sim, a senhora também trabalhou nele, foi co-autora 
do projeto.

lP: Isso foi uma história fantástica! A história desse edifí-
cio dava um livro, mas tem que ser outra pessoa a contar. 
Porque, sabes a história. foram quatro amigos que se jun-
taram para construir o escritório: Arq. Távora, Arq. Siza, 
Arq. Eduardo e Arq. Cavaca. E o goP, dos engenheiros 
que estão lá embaixo, na rés do chão.

rP: O goP estava desde o começo também?

lP: O goP desde o começo. Esses eram os iniciais.

rP: Como foi a escolha do sitio, do terreno? 

lP: O terreno. Viram vários terrenos e apareceu este a ven-
da e tinha boas condições e não hesitaram em comprar 
este terreno. E, depois, havia quatro arquitetos, para pro-
jetar o edifício. E, portanto, fez-se uma espécie de concur-
so, onde cada qual apresentou a sua ideia. E o arq. Siza 
disse: “a minha ideia é a melhor.” E todos os outros dis-
seram: “É a melhor, é.” De modo que automaticamente 
o projeto foi para ele (risos). Não [foi bem assim]. Em 
relação ao Eduardo [Souto de Moura] e ao Arq. Cavaca, 
sabiam que era uma mais valia para eles que fosse feito 
pelo Siza. O Arq. Távora, mais velho, ainda houve ali uma 
disputazinha, mas depois acabou por concordar que a so-
lução do Siza era a melhor e que o Siza ia desenvolver me-
lhor o projeto e, portanto, foi entregue ao Siza. E pronto. 
E isso dava um livro, pois depois foram reuniões, quatro 
amigos, quatro arquitetos que iam fazer o projeto. E era 
de rir a gargalhada.

rP: Imagino.

lP: É fantástico.

rP: A senhora participava também dessas reuniões?

lP: Eu participava, como cliente, um deles era para mim. E 
como colaboradora. Mas defendia sempre o Siza, eviden-
temente. Mas eu só trabalhei no estudo prévio, em parte 
inicial, no projeto de execução e na construção, eu não tra-
balhei. 

rP: Então essa opção por essa linguagem neo-racionalista, 
Loosiana, ou Corbusiana heróica, isso esteve presente des-
de o início? Porque não foi uma coisa acordada por todo 
mundo. Ou foi acordada por todos?

lP: Claro que não. Achas que ele ia pedir opinião aos ou-
tros? Fez e ponto final. Aqui houve um fato que enriqueceu 
bastante o projeto, que foi o de haver muita discussão. Era 
um edifício que fazia um “U” com um pátio, como o Car-
los Ramos, a abrir para a vista e para o Rio [Douro]. Uma 
coisa assim, pesadona. Depois, na câmara, aquela parte ali 
colidia com os vizinhos e teve que recuar, e, foi nessa altu-
ra, que ele fez aquela “escama” para ali e ficou furioso na 
câmara, por obrigarem a fazer aquilo, só que o projeto ga-
nhou imenso. Então, fez aquela torção, conheces a planta e 
colocou aquelas coisas ali atrás. Portanto, foi também uma 
daquelas coisas que foram evoluindo com as contrarieda-
des. Ao resolver as contrariedades, foi melhorando muito 
mais o projeto. 

rP: Isso parece que acontece também no Pavilhão Carlos Ra-
mos, que tem um recuo em um dos vértices que é propositado 
por conta de uma raiz de uma arvore que está ali próxima.

lP: Exatamente. Isso é que enriquece os projetos: é aparecer 
problemas e ter que os resolver. 

rP: A História. História do projeto.

lP: Exatamente.

rP: Para encerrarmos, neste último período da carreira do 
arq. Siza, no qual a senhora participa, com o Centro de Es-
tudos Camilianos, entre 1998-2005, o que a senhora nota 
como diferente ou inovador em comparação as outras fases 
anteriores da carreira do arq. Siza?

lP: O que se nota basicamente é um aumento brutal da experi-
ência e de sabedoria. E uma facilidade cada vez maior, embora 
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ele diga, cada vez que começa: “Muito difícil, não sei, não sei, 
não sei.”, tem uma sabedoria acumulada que o faz respon-
der muito mais rapidamente, cada vez com mais segurança. 
Agora, teve experiências diferentes, de trabalhar na China, há 
coisas diferentes, a evolução básica para mim é o acumular 
a sabedoria das experiências, que é o que dá uma facilidade 
enorme para dar muitas respostas ao mesmo tempo. 

rP: Qual o projeto que a senhora consideraria síntese dessa 
última etapa, desse momento final da carreira do arq. Siza? 

lP: Olha, isso eu não sei responder. Noutro dia, estive a pen-
sar numa coisa que era: as obras talvez mais emblemáticas 
que eu mais gosto do Siza são as três em Lisboa. E são em-
blemáticas de três linhas diferentes do Siza, que são: o Pa-
vilhão de Portugal [Expo 98], que é aquela obra objeto no 
sítio, fantástico. Outra é o Chiado, com a recuperação de 
uma cidade antiga e, de uma mesma maneira, respondendo 
aos tempos modernos. Acho genial. O Pavilhão de Portugal, 
acho maravilhoso. E a terceira, os Terraços de Bragança. Na 
outra vez estava a pensar, os três projetos do Siza que mais 
me tocam, são os três de Lisboa. Os Terraços são um projeto 
mais pombalino e lisboeta do que se pode imaginar, numa 
rua, um projeto urbano, em que, praticamente aquilo é tudo 
novo e confunde-se com o antigo, e é absolutamente novo e 
diferente. Está ali encaixado naquela Rua do Alecrim, que 
praticamente, quem olha para a Rua do Alecrim, não vê a 
interferência. 

rP: Não nota.

lP: E são, portanto, três linhas diferentes, que é o objeto no 
Rio, lindo, icônico; a recuperação de parte da cidade e um 
edifício novo, integrado e, portanto, o Chiado é a recupe-
ração no sentido do que existia; e o Terraço de Bragança 
é 100% novo e que vive em contato. Gosto muito mais de 
outros projetos, gosto da Igreja do Marco, gosto de casas, 
gosto de imensa coisa, gosto dos antigos, gosto dos novos, 
mas esses três de Lisboa são três projetos que me interessam 
muito e que me tocam muito. Não são os que eu gosto mais, 
mas são os mais emblemáticos de três situações completa-
mente diferentes. 

rP: A senhora tem alguma preferência entre a Fundação Ibe-
rê Camargo e a Fundação Nadir Afonso?

lP: Iberê Camargo não conheço. Nadir Afonso acho fantás-
tico. É um projeto muito Siziano. A Fundação Iberê Camar-
go só conheço por fotografia, nunca fui lá. 

rP: Para concluir, vou retomar novamente um trecho do se-
minário de pré-profissionalização da senhora, mesmo que 
a senhora não ache tão relevante: “Dez anos após minha 
entrada na escola, concluo que muito mais do que dominar 
uma teoria ou técnica, é necessário dominar uma lógica.” 
Qual seria essa lógica alcançada em vossa trajetória pessoal, 
como arquiteta autônoma? O que a senhora guarda nessas 
décadas de trabalho?

lP: Lógico que depende do que as palavras querem dizer, 
mas a minha ideia sobre o trabalho profissional em arqui-
tetura, que sempre fazer arquitetura é resolver problemas. 
Pronto, E tem que se partir daí. Nunca se pode colar ideias 
e imagens, mas tem que se resolver problemas. Mas para 
resolver problemas é preciso ver muita coisa, é preciso sem-
pre andar de olho aberto, pela cidade, para visitar as obras 
e absorver o que existe, que é para num momento de ter-
mos que resolver um problema, não no sentido de “gosto 
de uma coisa, vou metê-la ali”, mas “nesta determinada si-
tuação, eu vi, não sei aonde, uma maneira de resolver isto 
que ficou bem” e ir buscando o que ficou nas nossas gavetas, 
para dar uma resposta coerente e adequada ao que estão 
a nos pedir para fazer, ao sitio, ao cliente, ou seja, a tudo. 
Portanto, conseguir ter um imaginário, um conhecimento 
em que se perceba qual é o problema que temos que resolver 
e chegar a ele o mais corretamente possível. E perguntam 
se arquitetura é arte? É, porque tomar a opção certa, para 
responder àquilo, é arte, não é construção. Pronto. Nesse 
sentido, se lógica é isso, eu continuo a pensar e tento fazer 
o meu trabalho, os meus projetos dessa maneira. Umas ve-
zes consegue-se melhor outras vezes consegue-se pior (risos). 
Claro e isso depende da capacidade de cada um.

rP: A senhora acredita que uma carreira seja também um 
“corrigir constante de erros”? Ou equívocos?

lP: Também há equívocos, claro. Mas equívocos, em que 
sentido?

rP: Por exemplo: uma sala de exposição ficou um pouco 
achatada e em outro projeto, corrige-se essa altura.
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lP: Toda vez que se faz um projeto se aprende imenso. Há 
que se saber reconhecer os erros, não é? Há pessoas que 
pura e simplesmente não olham para os erros. A minha 
vida, nas minhas obras, agora autonomamente, é perceber 
onde falhei. É prestar atenção às coisas que não ficaram tão 
bem e as armadilhas em que se cai, que não pensei nisso e 
calhou mal, serve de experiência para o próximo. Aprende-
-se muito a fazer um, serve de experiência para o próximo. 

rP: A senhora enxerga isso na careira do arq. Siza e até na 
do arq. Eduardo?

lP: Acho que em todas as carreiras. É como aprender a 
andar. Logo depois de cair muitas vezes é que se começa 
a andar. Ou andar de bicicleta, não é? Depois de cair mui-
tas vezes é que se aprende a não cair. Portanto, quem não 
aprende com os erros considera-se um Deus. Porque toda 
gente faz coisas menos bem porque não se apercebe de-
las, na altura. E há sempre aquela diferença muito grande 
entre o escritório e o papel e o projeto e o computador e 
a maquete, e a obra. Pois quando chega à obra, há outros 
fatores que não estavam no papel. Quando se chega ao si-
tio, portanto, é que vai se aprendendo com isso tudo. E eu 
sou daquelas que acho que o arquiteto, se estiver atento, 
vai sempre melhorando. Há quem diga que a segunda obra 
é sempre pior do que a primeira. Não acho. Acho que vai 
sempre evoluindo, positivamente, desde que tenha tempo e 
condições para uma análise do que se fez. Depois a quali-
dade da arquitetura tem muito a ver com o tempo. Se uma 
pessoa tem tempo para trabalhar, a qualidade é melhor do 
que quando tem que se fazer rapidamente, sem condição 
nenhuma, mas isso são outros problemas, que são alheios. 
Porque hoje em dia, eu só faço projetos pequenos e tenho 
basicamente o mesmo cliente, um cliente fantástico, que é 
o meu irmão mais velho. Que confia em mim, manda-me 
fazer uma coisa e deixa-me fazer. Só temos que discutir di-
reto com ele, mais nada. E confia. Portanto, eu tenho umas 
condições de trabalho absolutamente excepcionais. 

rP: As Casas de Liege são desse irmão?

LP: Sim, são. São de dois irmãos. E fiz também uma para 
ele na Beira Alta, uma casa na Beira Alta, que é uma casa 
enorme. É um terreno enorme. Tem uma casa grande e tem 

outras pequenas, sala de jogos. Uma cidade, praticamente. 
E fiz este Hotel Duas Portas, não sei se conhece. 

rP: Acho que eu vi sim. É da senhora? Não sabia.

lP: É uma reabilitação. Duas Portas. É uma recuperação 
de uma casa. É aquela maquete que está aqui [aponta para 
uma maquete numa mesa ao lado]. 

rP: Qual a intenção daquela dualidade nas casas de Lie-
ge, com aquele bloco mais Rossiano, branco e o outro em 
concreto?

lP: Está aqui a maquete [levanta-se e vai até a maquete 
da casa]. Portanto, isto era uma frente à praça [de Liege]. 
Havia duas casas aqui, antigas, uma antiga aqui e este pré-
dio monstruoso. Percebes? Pronto. E eu resolvi fazer estas 
duas casas como se fosse um vazio, que não era nem este 
nem aquele. Mas fazia-me falta, neste lotezinho, ainda uma 
memória das casas antigas, então tentei reproduzir a casa 
que lá estava, aquele tipo de arquitetura, para que esta aqui 
ficasse “enquadrada”. Porque isto era da minha irmã, esta 
é do meu irmão, e ele comprou este [lote] para fazer uma 
piscina. E, portanto, é este espaço.

rP: Então, é como se fosse um anexo de lazer?

lP: Por dentro, é como uma espécie de um anexo. Percebes?

rP: Essa parte lembra muito a obra do arq. Siza nos anos 
1980.

lP: São as traseiras. Talvez o Rossi, mais.

rP: Sim, aqui, o Rossi também, talvez mais o Rossi. O re-
boco branco, a pureza e a síntese. 

lP: O Hotel [Duas Portas] é esse [aponta para outra ma-
quete].

rP: Essa parte [das Casas de Liege], lembra muito também 
a sua casa, onde a senhora mora, por ali.

lP: É na mesma praça. 
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RP: A senhora se referenciou naquela casa?

LP: Não tanto. A minha também é um caso diferente, é um 
bocado a estrutura e os vazios. Mas eu tenho um amigo 
meu, o Nuno Grande, não sei se conheces, um teórico, um 
crítico de arte, que diz, que a nossa, onde nós vivemos, feita 
pelo Eduardo [Souto de Moura], parece feita por um jovem 
arquiteto e que as minhas parecem feitas por um velho ar-
quiteto (risos).

RP: Muito obrigado, Arquiteta.
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entrevistA 3:

AlexAndre Alves costA (eM seu gABinete, Porto, 
13/out/2017)

rAul PenteAdo: A investigação neste momento é focada 
na atuação do arq. Siza no final dos anos 1990, na virada 
do milênio. E gostaria de perguntar se as premiações, o 
Pritzker, se a adesão de Portugal à União Europeia, se [a 
escolha de] Lisboa como Capital europeia da cultura, se 
o advento da Expo98, se tudo isso corroborou ou ajudou, 
de alguma forma, a fazer com que o arquiteto Siza acabas-
se “universalizando” a própria obra. O professor acabou 
dizendo [em uma entrevista anterior] que não estariam 
evidentes citações ou referências diretas à arquitetura bra-
sileira no Museu da Fundação Iberê Camargo. É sempre 
muito difícil falarmos de forma categórica sobre a obra do 
arquiteto Siza...

AlexAndre Alves costA: Sim...

rP: ...e ele mesmo é muito sintético quando explica as [pró-
prias] obras. Mas é possível notar que existe um descola-
mento da questão local nestas obras internacionais que 
acontecem [a partir do final] dos anos 1990. 

AAc: É verdade.

rP: Haveria alguma relação com as premiações, ou com a 
ideia de que Portugal emergiu da crise, tendo um desenvol-
vimento acelerado com a entrada no Euro e na Comunida-
de Europeia? Gostaria de uma ajuda de quem é português 
e viveu isso no dia a dia, tentando pensar nisso em relação 
à obra do arquiteto Siza e se poderia existir algum tipo de 
ligação [entre esses fatos].

AAc: É uma questão difícil e eu acho o seguinte, eu acho que: 
(pausa) a minha ideia é que, a partir de uma certa altura, 
com essas hipóteses que foram abertas no plano internacio-
nal, tirando as questões de Berlim, porque as questões de 
Berlim, o trabalho dele em Berlim é muito ligado às coisas 
que ele estava a fazer cá, não tem nenhuma ruptura espe-
cial, digamos, vem na sequência do trabalho dele sobre ar-
quitetura social, sobre arquitetura popular e ele é chamado 
a Berlim, por isso. Ele é chamado a trabalhar em Berlim, 
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porque é uma espécie de especialista na arquitetura parti-
cipada, digamos. E é uma coisa que ele diz por graça, mas 
a verdade é que o SAAL, provavelmente, e as interven-
ções dele nesse âmbito, que lhe deram essa oportunidade, 
de ser convidado por Berlim. Em Berlim, eu acho que a 
arquitetura é muito marcada pelas coisas que ele estava 
a fazer cá. Muito marcada pela proximidade de outras 
arquiteturas, por uma relação muito intensa com a arqui-
tetura local, portanto. Nós até dizíamos que ele era mais 
holandês que os holandeses, mais alemão que os alemães 
e, portanto, havia uma certa prisão (sem pejorativo), uma 
certa ligação muito intensa à arquitetura que estava a fa-
zer, à tradição arquitetônica local, e ao empenho, digamos, 
de fazer uma arquitetura social, que funcionasse muito 
bem para os moradores, que correspondesse às suas neces-
sidades. Portanto, ele, de fato, contatando os moradores 
e sabendo o que eles queriam - há de fato aí um fenôme-
no de participação evidente. Participação essa que não foi 
nada negativa, foi positiva, sempre positiva, mas o fato de 
ele trabalhar para o estrangeiro deu-lhe uma perspectiva 
de linguagens outras. Outras linguagens, outras relações, 
outras referências e ele fez um esforço grande para manter 
alguma unidade entre as coisas que ele estava a fazer e a 
arquitetura que se fazia no local. Portanto aí, o sitio, o lo-
cal, a tradição, a tradição local, tem a maior importância 
para ele. Tem a maior importância. Digamos que, e eu não 
sei explicar, não estudei essa parte final da obra do Siza. 
Não estudei, mas tenho acompanhado, sou muito amigo 
dele e tenho acompanhado as coisas e vejo que ele retoma 
um pouco essa relação muito intensa com a pré-existên-
cia, com o sitio e com a tradição, creio eu num projeto 
particular que é o Alhambra. Na Alhambra ele retoma 
uma relação muito de simpatia com a pré-existência, de 
aproximação a pré-existência, de estudo da pré-existência 
e, portanto, pode-se dizer que não é uma obra de ruptura, 
é uma obra de continuidade em relação àquilo que estava 
feito. E, portanto, para mim, como pareceu sempre, que 
independentemente da originalidade e da forma insuspei-
tada como ele pegava os projetos, apesar de tudo, havia 
sempre uma relação que se reconhecia com o local, com 
a tradição local, com os modos de vida, com, enfim, com 
esta espécie de contextualismo universal, genérico, con-
textualismo direto, contextualismo mais subjetivo, do que 
propriamente muitas vezes objetivo. As vezes mais objeti-
vo, as vezes menos objetivo. 

O que eu penso é que a abertura internacional dele, no 
Iberê Camargo não só, mas também nas coisas que faz na 
Coréia e na China etc. Eu acho que há é uma espécie de 
libertação. Há qualquer coisa nele que liberta alguns as-
pectos que tem que ver com uma fortíssima artisticidade, 
digamos. Ele deixa de ser o arquiteto em que as obras são 
explicáveis do ponto de vista objetivo, por razões funcio-
nais, por razões linguísticas e por razões de proximidade 
do local e passa a libertar-se disso. Nos meus textos sobre 
ele costumo dizer que há uma espécie de regresso ao tempo 
em que ele pintava [inaudível] e imitava a pintura francesa 
e era mais artista que arquiteto. Acho que isso foi possível 
porque ele foi trabalhar por geografias, por um lado, mais 
incompreensíveis para ele, menos intensas, ou talvez até por 
geografias menos marcadas do ponto de vista linguístico 
e isso permitiu essa libertação. Depois, os próprios temas 
e os próprios projetos que ele foi desenvolvendo também 
eram projetos soltos, eram projetos desligados de um con-
texto urbano muito claro. Era um museu num sítio qual-
quer, solto, sem relação direta com a urbanidade e tradição 
construtiva local, o que lhe permitiu também esta abertura 
de espírito, que deu, no meu ponto de vista, nos últimos 
anos da sua produção, uma força muito grande a sua ten-
dência artística. Ele começou inclusivamente a trabalhar 
design, a fazer pintura mural, por exemplo, na Igreja de 
São Francisco, aqui, a pouco tempo, onde encomendaram-
-lhe um mural para a Capela dos Ossos de São Francisco de 
Évora. Encomendaram-lhe desenhos, por exemplo, para a 
Basílica de Fátima e em outras situações ele tem feito obras 
que não são tanto de arquiteto, que são mais de pintor do 
que de arquiteto. Um pintor muito comprometido com a 
arquitetura. As obras dele de desenho nunca rompem a ló-
gica dos edifícios que estão realizados. Às vezes, não são 
edifícios da sua autoria e, em certo sentido, sempre há um 
respeito muito grande pela arquitetura que está construída. 
E, portanto, os desenhos dele são uma espécie de comple-
mento, digamos, das coisas que ele faz. Mas são desenhos 
de artista, não são propriamente desenhos de arquitetura, 
digamos. Portanto, uma libertação da artisticidade que vem 
da modificação dos contextos, de uma certa libertação da 
relação econômica, social, cultural etc. Ele, na Coréia, ele 
é um arquiteto internacional, não é um arquiteto coreano, 
assim como já acho que no Iberê Camargo ele não é um 
arquiteto brasileiro. Portanto eu acho que começou de al-
guma maneira a libertar uma linguagem mais livre, mais 
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artística, a partir do Iberê Camargo. E depois, eu conheço 
muito mal a obra dele no estrangeiro, mas sinto por aquilo 
que vejo, que tirando alguns casos muito particulares, e 
que tem alguma relação com aquilo que ele fazia antiga-
mente, por exemplo a fundação Manuel de Oliveira que ele 
está a projetar para Serralves, ou o Alhambra, que é muito 
condicionado. O Alhambra não existiria sem Alhambra. 
Quer dizer, não seria possível, faz parte. Portanto, nestes 
projetos muito condicionados por pré-existências, muitos 
condicionados por uma localização muito forte, por uma 
tradição arquitetônica que ele respeita muito, eu acho que 
há uma certa continuidade em relação àquilo que ele fazia 
antes. Pode-se dizer que ele é um arquiteto da Alhambra, 
como seria um arquiteto da Fundação Manoel de Oliveira, 
que ele está a trabalhar no jardim de Serralves, e, portanto, 
ele aí está preso à sua própria obra. E por um lado a sua 
própria obra funciona como referência para ele, passa a ser 
uma referência para ele também. Portanto, não sinto que aí, 
embora exista sempre uma certa imprevisibilidade na obra 
dele - ele é completamente imprevisível, porque é um criati-
vo absoluto - apesar de tudo, há alguns condicionamentos 
que a gente percebe quais são e explicam os projetos a par-
tir desses condicionamentos. Nos projetos no estrangeiro 
eu acho que não há essa explicação. Acho que essa expli-
cação não colhe, ou podem colher outras explicações. Ou 
seja, por exemplo, a existência de alguma relação com a 
história da arquitetura, genericamente. E, portanto, ele é 
um homem sempre muito marcado por tradição arquitetô-
nica contemporânea, nunca põe a parte a sua relação com 
a arquitetura moderna, e até com a arquitetura portuguesa, 
[que também] nunca põe a parte. No entanto, há uma espé-
cie de “libertação”. Eu acho que é sempre uma libertação 
relativa. Não sei se conhece o Museu Nadir Afonso... 

rP: Sim, conheço.

AAc: Chaves é uma obra inesperada, digamos. Quando a 
gente vê aquilo em planta, é surpreendente. Eu fiquei sur-
preendido e disse: “Não vou gostar”. E é uma obra abso-
lutamente extraordinária. E a ver aquilo ali, prende-se a 
algumas coisas, mas prende-se a coisas que não tem que ver 
diretamente com uma tradição arquitetônica, tem que ver 
com situações de circunstância: pré-existência de um muro, 
pré-existência de uma ruina, pré-existência de uma árvore 
e ele agarra sempre a isso, em qualquer circunstância, ele 

agarra a isso, sem uma preocupação de estar com isso a 
conseguir alguma continuidade com a tradição local, com 
a relação urbana, pois são edifícios soltos, isolados, soltos. 
O Iberê Camargo está, do meu ponto de vista, está muito 
preso ao sítio (terreno), mas poderia ser outra coisa. O sí-
tio não domina, digamos, a questão, ele aproveita-se disso, 
para valorizar a obra e, em certo sentido, eu acho que todos 
os artistas fazem isso, não é? Não há nenhum artista que 
não faça isso e ele agarra-se a tudo o que se pode agarrar. 
Ele disse sempre que para ele seria muito complicado fazer 
uma obra no deserto do Sahaara porque lhe faltariam refe-
rências e ele precisa de referências, porque ele nunca deixa 
de ligar às referências. Essas referências podem ser encara-
das de formas diferentes: umas vezes são encaradas como 
uma espécie de se colocar dentro de um elo de continuidade 
e aí ele é arquiteto holandês, arquiteto alemão, arquiteto 
português; noutras vezes as referências funcionam como 
uma espécie de elementos de valorização de projeto. Ele in-
tegra-as no seu próprio projeto e aquele muro que aparece 
em Nadir Afonso faz parte do projeto dele, é como se ele 
o tivesse projetado. Isso tem a ver, creio eu, já com alguns 
antecedentes, como em São Victor, por exemplo, em que 
ele aproveita a ruína e integra a ruína, retira a ruína de um 
certo surrealismo e a ruína passa a servir o projeto dele. E 
nesse aspecto pode-se dizer que ele nunca faz obras que não 
tenham qualquer relação com as circunstâncias. As circuns-
tâncias podem ser programadas. Por exemplo, na obra do 
Nadir Afonso, eu sinto que há duas questões importantes: 
uma delas é o aproveitamento de todas as questões existen-
tes, os muros as ruínas, etc, etc. Outra, do ponto de vista de 
conteúdo, tem a ver com a obra do Nadir Afonso, com o 
próprio Nadir Afonso. Eu acho que ele se deixa tocar pela 
obra do Nadir Afonso, embora não seja uma obra que ele 
admire muito ou que nós, genericamente, admiremos mui-
to. Há alguns aspectos de geometrização, de composição na 
obra do Nadir Afonso que ele aproveita naquelas partes de 
baixo: retângulos, círculos, que sobrepostos, parecem com a 
pintura do Nadir. Portanto, ele nunca deixa de se agarrar a 
qualquer coisa, ele necessita sempre de um suporte qualquer 
e quando não existe esse suporte, ele inventa esse suporte. 
Se for preciso inventar, inventa. Ele, no Nadir Afonso, por 
exemplo aproveita as coisas que tem que ver com experi-
ências que foram feitas por causa do betão (concreto) e tal 
e ele transforma aquilo numa espécie de escultura e aqui-
lo faz parte e parece que tem alguma relação e não tem.  
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Quer dizer: ele é que transformou isso numa relação. Por-
tanto, eu diria que há duas fases importantes, [uma] em 
que a relação é direta, é imediata, é reconhecível e, noutros 
casos, eu acho que a relação é construída por ele, não existe 
ou poderia não existir, não fazia falta, ele podia deitar abai-
xo, não era essencial, é ele que a cria, que cria essa própria 
relação. Ele é criador da sua obra e dos condicionalismos 
da sua obra, que é isso que eu acho o mais interessante nele. 
Portanto ele não só faz a sua obra, mas cria aquilo que a 
condiciona. Ele, se fizesse um trabalho no Sahaara, tinha 
provavelmente que inventar uma referência qualquer: uma 
tenda, um camelo, um mosquito, mas ele teria que ter qual-
quer coisa que funcionasse como uma espécie de... é quase 
que como uma garantia de vitalidade, aos sítios, aos locais, 
que eu acho que ele continua a ter, por mais objetuais que 
sejam as obras dele, eu acho que se nós aprofundarmos 
essa objetualidade, sempre haverá uma relação com o que 
existe ou foi inventado por ele. Criada por ele, para lhe dar 
essa confiança, eu acho que ele precisa de ter, embora seja 
uma pessoa muito capaz, muito livre e um grande artista, 
eu penso que ele, apesar de tudo, como toda gente, hu-
manamente, precisa ter alguma garantia. E essas pré-exis-
tências que ele encontra ou que ele cria são uma garantia 
para ele de segurança, isto é, não transformam o edifício 
dele num óvni, nunca é, nunca é uma coisa que aconteceu.  
Há qualquer coisa sempre que, nem que seja uma topogra-
fia, nem que seja alguma coisa sem importância nenhuma, 
àquilo dá importância e que depois integra em seu pró-
prio projeto, como uma razão de ser. Portanto, ele não é 
um arquiteto abstrato, é um arquiteto que precisa sempre, 
nunca deixa de precisar, até porque é uma pessoa, é preciso 
se perceber, do ponto de vista pessoal, ele é uma pessoa 
muito humilde em relação a realidade. Ele confia muito na 
realidade. Confia e tirando uma primeira fase da obra dele 
que é muito moralista, digamos, é muito fechada... a minha 
casa de Moledo, por exemplo, é uma casa muito fechada, 
em que a envolvente não conta, o que conta é a criação de 
um mundo novo, tirando essa fase, que eu acho que é uma 
fase em que ele está numa posição relativamente moralista 
em que a “a realidade é feia”, “a realidade não interessa, 
portanto eu vou fazer uma coisa que vai criar um mundo 
à parte”, ele ultrapassa isso a partir de uma certa altura e 
considera que toda realidade é considerável, mesmo que 
seja pobre, sem interesse arquitetônico imediato e agarra-se 
mais a isso do que a sua própria artisticidade.

Agora, o que há, creio eu, apesar de tudo, nessas obras que 
ele faz no estrangeiro são oportunidades de experimenta-
ção espacial, que são permitidas pela existência de uma cer-
ta autonomia da obra. Como é o caso da Alhambra, não é, 
que está ali marcada, a entrada da Alhambra, qualquer coi-
sa, uma coisa sublime, não é? Agora, um museu no meio de 
um descampado na Coreia, ou não sei o quê, não tem isso, 
mas ele cria isso, ele obriga essa existência. E por outro 
lado, como essas pré-existências são relativamente frágeis, 
algumas delas, isso, apesar de tudo, não lhe tira nenhuma 
liberdade. Permite-lhe uma expressão mais... uma expres-
são sempre numa grande artisticidade. E eu acho que o que 
acontece com o Siza nesses últimos anos da vida dele é que 
ele recuperou, de uma forma absoluta, o seu papel de ar-
quitetura como obra de arte. Ele, a princípio, dizia e falava 
muito em funcionalismo, “é preciso que funcione, é preciso 
que funcione, é preciso tal e tal”... Não tem falado sobre 
essas questões. E, ultimamente, ele, o que é? É um grande 
artista plástico. É, fundamentalmente, um grande artista 
plástico. Agora, como ele diz, é um artista plástico que tem 
necessidade de encontrar referências. Sejam na história da 
arquitetura, sejam num muro que existe, sejam no mar, se-
jam no que for. Aí eu penso que todos artistas são assim, eu 
não creio que não haja nenhum artista que não precisa de 
passado, de pré-existências, de não sei o que... simplesmen-
te isso já não é muito claro na obra dele, não é estrutural 
na obra dele, embora seja presente, permanente, daí que 
a casa no Sahaara seja para ele uma impossibilidade. Não 
seria uma impossibilidade, porque ele antes de fazer a sua 
obra criará uma pré-existência, quer dizer, a minha ideia 
é que, se não existisse nenhum muro ele fazia um muro, 
ele próprio construía um muro, não é, e depois funcionava 
como uma pré-existência, uma referência para a obra dele. 
Portanto, em certo sentido eu acho que a última fase da 
obra dele é uma fase de fortíssima solução da arquitetura 
como arte, embora ele nunca deixe, nunca ponha a parte 
as questões da construção, as questões da funcionalidade 
porque ele é arquiteto, não é artista plástico e, portanto, 
tem como razão de ser principal servir a uma função e nun-
ca se cansa disso. Portanto, ele é nesse momento, talvez o 
arquiteto, o protótipo do arquiteto mais completo que eu 
conheço, porque de fato assumiu a arquitetura totalmente 
como uma obra de arte e não pôs a parte tudo daquilo que 
diferencia a arquitetura das obras de arte, como a necessi-
dade de construir, a necessidade de funcionar, a necessidade 
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de servir, portanto essa questão do serviço à comunidade, 
serviço às pessoas ou da arquitetura feita para funcionar 
nunca deixa. Quer dizer, ele não faz arte abstrata, ele é 
artista, mas é o artista concreto. É o artista...

rP: Do real.

AAc: Real, ou o que não é abstrato, não é. O contrário de 
abstrato. Falta-me a palavra... não é abstrato.

rP: O Alexandre acha que ele retoma agora nesse final da 
carreira dele algumas questões trabalhadas nos anos 1970, 
no Banco de Oliveira de Azeméis, ou na Casa Beires? 

AAc: Sim.

rP: Aquele Neoplasticismo, ele retoma um pouco?

AAc: Sim, há uma certa plasticidade na Casa Beires, por 
exemplo. Ele nunca deixa de ser, ele é sempre artista, não 
digo que não seja. O que eu acho é que neste momento é 
um artista com maior liberdade. Ele sente-se completamen-
te livre, já tem idade, já tem dimensão, já tem reconheci-
mento, para fazer coisas que não tem que explicar dire-
tamente, por uma equação matemática “a+b=c”, não, ele 
não explica isso dessa maneira, ele explica isso sempre por 
razões construtivas, por razões funcionais, por razões regu-
lamentares, isso sim. Mas depois isso poderia dar mil for-
mas diferentes e essa forma ele não está preocupado ainda 
em explicar. Não tem que explicar, porque é um exercício 
puro da artisticidade. Portanto, neste sentido eu acho que o 
Siza passou, digamos, por uma fase, que eu chamo de “mo-
ralista”, com a criação de um mundo à parte, de um mundo 
dentro do mundo. Com a experiência do SAAL e com a 
experiência da Avenida da Ponte e com outras experiências, 
ele abriu-se à cidade e passou a dizer: “patrimônio é tudo, 
tudo é patrimônio, tudo que o homem construiu é patrimô-
nio” e, portanto, ele passa a ter uma relação com o exterior, 
com a envolvente, de simpatia e de absorção até, dessas, às 
vezes, coisas menos interessantes, mas que ele dá a volta. E, 
portanto, essas referências em relação ao real passam a ser 
marcantes. Em terceiro lugar, eu penso que ele se liberta um 
pouco disso até em função dos próprios projetos que tem, 
que são variáveis também, também contam muito, por-
que quando ele faz a Alhambra funciona de certa manei-

ra, quando faz um museu para a Coreia funciona de outra, 
como é natural, porque ele é, segundo o que ele próprio diz, 
um “arquiteto funcionalista”. Portanto, ele tem que res-
ponder digamos diretamente a encomenda, servir o cliente, 
as pessoas que vão utilizar, e isso nunca é esquecido. Agora, 
que há uma extraordinária libertação em termos criativos... 
eu sinto na obra dele, de alguma maneira, as mesmas “pri-
sões” ou o mesmo sistema de relações que existiu sempre 
com a história e com a realidade, e depois uma explosão de 
criatividade absolutamente fascinante. Eu sou um apaixo-
nado, portanto sou suspeito. Tenho que moderar a minha 
palavra, mas de fato eu acho que ele é um artista completo. 
É pintor, é escultor e nunca deixa de ser arquiteto mesmo 
nas obras que faz na... E qualquer arquiteto lhe pede para 
ele fazer um desenho, na parede, por exemplo, porque sabe 
que o que ele fizer não vai pôr em causa a obra que está 
feita, vai respeitá-la sempre e vai lhe dar aquele conteúdo. 
Às vezes, vai estimular, vai dar mais conteúdo ao conteúdo. 
Eu não sei se conhece a Capela dos Ossos em Évora, na 
Igreja São Francisco. Há uma capela com ossos, feita com 
ossos, trágica, lúgubre, para reflexão sobre a vida e a morte, 
sobretudo sobre a morte, não é, e é uma coisa feita só com 
ossos, caveiras e tal. É uma coisa terrível, uma coisa trágica 
e o Adalberto Dias que é o arquiteto de São Francisco lhe 
pediu para fazer um afresco. Não sei se sabe isso, não é?

rP: Sim, sei.

AAc:  E ele fez um desenho que é vida, que é um casal com 
um filho, portanto deu um conteúdo à morte, não é, como 
uma espécie de “fonte da vida”. Não alterou em absoluta-
mente em nada o contexto arquitetônico que estava presen-
te, acrescentou, creio eu, um conteúdo mais “otimista” ... 

rP: Sim, sem dúvida.

AAc: Não é só a morte, também há os filhos, há o resto... 

rP: A continuidade.

AAc: Há muita outra coisa. Portanto, o caminho do Siza 
é sempre muito surpreendente, sempre muito imprevisível, 
mas sempre no caminho da solução cada vez mais clara da 
artisticidade do arquiteto e da consideração da arquitetura 
como obra de arte. E é de tal maneira assim que, se lhe 
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pedir para ele explicar um projeto, ele só fala das questões 
funcionais.

rP: Só questões funcionais e deixa a interpretação para 
cada um.

AAc: Deixa o resto todo de lado e eu acho todo o resto 
mais importante. Mas ele não quer reconhecer, pois quer 
ser arquiteto e é arquiteto, as questões da construção são 
importantíssimas, da orientação solar, do conforto, dos 
serviços, para as coisas funcionarem bem etc. Ele dá tanta 
importância a isso que faz de conta que o resto não inte-
ressa, é uma espécie de invólucro das necessidades fun-
cionais e a gente está a ver que é mentira, que isso não 
é verdade, que dá importância as duas coisas. E ele tem, 
pois, uma tal experiência de vida como arquiteto que con-
segue fazer a síntese dessas coisas todas com uma grande 
naturalidade, sem esforço nenhum. Isto é, ele não trabalha 
analiticamente, ele trabalha sempre de uma forma sinté-
tica, ele produz tudo ao mesmo tempo e a gente sabe que 
vai sair bem porque ele já tem uma experiência tal que 
já  não lhe permite fazer asneiras e, portanto, ele não faz 
asneiras naturalmente e trabalha a forma e o conteúdo ao 
mesmo tempo de uma forma sintética, não separa, não 
faz organogramas de conteúdo para fazer o seu projeto, 
desenha o projeto artisticamente e a gente sabe que já está 
tudo resolvido lá, neste projeto. É uma questão, de tem 80 
anos, tem uma experiência de vida extraordinária, é um 
trabalhador incansável, é um apaixonado por arquitetura 
e tem uma capacidade de observação e de aprendizagem 
permanente com os outros, porque é uma pessoa relati-
vamente... não é presunçoso, isto é, é uma pessoa rela-
tivamente humilde, acha natural ser assim, ao contrário 
de outros arquitetos que fazem uma “obrita” qualquer 
e acham logo fantástico. Ele não valoriza especialmente, 
quer dizer, fala daquilo com muita simplicidade, é o que 
me parece.

rP: O prof. Alexandre esteve muito próximo do arquiteto 
Siza nos anos 1980, principalmente naquele momento do 
Pavilhão Carlos Ramos e da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto...

AAc: Era cliente. Eu era cliente dele.

rP: O que o Alexandre acha que motivou o arquiteto Siza 
a ir para esse caminho mais figurativo, baseado numa re-
leitura da história da arquitetura, das referências locais, 
relação com aquele contexto? Naquela época, entre o final 
dos anos 1970 e meados dos 1980, o ambiente de discus-
são teórica internacional pode ter influenciado um pouco? 
O discurso do Michael Graves, ou do Colquoun?

AAc: Não tenho a certeza. Não tenho certeza disso e tenho 
a tendência a achar que não. Tenho a tendência a achar 
que o que o influenciou mais foi o seu próprio pensamen-
to sobre arquitetura e as oportunidades que teve para pôr 
em prática. E depois, obviamente, ele não é uma pessoa 
que não ouça, ele é uma pessoa que ouve. Eu era diretor 
da faculdade e ele estava a fazer o projeto da faculdade. 
Não foi fácil a relação, foi difícil, porque eu nunca tinha 
estado na posição de cliente do Siza, não é, era colabora-
dor do Siza e amigo, não era cliente. Mas verifiquei que in-
dependentemente de algumas obstinações que ele tem, de 
convicção pessoal, ele aceita mal num momento a crítica, 
mas a gente vai ver depois na prática que ele a reconhe-
ceu. Dizemos-lhe assim: “Aquela janela ali não serve para 
nada, é muito alta, não se vê nada, para que que serve 
aquela janela?” E ele: “Serve para isso, e tá tá...” Passa-
dos três dias, a janela desapareceu. Percebe? Portanto, ele 
não dá o braço a torcer, é teimoso, mas aparentemente, só. 
Porque eu acho que ele, na prática, está sempre a ouvir. 
Sempre a ouvir e sempre a aprender.  E eu tenho pena até 
que ele não tenha uma vida mais... ele tem uma vida difícil, 
não tem uma vida mais aberta, para poder ir ao cinema, 
para poder ir a um concerto, que eu acho que ele ganharia 
com isso. Porque ele integra tudo na obra dele. Como tem 
uma vida muito intensa como arquiteto e uma vida fami-
liar complicada e difícil, eu acho que isso é um bocadinho 
limitativo, embora eu sinta que ele lê uma frase do Fer-
nando Pessoa e eu tenha que ler a obra toda, não é. E ele, 
com essa frase do Fernando Pessoa, faz tudo, sabe tudo. 
E eu tenho que ler a obra completa. Portanto, como ele é 
uma pessoa excepcionalmente dotada, do ponto de vista 
artístico, mas também do ponto de vista da inteligência, e 
da capacidade de racionalizar, eu acho que ele ultrapassa 
um certo corte que ele faz com a cultura de uma maneira 
geral. Não é uma pessoa que se encontre numa peça de te-
atro, ou que vá a um concerto, mas ouve música em casa, 
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não se sabe bem como é que ele sabe tanta coisa, sem um 
conviver em geral nenhum. Eu acho que é essa capacidade 
que ele tem de ler uma linha e construir.

rP: O Alexandre acha que os conceitos que ele utiliza na 
faculdade de arquitetura e nas obras que vem depois disso, 
estariam ali presentes nos estudos das casas que ele projeta 
nos anos 1980? Na casa de Ovar, depois na Casa Luís Fi-
gueiredo, na Casa Vieira de Castro?

AAc: Sim, eu acho que sim.

rP: Ou o professor acha que isso já estaria presente antes 
já? Acha que já estaria em Caxinas?

AAc: Eu acho que está antes também. Eu acho que em de-
terminada altura, ou no princípio de sua obra - no princípio 
não, mas quando ele começa a fazer casas - a obra dele 
passa a ser uma obra que eu chamo de “moralista”, de não 
reconhecimento do aspecto envolvente no sentido de consi-
derá-lo um desastre, horrível, ele escolhe. Portanto, ele es-
colhe o que é bonito e o que é feio. Separa o que é bonito do 
que é feito. E é isso que eu acho moralista, porque a partir 
de certa altura ele acha tudo bem. Não acha tudo bem, mas 
acha tudo real, faz parte da vida. E eu acho que nos momen-
tos mais radicais, em que ele se fecha, sobre si próprio, ele 
constrói sempre com alguma objetualidade. Apesar de tudo, 
a obra dele, reconhece-se. Isto é, ele nunca se apaga como 
arquiteto. Não é aquele gênero de integração na paisagem, 
em que a gente olha para a paisagem e não vê nada. Não, a 
gente vê a obra do Siza. Portanto ele tem sempre essa neces-
sidade - não sei se é uma necessidade, é uma maneira de ser 
– de achar que arquitetura é transformação e como arquite-
tura é transformação tem que aparecer como tal. E, portan-
to, mesmo quando ele está na fase mais fechada, encerrada, 
a arquitetura dele aparece sempre como interveniente, não 
é passiva em relação a envolvente, o que dá sempre uma 
certa objetualidade. Portanto, quando ele, na sua própria 
evolução, vai dando mais importância a essa objetualida-
de, eu creio que corresponde ao fato de considerar que essa 
característica é uma entre outras que existem na cidade e 
é natural ser assim, não precisa se esconder, não precisa se 
mostrar pouco, pode se mostrar muito, porque a realidade 
também é assim, ostensiva. Neste sentido, ele reconhece isso 
como uma vantagem, como uma qualidade para a sua obra.

rP: Então, o senhor acha que essa simplificação....

AAc: Já vem de trás...

rP: Já vem com o natural correr da vida e da carreira dele? 
Então a casa de Ovar, Avelino Duarte, aquela tipologia da casa 
branca, “Loosiana”, vem no correr natural da obra dele?

AAc: Eu tenho um exemplo muito engraçado que é o da 
minha própria casa em Moledo, em que ele projeta a casa 
para os meus pais, correu tudo muito bem... não correu 
tudo muito bem, porque ele queria encerrar muito a casa e 
a minha família queria abri-la. Porque estava numa praia 
e numa praia tem que ter uma casa... e ele ouviu sempre o 
que as pessoas diziam, alterou muito o projeto inicial para 
o projeto que foi executado por interferência. E ele diz que 
é o primeiro projeto com participação dos moradores (ri-
sos), porque a gente ia sugerindo coisas. Eu não, porque 
eu era funcionário, mas minha mãe, meu pai, minha fa-
mília dizendo: “Ó Siza, ali uma janela e não sei o quê...”. 
E acabou por fazer uma transformação no edifício. Mas 
o que eu acho mais importante naquilo, no que ele fez, 
na transformação do projeto, foi por um lado, adaptar 
o projeto a natureza da família e ao que a família queria 
de uma forma muito simpática, digamos. E, aliás, o meu 
pai tinha uma paixão por ele. E esta casa estava pronta 
com a caixilharia feita, totalmente em madeira enverni-
zada, desenhada toda por mim, mas concebida por ele e 
ele disse: “Não quero isto, não quero madeira. Não quero 
isto em madeira, porque eu quero sentir o espaço” e a 
madeira e esse excesso de desenho, que ele diz que tem 
a Casa de chá da Boa Nova e ele critica a casa de chá da 
Boa Nova, como sendo um exercício de excesso de dese-
nho, e ele dizia “e a gente chega aqui à casa e estamos a 
olhar para a caixilharia, estamos a olhar para não sei o 
quê e o espaço não sentimos.” E a minha mãe que estava 
apaixonada pela madeira nos caixilhos a mandou pintar. 
E pintou tudo da mesma cor. Portanto, quando a gente 
entra lá em casa, o oque conta, na minha casa em Moledo, 
é o espaço... Foi a primeira vez que ele faz isso, primeira 
vez que ele dissolve a caixilharia para que ela não ganhe 
mais força do que a natureza do espaço. E isso, acho que 
é um avanço muito interessante da parte dele, porque ele 
era um bocadinho designer, ao desenhar a caixilharia e 
tinha bastante paixão por isso.
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rP: Um “Artesão”.

AAc: E depois aqui na Cooperativa do Lordelo, que está 
completamente estragada [atualmente], a caixilharia tinha 
uma força brutal e ele passa por cima disso completamente 
e nunca mais ele a valoriza. Valoriza, do ponto de vista 
funcional, construtivo, etc., mas se for ver na Faculdade 
de Arquitetura a caixilharia é muito dissolvida no próprio 
planeamento, nas paredes, a cor, não muda a cor, não sa-
lienta essa parte do desenho e o espaço, passa a ser, de fato, 
a matéria a modelar. A matéria a modelar é o espaço.

rP: O Alexandre fez parte do primeiro grupo de  
colaboradores...

AAc: Fui o primeiro... (risos).

rP: Qual foi o primeiro projeto em que o Alexandre traba-
lhou? Foi o da casa dos vossos pais?

AAc: O primeiro projeto foi o de uma caixilharia (risos). 
Que eu não sabia fazer. Era uma caixilharia metálica para 
uma fábrica de um tio qualquer que ele tinha e para quem 
fez uma cantina e precisava de uma caixilharia. E ele quis 
fazer uma caixilharia inspirada em Mies van de Rohe e não 
sabia fazer. Eu também não sabia fazer. Então chamávamos 
um arquiteto que era muito nosso amigo, que era o Gigan-
te, e era um homem que tinha uma formação já, era técnico 
em engenharia, e sabia muito de construção. E ele ia ao 
escritório e explicava ao Siza como é que se fazia. Portanto, 
eu estive nessa fase em que ele estava ainda em uma fase de 
aprendizagem.

rP: O escritório era em Matosinhos?

AAc: Em Matosinhos. Depois trabalhei na Piscina da Quin-
ta da Conceição, na Casa Ferreira e qualquer coisa que não 
me lembro o nome, em Matosinhos [Ferreira da Costa], na 
Piscina de Leça. Trabalhei na minha própria casa, muitíssi-
mo, na casa da Póvoa, na primeira casa da Póvoa e não na 
segunda e depois fui...

rP: Na Cooperativa do Lordelo, também participou?

AAc: Na Cooperativa do Lordelo, eu trabalhei imenso.

rP: O Alexandre acha que esse momento é um momento 
em que o arquiteto Siza se aproxima um pouco mais des-
sa questão tectônica, na Piscina de Leça e Cooperativa do 
Lordelo, ou não é possível fazer uma associação?

AAc: Não creio. Acho que na piscina de Leça ainda é uma 
relação muito clara e muito concreta com Alvar Aalto. E, 
portanto, essa relação com Alvar Aalto condiciona muito a 
primeira fase da obra dele, depois liberta-se completamente. 
Na Cooperativa do Lordelo pode-se dizer que já não há Al-
var Aalto, já há mais outra coisa, já é mais objetual, Louis 
Khan e outras coisas que não tem que ver com Alvar Aalto. 
O corte com Alvar Aalto, que nunca é um corte profundo, é 
exatamente esse corte de um certo mimetismo do Aalto em 
relação à natureza e a vontade dele de se autonomizar. E, 
portanto, o Alvar Aalto deixa de lhe servir como exemplo 
e quem segue como exemplo, principalmente, é o Loos. O 
Loos é fundamental para ele nessa altura e, portanto, ele 
descobre também essa arquitetura mais geometrizada, mais 
objetual, com mais presença e afasta-se do Alvar Aalto. A 
minha interpretação do ateliê dele ainda é muito Aaltiana 
é muito à volta do Alvar Aalto ainda, tirando pintar os 
caixilhos da minha casa que eu acho que foi um gesto ge-
nial, absolutamente genial. E a casa é outra coisa, mudou 
completamente e é lindíssima. 

rP: O professor disse numa outra entrevista da qual parti-
cipei, que o arquiteto Siza mudou radicalmente o segundo 
projeto para a avenida da Ponte...

AAc: Sim.

rP: E o arquiteto Siza de uma forma parecida, quando ele 
faz o [primeiro] projeto para um concurso chamado de “La 
Defensa”, em Madri, nos anos 1980, quando retorna para 
fazer outro projeto, para o Museu para Dois Picassos, num 
sítio em frente ao do concurso anterior, ele já vem com 
uma atitude completamente diferente. No projeto para La 
Defensa, ele dialoga com a arquitetura local, com os ma-
teriais, faz uma arquitetura parecida com a que ele fez no 
Centro galego em Santiago de Compostela. Quando ele 
volta alguns anos depois, em 1992, por conta do convite 
da Câmara, no âmbito das celebrações de Madri capital 
europeia da Cultura, ele já projeta com muito mais obje-
tualidade, faz um projeto que poderíamos até considerar 
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como um exercício que viria a se materializar depois nos 
“braços” da Fundação Iberê Camargo. Ou representar uma 
desmaterialização da obra no sentido da paisagem, como 
se a obra estivesse explodindo em direção à paisagem. O 
que o Alexandre acha disso? Acha que essa objetualidade 
do arquiteto Siza caminha nesse sentido, de um escultura-
lismo, de um exercício de escultura?

AAc: Eu acho isso contraditório. Contraditório e compli-
cado. O que ele faz na avenida da Ponte, no seu primeiro 
projeto, é um projeto moderno. É um projeto moderno, um 
pano de vidro virado para poente, que é uma coisa terrível 
em que ele diz que a relação com a cidade é uma relação 
virtual. Isto é, a cidade reflete-se no vidro, vê-se pelo vidro. 
Ele não entra no contexto urbano, e faz uma obra moderna. 
O segundo projeto, estranhamente, corresponde a essa fase 
de uma certa tentativa de objetualidade, etc, etc. O que ele 
faz é, seguindo um pouco a teoria e as posições teóricas do 
arquiteto Távora para quando ele constrói o memorial da 
cidade do Porto, ou Sala dos 24, como se quiser chamar, e 
ele faz uma reconstituição da malha urbana. Isto é, ele re-
constrói a cidade. E aí nessa altura a gente pode falar de ob-
jetualidade, digo assim é simultaneamente, um edifício com 
grande objetualidade e ao mesmo tempo um exercício que 
continua a cidade de uma maneira pacífica. Ele recria uma 
rua que tinha deixado de existir, faz a rua, ele reestabele-
ce os pontos de vista que existiam antes, portanto, ele vai, 
quer dizer, não há mais contextualista do que isso e, simul-
taneamente, isso não põe a parte uma certa vontade de afir-
mação formal até maior do que num edifício moderno que 
era de uma grande simplicidade perante a cidade. Portanto 
aqui há contradições que eu não diria que não tem nada a 
ver com o Venturiano, mas são contradições pessoais que 
eu acho muito enriquecedoras. Ele começa a achar que é 
tudo compatível, é compatível reconstruir a cidade e fazer 
um exercício formal e, portanto, não há aqui incompatibili-
dades. Ele junta tudo. Eu acho que ele, desde essa altura, ele 
se torna um arquiteto que é muito difícil classificar, perce-
be? É inclassificável e é inclassificável porque ele tem todas 
as qualidades, isto é, digo eu exageradamente, sempre entre 
aspas. Mas eu acho isso, sinceramente. Tenho vergonha de 
dizer isso, mas acho isso. Acho que ele é um arquiteto que 
tem todas as qualidades e nesse certo sentido ele consegue 
juntar coisas que são aparentemente inconciliáveis e conse-
gue criar uma grande unidade entre si. Portanto, é muito 

difícil dizer que ele deixou de ser objetual para ser objetual, 
que deixou de ser... Ele é um arquiteto inclusivo. Ele vai 
sempre incluindo a sua própria experiência. Aliás, ele diz 
muitas vezes que... Eu pedi-lhe ajuda para uma obra que 
não sabia fazer, não sabia resolver uma parte e ele disse-me 
uma coisa que nunca me esqueci: “Não faz mal, essa parte 
fica mal resolvida, não há problema, porque tu vais resol-
vê-la no teu próximo projeto.” Portanto, essa questão de 
ele ter a sua obra como uma aprendizagem permanente e 
sempre aberta. Ele nunca diz: “essa é a minha última obra, 
chega, não faço melhor do que isto”. A última obra ainda 
é, ainda deixa muita abertura, para aquilo continuar a ino-
var. Portanto, ele nunca acaba, Siza é imortal, eterno, não 
fechou, não fechou a porta. Pelo contrário, ele em todas as 
obras, abre portas, para a próxima obra. Portanto, quan-
do está a fazer uma obra, já está a fazer outra, que se segue, 
resolve os problemas que esta teve. E eu aprendi isso e 
nunca me esqueço e deixei de me preocupar com alguns as-
pectos de algumas obras, deixei de me preocupar, “depois 
eu resolvo isto, na próxima obra”. O que é um descanso, 
simultaneamente dá-nos uma certa calma. Não temos que 
fazer aqui a obra prima. A obra prima vai ser tudo, vai ser 
a nossa vida. Isso é muito bom porque descansa muito, re-
tira-nos peso, dos arquitetos que fazem as primeiras obras, 
que querem resolver tudo na primeira obra. O Siza achava 
isso ridículo. Nunca se resolve tudo numa obra, deixa-se 
sempre coisas que estão abertas, para resolver na próxima, 
que são menos bem-feitas. E isso é uma espécie de relação 
com arquitetura que eu nunca me esqueci e que me ajudou 
muito e que me tira peso. Se não está muito bem, não tem 
mal, na próxima obra eu resolvo, ou estudo melhor. Isso 
dá uma certa alegria, não causa dramas psicológicos: “não 
sou capaz”. “Vou ser capaz, na próxima obra”. Isso apren-
di com ele.

rP: Professor, para finalmente encerrar, uma última per-
gunta. O Prof. acha então que, até por conta de tudo isso 
que comenta, sobre esse processo de aprendizagem perma-
nente, o papel dos projetos não construídos no caso do 
arquiteto Siza, são também fundamentais para esse apren-
dizado?

AAc: São. E, evidentemente que pode-se dizer que menos, 
porque a relação com a obra [costuma ser intensa], [onde] 
o Siza continua a projetar.
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rP: Está muito presente na obra...

AAc: Está muito presente na obra, agora menos, mas antes 
era inacreditável. Ele estava sempre na obra e projetava na 
obra, na parede da obra. Portanto, eu direi que, embora 
tenha uma importância, e tem, há qualquer coisa que lhes 
falta, que é a construção, e a impossibilidade de ele conti-
nuar o projeto. O projeto desenhado, mesmo não construí-
do não é um projeto acabado, não é arquitetura, ainda não 
é arquitetura. E para ele fazer arquitetura, ele precisa da 
construção, como todos arquitetos.

rP: Muito obrigado, professor, agradeço muito pelo vosso 
tempo.

AAc: Não tem nada, o pior é que eu exagerei... (risos).

rP: Não, nunca... (risos).
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entrevistA 4:

António MAdureirA (fAuP, 23/out/2017 11h)

rAul PenteAdo: O Arquiteto Antonio Madureira fez parte 
do primeiro grupo de colaboradores do Arq. Álvaro Siza, 
ainda nos anos 1960, tendo participado dos primeiros pro-
jetos da sua carreira: Piscinas da Conceição, Piscinas de 
Leça, Casa Manuel Magalhães, Casa Beires, Complexo da 
Bouça, etc. O Madureira poderia falar desses primeiros 
anos como colaborador no gabinete do Arq. Siza? Como 
foi o vosso ingresso no Atelier do Arq. Siza?

António MAdureirA: O Atelier do Siza, nessa altura, era 
um ateliê muito pequenino. Eu trabalhava full time lá. Na 
altura não era sequer assistente na faculdade. Trabalhava 
full time e [o atelier] tinha, na altura, dois colaboradores: 
o Arq. Alexandre Alves Costa, que agora é professor aqui 
[na fAuP] e a minha irmã Beatriz [Madureira], que estavam 
a acabar o curso. Aliás, naquela altura era perfeitamente 
usual que os ateliês, principalmente os pequenos ateliês 
de arquiteto, trabalhassem muito baseados em estudantes 
de arquitetura. No caso do ateliê do Siza isso era muito 
nítido, até porque o ateliê era muito perto da [Praça] São 
Lázaro, da escola de Belas Artes, onde fizemos o curso de 
arquitetura. O Alexandre e a Beatriz, quando chegaram ao 
fim do curso, e tinham o problema, [pois] eram os primei-
ros alunos a acabar o curso, [depois] da nova reforma da 
arquitetura, do ensino da arquitetura, chamada “Reforma 
de 1957”, tiveram o problema de fazer um estágio, que na 
altura não se sabia exatamente o que era. Mas eles, de cer-
ta maneira, aconselhados e apoiados pelo diretor Carlos 
Ramos, foram trabalhar no laboratório de engenharia civil, 
para Lisboa, porque era uma instituição que tinha já uma 
forte capacidade administrativa e científica e tecnológica etc. 
E pensava-se, na altura, que a arquitetura ganharia com um 
contato desse nível. Portanto tratava-se dos dois colabora-
dores do escritório do Siza iam para Lisboa. Curiosamente 
aconteceu que nessa altura eu tinha estado a trabalhar num 
ateliê de arquiteto – horrível - e me sentia realmente mal. E, 
em casa, estava a jantar, jantávamos juntos etc. O meu pai 
era arquiteto e estávamos ao jantar e a discutir as questões 
da profissão etc. E eu reclamei: “Não trabalho mais em ate-
liês. Acabou, não estou interessado, não me interessa, vou 
pensar na vida de outra maneira”. E a minha irmã disse: 
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“Olha, é pena, porque nós vamos sair do escritório do Siza 
e ele precisa de alguém que possa passar à tinta. Se quiseres, 
vai lá, fala com ele e pode ser que seja uma experiência dife-
rente das que tem.” E eu fui. E, pronto. 

rP: E qual foi o primeiro projeto em que o senhor atuou?

AM: O primeiro projeto. É preciso pensar que, nessa altu-
ra, havia muito poucos projetos. Havia um projeto, que 
estava a começar, que era uma Casa em Moledo do Mi-
nho, a casa dita “Rui Feijó” (1963-64). Curiosamente esse 
projeto, depois, morreu, o cliente desinteressou-se e nós... 
Alías, eu acho que nesse aspecto eu tive alguma influên-
cia, pois o fato de, de repente ficar sem trabalho era uma 
situação muito dura e eu fiz alguma pressão com o Siza, 
para que continuássemos o projeto e ele o usasse como Tese 
do Curso, que ele ainda não tinha feito. E, assim se fez. A 
tese, creio que foi feita em 1966, não tenho mais certeza, 
mas creio que foi em 1966 e estivemos nesse tempo a fa-
zer pequenos trabalhos que iam aparecendo. Foi possível 
mexer na Piscina de Leça, naquela piscina da Quinta da 
Conceição, etc, etc. E, ao mesmo tempo, no escritório, fo-
mos desenvolvendo o projeto que tinha caído e o Siza fez a 
tese, defendeu a tese exatamente com esse projeto. Essa tese 
existe cá na faculdade, naturalmente, porque veio das Belas 
Artes para cá. E, ainda aqui, há uns três ou quatro anos, 
numa exposição em que os alunos organizaram projetos 
dessa época, foram buscar os desenhos da Tese.

rP: O senhor que fez os desenhos?

AM: Eu participei, eu era colaborador do Siza e nos dese-
nhos realmente tive um papel... mas não só. O Siza dese-
nhava muito e, por exemplo, se reparares bem, todas as 
legendas que eram escritas à mão eram escritas por ele. Ele 
era absolutamente feroz na organização e na apresentação 
gráfica dos trabalhos e, por exemplo, as cotas eram todas 
escritas por ele. Todas confirmadas e escritas por ele (risos). 
Se faltasse 1cm ali, ninguém saia enquanto não aparecesse 
o centímetro. O Siza trabalhava muito também no estira-
dor [prancheta]. Aqueles desenhos, foram feitos por mim, 
que era a função do colaborador, nessa altura. Era ficar 
horas e horas a desenhar, a fazer esquissos.

rP: O arquiteto Siza já usava maquetes, nessa época?

AM: Não tanto, como depois veio. Usava sempre maque-
tes, mas depois a maquete passou a ter uma importân-
cia maior. Eu não me lembro, não me lembro, para falar 
com franqueza, se havia maquete da “Casa Feijó”. Não 
me lembro, acredito que não. Mas, por exemplo, eu via, 
lembro, da maquete de uma outra casa que estava, nessa 
altura, em construção aqui mais perto, em Matosinhos, a 
casa do Dr. Ferreira da Costa, que muito mais tarde foi 
depois retomada pelo Siza, quando um novo proprietário 
tomou conta da casa e pediu ao Siza que mexesse nela. Aí, 
lembro-me da maquete. A maquete era uma coisa impor-
tante, naturalmente, mas, mais tarde, passou a ser muito 
mais importante.

rP: O senhor acha que passa a ter uma importância investi-
gativa a partir de quando? 

AM: Por essa altura.

rP: A partir da Bouça?

AM: Ah não, antes. 

rP: Nas casas ainda?

AM: Nas casas ainda, nas casas, a nível do tratamento dos 
volumes, etc. A casa Alves do Santos, na Póvoa, também 
tem uma maquete que foi importantíssima, no desenvolvi-
mento inicial do trabalho. E mais: a maquete nunca mais 
depois deixou de ser um elemento fundamental. Nessa al-
tura não tinha o peso e importância que passou a ter depois. 
A partir daí a maquete era uma coisa que se fazia sempre, 
a maquete fez-se sempre como elemento de trabalho, de 
investigação, de procura e não tanto como apresentação do 
trabalho. A maquete não era para mostrar, era para se tra-
balhar sobre ela e as maquetes ficavam sempre com um as-
pecto bastante escangalhado, porque eram cortadas, eram 
emendadas, mexidas, era só. Fundamentalmente era isso.

rP: As Piscinas da Quinta da Conceição foram realmente 
a primeira obra do Arquiteto Siza, formalmente falando, 
fora do gabinete do Arq. Fernando Távora?

AM: Não, não é verdade. Siza tinha feito... A primeira obra, 
suponho, foi um arranjo na casa da avó.
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rP: Ah sim.

AM: Uma cozinha, etc. Depois ele fez as Quatro Casas em 
Matosinhos, que não tinham nada a ver com o escritório 
do Távora. E, de fato, a Piscina da Quinta, foi numa altura 
em que ele trabalhava com o Távora. O Távora - conta-se 
que fosse assim - tinha um encarregado de tratar do tanque, 
que havia um tanque lá em cima. E tinha que arranjar o 
tanque. E o Siza começou a trabalhar, como sempre acon-
tecia, e pegou no trabalho e foi desenvolvendo, desenvol-
vendo e o Távora, a certa altura, disse: “Esse gajo vai me 
levar a falência, porque nunca mais acaba o trabalho. Acho 
melhor levar isso embora e fazer isso sozinho.” O que é 
perfeitamente perceptível. E o Siza ficou com a obra, por-
que o Távora dizia: “Não, assim não posso”. 

rP: Foi a primeira obra grande pública?

AM: Não. A casa de chá foi antes.

rP: Não do Siza, como pessoa física, mas do Siza, no gabi-
nete próprio dele?

AM: Sim, possivelmente.

rP: Porque a Casa de Chá da Boa Nova era ainda como co-
laborador do Távora, não era?

AM: Não era bem assim. A história é um pouco mais com-
plicada. Tanto quanto sei, quando a Câmara de Matosinhos 
fez um concurso para a Casa de Chá da Boa Nova, no Ate-
lier do Távora, nessa altura, havia dois arquitetos: o Arqui-
teto Fernando Távora e o arquiteto Francisco Figueiredo, 
chamado “Tito” Figueiredo, que eram muito amigos, tra-
balhavam juntos, eram muito bons. Cada um tinha os seus 
trabalhos, mas as vezes se cruzavam, etc. E cada um tinha 
os seus colaboradores também. E as vezes os colaboradores 
também se misturavam. E eles decidiram formar duas equi-
pes para concorrer, para dar dois tiros, para o concurso. E 
numa das equipes estava o Siza, estava o Luís Botelho Dias, 
estava o António Menéres, um grupo medianamente gran-
de e aconteceu também, mais uma vez, e como é natural, o 
Siza... O Siza tem uma característica que normalmente as 
pessoas não ligam muito, mas ele é uma pessoa perfeitamen-
te determinada: ele trabalha muito, trabalha muito mais que 

os outros. E o Siza pegou no trabalho e não parou nunca de 
trabalhar e a certa altura aconteceu foi que os outros foram 
deixando para ele o trabalho. O Távora nunca foi impor-
tante no projeto, nunca foi. O Távora, aliás, como chefe de 
equipe teve sempre essa tática de deixar fazer, deixar traba-
lhar. Não cismava-se em ajudar, mas deixava trabalhar. O 
Távora nunca foi importante no projeto, mas acompanhou 
sempre. Lembro-me e, nessa altura, eu era um miúdo ainda, 
estava a pensar a ir para a escola, ainda nem sequer estava 
na escola, anos antes, numa noite que fui ver as últimas coi-
sas, os últimos acabamentos na Casa de Chá, as iluminações, 
umas coisas e o Távora apareceu. Apareceu, foi ver também 
e tal, mas era o Siza que estava a tratar, era o eletrotécnico 
que estava a tratar, era não sei quê, e o Távora esteve tran-
quilamente, conversou, falou com o presidente da Câmara, 
disse umas graças, mas deixou sempre andar. E percebeu-se 
que era realmente a sua atividade. Se em alguma coisa ele 
não concordasse, ele diria depois tranquilamente ao colega 
e não fazia uma intervenção na altura, a não ser que fos-
se uma coisa muito grave, etc. Não faria, era sempre assim.  
O Távora tinha essa característica, de ter tido sempre muito 
poder e nunca o ter exercido. Deixou sempre. O poder era 
uma coisa que ele não usava muito, não estava mesmo mui-
to ligado. Teve sempre muito, até porque era uma pessoa 
de uma personalidade extremamente forte, mas nunca usou 
isso. Daí ele ter dito ao Siza: “Pega esse projeto dessa piscina 
e o leva embora, que não posso fazer isso.”

rP: Madureira, então, talvez a Casa Rui Feijó tenha sido o 
primeiro projeto não construído do Arq. Siza?

AM: Não, houve mais. Eu sei que já tinha havido uns proje-
tos de umas habitações em Matosinhos, que se desistiu, não 
se fez.

rP: Ah sim, sem dúvida. Verdade.

AM: Umas casas mais ou menos de caráter econômico, mas 
isso caiu [parou]. Caiu [parou] mesmo muito no princípio. 
Havia já nessa altura uma casa que eu me lembro de ter ido 
ver, já pronta, ainda não habitada, mas já pronta, uma casa 
fantástica, a seguir à Casa de Chá da Boa Nova, que era a 
Casa da Maia, do Dr. Ribeiro, uma peça, ainda agora, para 
ver de joelhos. É uma peça fantástica. Estranhamente, dessa 
altura, dessa época, mas com essa força toda.
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rP: Tem uma casa na Av. da Boavista também, não tem?

AM: Tem a casa do Tio, na Av. da Boavista. Essa, o Siza não 
gosta dela.

rP: Não?

AM: Não. Foi uma experiência que tinha a ver com brutalis-
mo, mas que não fizeram realmente...

rP: Não foi executada a contento, então?

AM: Foi executada a contento, foi executada até o fim, mas 
não fazia parte de uma coisa que pudesse ser o vocabulá-
rio dele, que lhe interessasse. Com essa peça aconteceu isso. 
Aconteceu também um pouco com a cooperativa do Lor-
dello, uma peça extremamente importante, devo-lhe dizer 
que eu não trabalhei nela, já estava feita, quando eu cheguei 
ao escritório. Foi uma das primeiras, essa. E aconteceu tam-
bém, outra também foi das primeiras, foi muito importante, 
mas foi mal, mas que ele também deixou muitas reservas, 
não só por ter corrido mal, não era o que ele queria, pro-
vavelmente, não era o que ele gostaria de ter feito, que era 
o Centro Paroquial de Matosinhos. Foram obras... são in-
teressantes como elementos de estudo etc., mas eu penso 
que não são coisas que fossem marcantes no seu percurso 
de arquiteto. A Casa de Chá foi muito mais, as Piscinas, 
sem dúvida, muito mais, a Casa da Maia, é muitíssimo mais, 
mesmo a Tese [Casa Rui Feijó], era uma peça extremamente 
importante. E a casa dos Santos, da Póvoa, que marcou uma 
coisa que é o fim da influência do Inquérito à Arquitetura 
Portuguesa na maneira de projetar do Siza. E isso marcou 
um fim. O Siza derivou daí. Há outra coisa e isso é muito 
pessoal, agora. E não tenho base absolutamente nenhuma 
científica, a não ser o que me pareceu na altura e continua 
a me parecer agora. Uma das figuras importantes da arqui-
tetura mundial, na altura, era o Alvar Aalto. Era e continua 
a ser, penso eu. E era uma figura importante mesmo na ati-
tude do Siza. Siza não era um Aaltista, mas o Aalto era uma 
figura importante e havia muitas coisas na utilização dos 
materiais, no apelo ao conforto, em que o Aalto era muito 
importante. E aconteceu uma coisa muito engraçada: houve 
uma viagem no curso, no meu curso, e o Siza foi nessa via-
gem e fizemos uma viagem fantástica. E fomos à Helsinque 
e estivemos a ver o Aalto. E eu suponho que aí...

rP: Isso foi em qual ano?

AM: Em 1968. Foi na páscoa de 1968. Eu já tinha o curso 
praticamente acabado nessa altura. Aliás eu levei muito tem-
po, levei três anos para acabar o último ano, porque tínha-
mos o problema da guerra e da tropa. Nós tínhamos adia-
mentos automáticos até os 27 anos e se acabássemos o curso 
antes, íamos embora. Portanto, esticamos o mais possível o 
curso e, portanto, eu só acabei o meu curso em 1969 e não 
em 1966, como devia. Mas o que que aconteceu: eu estou 
convencido que, por termos visto e por ele ter visto a obra 
do Aalto, que ele viu profundamente...

rP: O senhor se lembra quais obras foram visitadas?

AM: Foram as obras de Helsinque:  a Universidade de Ota-
niemi, foi à Casa [do Arquiteto], foi ao Atelier [do Arquite-
to], as absolutamente importantes, ao chamado Edifício das 
Pensões, à Casa da Cultura, que era a Sede do Partido Co-
munista Finlandês, na altura. E eu suponho que o Siza, nessa 
altura, apercebeu-se, não sei se conscientemente ou se in-
conscientemente - ele nunca falou nisso, devo dizer - aperce-
beu-se que aquele caminho estava esgotado. E que, portanto, 
já não havia que andar mais naquele caminho. E eu percebo 
também, eu também percebo, que tem agora a ver com uma 
outra questão, por exemplo: Le Corbusier pode ser imitado. 
Corbusier teve, mesmo em vida, uma enorme quantidade de 
arquitetos que andaram atrás dele, até cá no Porto. Viana de 
Lima, por exemplo. Até no Brasil, sem dúvida nenhuma. An-
daram atrás dele. Frank Lloyd Wright não pode ser imitado 
e todas as tentativas de imitar o Frank Lloyd Wright foram 
coisas absolutamente frustres e falhadas. E o Aalto também 
não. É que, tanto o Aalto como o Wright, trabalham tanto 
numa forma extremamente pessoal e subjetiva a tratar as 
coisas, que qualquer tentativa de imitar resulta numa, passe 
a expressão, numa parolisse insuportável. Está mesmo no 
limite do tolerável, racionalmente. E, portanto, o Aalto não 
era, de fato aquele; o Aalto não podia; acabando o Aalto, 
aquilo acabava e assim foi, de fato. E é curioso, que naquela 
mesma altura, aquela Casa da Avenida dos Combatentes...

rP: Que é de 1967, não é?

AM: É de 1967-68. O projeto deu muitas voltas. Deu mesmo 
muitas voltas.
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rP: Tinha telhado então?

AM: Não, não tinha, nunca teve.

rP: Como que foi a história dessa casa?

AM: O primeiro projeto era uma habitação. Na altura, o 
dono da casa do lado tinha uma casa maior, que era pos-
sível fazer um destaque. E preferiu usar o terreno partido, 
menor, para fazer uma casa pequenina. Nem era para habi-
tação dele. A história é muito engraçada. Era uma casa de 
rendimento, ele saia da casa do lado, foi viver num aparta-
mento aqui perto e fazia aquela casa mais pequenina para 
pensar nos filhos, provavelmente. E pensar que sendo alu-
gada, dava rendimento, etc. Mas entusiasmou-se de uma 
maneira com a obra quando ela começou, que resolveu mu-
dar outra vez e foi viver ali. É uma cena muito engraçada. 
Porque era um caso típico de um tipo que não era arquiteto 
- ele era advogado - que seguiu a obra quase todos os dias 
e se entusiasmou de uma tal maneira que saiu do aparta-
mento onde estava, que era provavelmente muito maior e 
foi se meter numa casa que era muito menor, porque se 
entusiasmou com a casa. É muito engraçado isso. É mesmo 
muito engraçado. Mas nessa casa, o primeiro projeto dessa 
casa, lembro-me muito bem, era uma casa em tijolo, em 
dois pisos em que tinha, havia uma claríssima influência da 
arquitetura marroquina, que o Siza tinha visto numa via-
gem que fez à Marrocos, com um grupo de amigos e cole-
gas e veio de lá com essa imagem. Depois o projeto evoluiu, 
percebeu que não podia ter dois pisos, pois ia entrar num 
confronto, e perdia claramente com a casa do lado que é 
muito mais forte, com dois pisos. Tinha que ser mais baixa 
e o projeto mudou. E depois era redondo, tinha um corpo 
circular, para contrariar exatamente, para aumentar o con-
traste com a [casa] do lado. E, depois quando já estava com 
o projeto feito, ele achou que aquilo era uma porcaria que 
não se podia aturar e acabou com o redondo e a casa ficou 
como ficou e ficou muito bem. Ora bem, isso tem a ver com 
uma altura, claramente, em que ele anda a procura...

rP: De uma nova linguagem.

AM: A procura de uma linguagem diferente. Acabaram-se 
as peças de madeira, as tábuas grandes e envernizadas, etc. 
[inaudível]. As janelas, com quadradinhos, foi um ensaio 

que curiosamente se tinha feito lá no escritório para uma 
loja muito pequena que, na altura, chamava-se Boutique, 
muito pequenina que tinha uns caixilhos assim, que foram 
ensaiados ali nesse projeto e que, no fundo, no fundo, era 
o mesmo desenho, exatamente, o mesmo desenho dos cai-
xilhos do escritório, onde nós estávamos. A fachada pos-
terior do escritório tinha uma varanda com caixilhos que 
eram exatamente daquele desenho. E foi transpor isso para 
aí. Depois ele chateou-se com isso, porque isso era reviva-
lismo e não lhe apetecia nada e acabou por desistir dessa 
linguagem. Mas foi feito ali e funcionou.

rP: Aqueles detalhes meio contraditórios da curva no 
forro de gesso da entrada, a cor da esquadria laranja, 
alguns outros pormenores das paredes, que não tem mui-
ta relação com essa linguagem sintética da casa, isso foi 
feito pelo arq. Siza no próprio local? Foi feito, como um 
maneirismo dele? Como foram definidos esses detalhes, 
esses pormenores?

AM: Ora bem, isso tem a ver muito com uma questão que 
foi sempre e continua a ser completamente essencial no 
trabalho do Siza, que é a continuidade dos materiais, das 
formas e dos arremates. Como é que uma forma acaba? 
Ora bem, esse caso é absolutamente típico, nessa casa, da 
passagem de um quarto pequenino que dá para a sala, em 
que há uma pala da parede que vai acabar numa curva 
a desfazer-se no teto, numa curva. Como que aquilo po-
deria acabar? Na realidade não havia maneira de aquilo 
acabar de uma forma elegante, porque continuava sem-
pre, não parava mais, não fazia sentido, porque aquilo 
era a continuação de uma parede, que depois desaparece 
ou se cortava abruptamente. E não podia ser. E realmente 
a única maneira - e isso foi feito na obra, o ensaio foi feito 
na obra - a única maneira foi fazer essa e uma série de 
outras coisas. Introduzir inclusive aspectos, eu não diria, 
exatamente, contraditórios...

rP: Irônicos?

AM: Irônicos, com certeza. Portanto, eu não diria exata-
mente contraditórios, ou se eram, eram contradições sa-
nadas, contradições controladas. Ele não está a negar 
a linguagem exterior [da casa], não está a negá-la, mas 
está a ir mais longe. E passa, como não estamos a falar 
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do exterior, mas do interior, o interior não precisa de ser 
assim, ele pode ser diferente. Isso tem a ver com uma ati-
tude próxima de, chamemos de teorias - não seriam bem 
teorias, seriam princípios da arquitetura moderna - que 
naquela altura, ou até então, se dizia que o interior tinha 
que ser um reflexo do exterior, ou vice-versa. Ou o exterior 
é um reflexo do interior, ou uma boa planta dá sempre um 
bom alçado, ou ao contrário. E assim, ele diz alto: “Não 
é bem assim, vamos pensar nas coisas, um pouco de outra 
maneira. E vamos pensá-las enquanto estamos a fazê-las, 
enquanto é possível mexer.” E é por isso que o acompa-
nhamento da obra foi sempre um aspecto absolutamente 
essencial. Na realidade, realidade, realidade, um projeto 
não acaba num projeto. O projeto vai até o fim da obra. 
E as vezes até ultrapassa o fim da obra. Agora mesmo, na 
Casa da Maia, por exemplo, enquanto não estiver feita a 

“casota” do cão, o projeto não está fechado. É verdade. 
Isso é absolutamente verdade (risos), é uma verdade atual, 
mesmo, não é passada, é agora. Há sempre alguma coisa 
em que se pode mexer.

rP: O projeto não termina nunca?

AM: O projeto, de fato, quer dizer, ele termina quando tem 
que terminar. É preciso entregar aquilo e entrega. Mas de-
pois, quando se pode, pega-se outra vez. 

rP: Arq. Madureira, sobre esse momento da obra do Arq. 
Siza, nos anos 1960-70, em que houve projetos que come-
çaram a tratar de uma complexidade geométrica, e, princi-
palmente, com a inserção de planos curvos, isso começa...

AM: Isso foi mais tarde.

rP: Isso acaba se realizando nos anos 1970 e se intensifica 
nos anos 1980.

AM: No Banco de Oliveira de Azeméis... 

rP: O Banco de Oliveira de Azeméis, talvez seja o...

AM: O exemplo mais fechado.

rP: Mas isso já começa a ser investigado pelo Arq. Siza já 
no Posto de Abastecimento da Sacor.

AM: Exatamente.

rP: O senhor participa deste projeto?

AM: Participo sim do projeto.

rP: Como foi esse projeto? Foi depois da encomenda dos 
edifícios da Sacor, ali ao lado?

AM: Creio eu que foi quase simultâneo. Há um edifício en-
comendado pela Sacor e a Sacor tinha aquele terreno todo 
e então, pensou e, até como afirmação da marca, como se 
diz agora, da gasolina, pensou em fazer um posto de abas-
tecimento que fosse uma coisa importante, significativa, etc, 
etc. Não esquecer que, nessa altura, mais cedo, um pouco an-
tes, se tinha feito na Via Rápida, na Via Norte, um Posto de 
Abastecimento, feito pelo Arq. Bento Lousan e Arq. Ferreira 
de Oliveira, eram os dois, que é uma peça muito interessante, 
que foi demolido, foi acabado, uma peça muito interessante, 
em que se faz uma concha de betão, muito na linha da Igreja 
Ronchamp. Muito interessante. Mesmo, muito interessante. E 
à altura, em Ceia, na Serra da Estrela, o Távora tinha feito 
também um posto de abastecimento que foi, na altura, impor-
tante. E, para alguns, os postos de abastecimento eram peças 
interessantes, significativas, porque se viam, toda gente pas-
sava por eles, etc. E aquela ideia era interessante. Por outro 
lado, aquilo era muito complicado, aquilo era um sítio, era 
um entroncamento da via, que ligava Matosinhos ao Porto, 
com a Estrada da Circunvulação. Fazer um Posto de Abasteci-
mento ali implicava em problemas complicados de circulação, 
que era ainda uma circulação contra a abertura, tinha que 
se entrar por um lado para sair na contra-mão e etc. Coi-
sa complicada. O primeiro projeto não era um... Houve dois 
projetos, na realidade. Houve um com umas linhas oblongas, 
compridas, extensas, etc., e depois o outro com as duas curvas 
opostas, etc. Isso tinha a ver muito com o traçado das vias, da 
necessidade do rodar, claro.

rP: Antes desse projeto houve também um restaurante, Perafi-
ta, em Matosinhos, o senhor participa desse projeto também?

AM: Não conheci.

rP: Tem algumas paredes com algumas leves curvaturas, mas 
não tem esse exercício de complexidade que já aparece no Posto.
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AM: Não. Deixa-me só dizer uma coisa que talvez, pou-
ca gente se apercebeu disso. Algumas pessoas, uma co-
lega nossa brasileira se apercebeu muito disso quando 
estudou o Álvaro Siza. O Siza nunca usa curvas que não 
sejam curvas circulares. Não usa parabólicas, não usa hi-
perbólicas, não usa cônicas, nem elípticas. Só as circulares.  
Já reparaste nisso?

rP: Sempre um rigor geométrico. Euclidiano.

AM: Ora bem, por uma razão muito simples: as parábo-
las se desenhavam à mão e isso nunca dava um conforto 
à sua maneira de projetar.

rP: Isso tudo tinha, então, uma relação com o construir, 
que vinha depois, com a execução?

AM: Claro. E mesmo com obsessão. Afinal, ele usa uma 
expressão, que, do ponto de vista científico, nem sequer é 
correta, diz: “Uma curva circular é uma curva perfeita”. 
Não sei por que é mais perfeita que as outras, mas é por-
que pode ser traçada com o compasso, e é indiscutível, 
está ali e é aquela. E, portanto, na opinião dele é a perfei-
ta. Ele nunca usou, a não ser muito mais tarde, acredito, 
nas últimas coisas, e, declaradamente, no Pavilhão de, da 
feira internacional, que agora está em Coimbra...

rP: de Hannover.

AM: de Hannover, etc. E, com certeza, que a cultura não 
tinha nada a ver com curvas circulares, tinha a ver com 
parábolas, com catenárias, etc.

rP: Quer dizer que ele começa a deformar mais nos anos 
2000?

AM: Claro.

rP: É um outro passo que ele dá.

AM: Mas isso eu quase não acompanhei e mes-
mo, quer dizer, acompanhei de vista, de conheci-
mento. Trabalhar em conjunto, naturalmente, dá 
uma leitura mais próxima, mais correta, penso eu.  
Também mais formada, se calhar.

rP: Com relação a essas curvas e esses planos curvos, o Arq. 
Madureira acha que são mais, então, relacionados a obra do 
Aalto do que a do Oscar Niemeyer? Ou, talvez, dos dois?

AM: Já não tinha nada. Já estava desligado disso.

rP: Completamente desligado disso?

AM: Eu acho que estava.

rP: Já era uma pesquisa própria já?

AM: Já andava a procura de outras coisas. 

rP: O Arq. Madureira também trabalhou na Casa Beires.

AM: Sim senhor. Aí já estamos em uma situação diferente.

rP: Em 1973.

AM: Eu, nessa altura, em 1973, eu estava em Angola, estava 
na Guerra.

rP: Em Angola?

AM: Eu vim em 1974. E quando eu saí em 1970 (saí em 1970 
do escritório), fui para a tropa e só vim em 1974. 

rP: O senhor ficou em Angola por quatro anos, então? 

AM: Dois anos e ... as comissões, na altura, eram de dois anos, 
mas eu ainda fiquei mais três meses, porque meu substituto 
(risos) não apareceu. Fiquei à espera dele. E eu só saia quan-
do tinha o lugar garantido [preenchido]. 

rP: Quando o senhor volta, em 1974, em que status está a 
Casa Beires? Está no começo ainda ou já está avançada?

AM: A Casa Beires ainda não tinha começado. Ia come-
çar. Estava-se, na altura, a escolher empreiteiros, estava-se 
nessa altura. E o projeto de execução estava praticamente 
a começar, nessa altura. Porque o projeto de execução, na-
quela época, era uma coisa que se fazia muito em cima da 
obra. Por quê? Porque não havia - nas obras do Estado não 
podia ser - mas nas obras privadas, não havia o problema 
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de definir preços com a definição exata dos materiais, das 
quantidades, etc. Por quê? Porque o custo da mão de obra 
era extremamente baixo. A mão de obra praticamente não 
pesava no custo da construção. E havia uma coisa que 
funcionava que era o metro quadrado de construção. O 
metro quadrado ou custava quatro contos ou custava dois 
contos e oitocentos e era relativamente fácil e rigoroso dar 
os preços, por estas características. E depois, o fazer, o que 
acontece? Os empreiteiros sabiam como se fazia. Portanto, 
não punham questões de preços, por aí. Se fizéssemos as 
coisas mais complicadas, ia carregar um pouco mais na 
mão de obra. Ah, não teria muito significado. Era sempre 
possível buscar um outro lá, era possível escolher o em-
preiteiro, sem ter o projeto de execução feito. O que não 
era possível era fazer a obra sem o projeto de execução. E, 
portanto, a obra estava quase a começar e nós ainda está-
vamos a desenhar o projeto de execução [inaudível]. Os 
desenhos, que eram absolutamente fundamentais para a 
construção, do rigor, isso era feito e, milhares de vezes alte-
rado, durante a obra. E eu trabalhei exatamente nessa fase. 
Toda padronização da caixilharia, etc e etc. Era caixilharia 
metálica, era caixilharia de madeira. Eu trabalhei nisso, eu 
e mais um colega, creio que o Chico Guedes, trabalhou co-
migo nisso também, não garanto. Mas alguém foi. Porque 
era o tipo de trabalho que, a gente ia fazendo e aquilo ia 
durar uma semana ou mais a desenhar, desenhar, desenhar. 
Uma enormidade de desenhos, etc. A resolver problemas, 
muito de pormenor, sendo controlados pelo “velho”, que 
estava sempre de olho no que se estava fazendo, mas era 
muito tempo de trabalho. Mas nós também ganhávamos 
por hora, portanto, não era dramático.

rP: O cliente nesse caso também gostava da obra?

AM: O cliente era um entusiasta também. Muito engraçado 
que isso aconteceu com alguma frequência com as obras 
do Siza. O Siza tinha uma capacidade notável, apesar de se 
dizer, que ele só faz o que quer, não tem respeito nenhum 
pelas pessoas. Não é verdade. Ele, naturalmente, só faz o 
que quer. Sim. Quando não quer, não faz. Mas o que ele 
tinha era uma capacidade notável de mostrar às pessoas - 
não era de vender às pessoas, não era de lhes impingir, mas 
mostrar – quer com senso de humor, quer com demons-
trações lógicas, absolutamente respondível, às vezes irres-
pondível, que as pessoas chegavam a ficar completamente 

embaralhadas (risos). Depois as pessoas entusiasmavam-se 
porque o viam se entusiasmar. E se apercebiam: “Se esse 
gajo está aqui ao domingo a trabalhar nisto, isso tem que 
ter algum interesse.” E mesmo que eles numa primeira fase 
não percebessem, não aderissem, mas numa certa altura, 
começavam eles próprios também a entusiasmar-se. De 
modo geral eram pessoas com alguma formação, com in-
teligência e alguma cultura, às vezes até muita cultura, por-
tanto não era difícil a relação, com um tipo complicado, 
complexo, como o Siza. E, portanto, o trabalho deles, foi, 
nesse caso, como tinha sido antes, na Póvoa, com o Santos, 
Sr. Santos, que era um homem fantástico.

rP: Era uma casa quase vizinha, na esquina.

AM: Muito próxima, que era também uma pessoa abso-
lutamente fantástica. Um cliente fantástico. Houve mais. 
Houve sempre uma relação muito boa. Com as entidades, 
essas coisas não eram... Quando tocavam em entidades, as 
coisas não eram exatamente assim, eram um bocadinho 
diferentes. Não era tão fácil. Com pessoas, foi por isso, por 
algum tempo se disse, aliás, com bastante injustiça, que o 
Siza era um arquiteto para os gajos ricos, para os tipos ri-
cos e tal. Não é verdade. Aliás, a história mostrou que não.

rP: Pois é, pois, logo depois, ele começa todos os projetos 
do sAAl, não é?

AM: Exatamente.

rP: Que é o que catapulta ele para o exterior.

AM: Para o exterior, foi isso. Mas não podemos esquecer o 
entusiasmo da revolução.

rP: O momento histórico.

AM: Sim, exatamente. E foi uma outra coisa, não sei se vai 
dizer isso, se vai publicar isso, mas, que eu sei que é assim, 
mas o que acontece naquela época toda, é que as melhores 
peças que a arquitetura produziu foram aquelas. Foram 
as dele. Se fores dar uma volta pela Porto agora a procura 
do que foi o sAAl cá no Porto, encontrarás algumas, algu-
minhas poucas e o resto é uma porcaria. E é muito duro 
dizer isso.
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rP: E até em Lisboa, os projetos feitos no âmbito do sAAl 
também não são tão bons quanto os projetos que o Siza fez.

AM: Não, há alguns interessantes.

rP: Há Alguns interessantes.

AM: Há alguns interessantes, mas realmente, aquilo ultra-
passa o que era esperado. 34:23 E isso foi percebido. A 
Espanha percebeu isso, depois a Holanda. São gajos muito 
duros para perceber (risos), mas perceberam isso também 
na Alemanha, etc. Isso foi percebido.

rP: O Arq. Madureira acha que foi a partir daí que a car-
reira do Arq. Siza deslancha?

AM: Já antes.

rP: A partir da Casa Beires?

AM: Já antes, começou em Espanha.

rP: E Aumentou a procura?

AM: A procura não, mas o conhecimento, em termos de pu-
blicações, etc. Em Espanha, começou a ocorrer algum en-
tusiasmo e em Itália, ou de algumas revistas. Não muito 
importantes, não se trata, em Itália, da Casabella nem da 
Arquitectura, Continuità, mas algumas outras coisas e em 
Espanha também. Tem algumas revistas em que o Siza come-
ça a ser tratado com alguma curiosidade, que depois explode 
com o sAAl e o 25 de abril.

rP: O Arq. Madureira acha que a Casa Beires é o final des-
ses estudos neoplasticistas do Siza, depois caminhando para 
uma linguagem mais sintética, um caminho de mais rigor de 
construção, alinhado a um Racionalismo? Com Adolf Loos?

AM: Há uma outra casa que ainda, e, fala-se pouco nela, mas 
acho que teve alguma importância e, acho que foi feita ao 
mesmo tempo que o SAAL, por exemplo. Eu trabalhei nessa 
casa, que é a casa do irmão, em Santo Tirso, que, curiosa-
mente, se pensarmos bem, vem a ter depois - não sei se posso 
dizer isso - alguns reflexos, por exemplo, na Casa de Sintra. 
Alguma coisa. 

rP: Uma retomada?

AM: Foi ou não sei se foi, mas parece, às vezes. Dá a im-
pressão de que sim. Aquele pátio extremamente apertado, 
aquelas formas que saem, que explodem. Há ali qualquer 
coisa e que não aparecem muito mais nas obras. Pode ser. 
E isso também foi uma experiência muito interessante e foi 
quase simultânea, praticamente simultânea com o sAAl.

rP: Sim, verdade. 

AM: Foi, eu trabalhei no projeto e na obra.

rP: Ele fazia o projeto do sAAl, conforme algumas leituras 
que eu fiz, durante o dia e à noite trabalhava nesse projeto 
[da casa] do irmão.

AM: Não. Eu trabalhei em ambos. Não. Isso é... Não há du-
pla personalidade, trabalhei em ambos no escritório. Não 
se parava, não se travava. Nem ele tinha capacidade, cabe-
ça para isso. Ele nunca teve cabeça para dizer: “Agora não 
posso mais pensar nisso, vou pensar naquilo.” Não.

rP: Está certo. Havia uma continuidade.

AM: Pensava nas duas coisas ao mesmo tempo e o que 
aprendia com uma tinha continuidade nas outras. Isso eu 
não tenho dúvida nenhuma.

rP: A respeito da Casa de Sintra, como é o perfil do cliente? 
Ele é estrangeiro ou português?

AM: Português.

rP: E como ele contrata o Arq. Siza? O senhor acha que é 
por causa dessa importância que o Arq. Siza passa a ter?

AM: Posso contar-te a história verdadeira? 

rP: Sim, por favor.

AM: A história é a seguinte: O Eng. Carlos Alemão tem um 
irmão, António, que é uns anos mais velho, é da minha ida-
de, mais ou menos e que foi meu camarada na guerra em 
Angola. Ele é engenheiro também e eu era arquiteto na en-
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genharia militar e trabalhamos juntos em algumas coisas e, 
as vezes estávamos em serviço juntos e fazíamos coisas jun-
tos e discutíamos quando não se há nada o que fazer, que 
é uma boa atividade que se faz na tropa, quando não há 
nada pra fazer, conversa-se e discute-se. E uma vez falamos, 
lembro-me, de arquitetura. E eu teria dito ao engenheiro, 
ao rapaz, meu camarada, que se “um dia que tenhas di-
nheiro e queiras fazer uma casa, vá falar com o Siza”. Bom, 
muitos anos depois, vinte e tantos anos depois, o Alemão 
telefonou-me e disse: “Lembras de uma vez me ter dito que 
se tivesse dinheiro para ter uma casa que fosse falar com o 
Siza?” Falei: “Ah, sim, tenho alguma ideia”. “Bom, eu não 
tenho, mas meu irmão tem. Podes marcar uma entrevista 
com o Siza.” Foi assim. Foi tão simples como isso.

rP: E aquela solução de dissipação dos volumes, de procura 
da paisagem?

AM: Isso tem a ver com aquela paisagem, realmente, com a 
colocação... Pela primeira vez... É engraçado, porque na-
quelas discussões, conversas mais ou menos teóricas, cha-
memos assim, que se ia tendo no escritório, lembro-me que 
o Siza, um dia, disse: “Isso é preciso se perceber: se temos 
uma encosta, se vamos construir, não vamos construir no 
morro, nem vamos construir cá embaixo, vamos construir 
à meio. À meio e, depois, todas as ligações com a paisagem 
serão feias e não no topo, pois isso vai contrariar tudo.” A 
Casa de Sintra é feita no topo (risos). O terreno é mesmo 
no topo, apesar de ser um terreno extenso, com um meio, 
foi no topo que dava mais jeito de se construir. E é no topo 
que se tem as vistas mais interessantes. E a casa deixou de 
ser uma coisa importante, na paisagem, mas passou a ser 
importante para ver a paisagem. A diferença é essa. Porque 
na paisagem, a casa não se vê, ponto. A casa não se vê. 

rP: O senhor vê algum paralelo com aquele projeto do Mu-
seu para Dois Picassos, que tem também “braços” que se 
alongam no sentido de olhar para a paisagem de Madri?

AM: Essa preocupação acontece recorrentemente na obra 
do Siza. Não é preciso estar num volume fechado e ter uma 
abertura. Não, é preciso é ir buscar.

rP: E o senhor acha que isso começa a acontecer de modo 
mais radical, mais deformada e mais radical no sentido de 

ir buscar essa paisagem? Porque aqui na FAUP existe essa 
fragmentação e esse diálogo com a paisagem, mas não tem 
esse “buscar”. 

AM: Mas há outras questões, que tem muito peso, como as 
questões do programa, questões de localização e etc. Ali 
isso era possível fazer e era interessante fazer.

rP: O Arq. Madureira percebe uma intenção de desmate-
rialização ou de perda de peso, de dissipação dos fragmen-
tos nessa última etapa da obra do Arq. Siza? Por exemplo, 
na Fundação Iberê Camargo, o Arq. Siza diz que aqueles 

“braços” foram feitos no sentido do delta, do lago, como se 
fosse em resposta a uma tensão magnética, no sentido de 
desfragmentar o prédio.

AM: Essa fragmentação ou desfragmentação não pode, pen-
so eu, de maneira nenhuma, ser considerada como des-
materialização. Em todas obras do Siza, mesmo nas mais 
atuais, a materialização é absolutamente fundamental. Tu 
podes encontrar arquitetos e obras de arquitetura, em que 
se procura, a perfeição é chegar-se a “nada”. Ou daquilo 
que se chama, por exemplo, “minimalismo”. O Siza não é 
um minimalista. Não é, portanto... não é fazer desaparecer. 
Para ele é absolutamente essencial fazer desaparecer certas 
coisas, designadamente as questões das infraestruturas, do 
ar condicionado, da eletricidade. Isso tem que estar fora, 
mas a materialidade não. Isto não pode estar fora. A luz 
é comandada sempre por questões de construção, ou ma-
teriais, de matéria, de coisas, de corpos. Por aí não vamos. 
Não é que seja contra, mas é que não é capaz, não é assim 
que se faz. Ele gosta muito, por exemplo, das obras do Edu-
ardo Souto de Mora, que avançaram, em certa altura, mui-
to para aí, ele gosta imenso da pintura do Ângelo de Souza, 
que foi provavelmente o primeiro e mais importante pintor 
minimalista cá no Porto. Ele gosta imenso, o Ângelo é o 
grande pintor para ele, mas se ele fizer pintura não é assim.

rP: O Arq. Madureira vê que nesse ultimo trecho da obra 
do Arq. Siza, ele quer retomar um pouco aquela artistici-
dade que era tão presente nos anos 1970? O arq. Madu-
reira acha que ele retoma algumas questões de complexi-
dade geométrica que tinha naquela época, nessa última 
fase, na Casa de Sintra por exemplo, na Casa que faz na 
Espanha (Maiorca)?
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AM: Sim, um pouco isso, mas se fores ver os últimos [pro-
jetos] e eu vou muitas vezes ao escritório dele e gosto de 
espreitar as paredes cheias de desenhos e tal, e, não tens 
muito isso.

rP: Agora parece que ele simplificou novamente.

AM: Já, muito a caminho da “grande síntese”. 

rP: Seria um quarto momento até?

AM: Acredito que sim.

rP: Um momento em que esteja talvez um pouco mais frá-
gil, em que não tenha mais tanta força para ir aos sítios, 
visitar as obras, talvez uma questão de defesa, para ter mais 
controle da obra?

AM: Pode ser, mas ele não deixa de controlar a obra (risos). 
Ele não deixa de controlar a obra, mesmo assim. O fato de 
ser difícil deslocar-se, claro que é muito mais difícil, muito 
mais cansativo. Mas ele não deixa de controlar as obras. E 
uma das maneiras é a confiança que ele tem nos colabora-
dores, ou até se quiser, a desconfiança que tem dos cola-
boradores, estar permanentemente a exigir saber o que se 
passa, a perceber, ou que se explique. Portanto, é isso: não 
deixa de ter aquele controle.

rP: Se o arquiteto Madureira tivesse que escrever um texto...

AM: Ou mesmo um livro, não escrevo (risos).

rP: Mas de uma maneira informal, se o Arq. Madureira 
tivesse que falar de momentos que são recorrentes na obra 
do Arq. Siza, que caracterizariam fases, o que o Arq. Ma-
dureira percebe em relação a isso, nesses sessenta anos de 
carreira do Arq. Siza?

AM: Para além do que eu te disse e do que pode ser tirado 
daí, eu não posso te dizer muito mais, pois, apesar de tudo, 
eu tenho uma visão bastante próxima e essa análise, essa 
capacidade de encontrar fases diferentes e tal normalmen-
te é feita por gente de fora, que vai pegar o problema e 
vai ver o problema pela primeira vez. A maior parte dessas 
coisas eu vi-as de perto, ou vivi-as, não tenho afastamento.  

Há algumas coisas que sei, que sei mesmo, por exemplo, 
que te disse a um bocado, que o Aalto não é copiável, o 
Siza não é copiável. Se repararmos bem e é muito notável o 
que se passou aqui na Faculdade: houve uma altura, muito 
curtinha, em que muitos dos trabalhos dos alunos anda-
vam atrás do Siza e depois desapareceu. Porque aquilo não 
é copiável. 

rP: Perceberam.

AM: Toda gente percebeu que não dá. Porque não faz esco-
la. Não faz estilo, se quiser. Usando a palavra style, e não 
em português, pois “estilo” [em português] é uma pala-
vra chata. Mas não dá. Que é uma coisa que é a seguinte: 
quando o Siza pega um trabalho pela primeira vez, tu po-
des ter trabalhado cinquenta anos com ele, como eu, mas 
não consegues imaginar o que ele vai fazer. E se pensas que 
conseguistes descobrir o que ele vai fazer, ele vai fazer exa-
tamente outra coisa (risos). Percebes? É por isso que não. 
O que ele faz é tão...

rP: Circunstancial.

AM: E pessoal, que não dá pra saber o que vem dele. Percebes? 
Portanto, para mim, é possível que tu possas estudar bem as 
obras todas e as datas, o que aconteceu, as circunstâncias, 
possas encontrar... Eu encontro algo, alguns momentos que 
são rótulas, em que as coisas mudaram por qualquer ra-
zão. A viagem a Marrocos, para mim, é muito importante, 
penso eu, a viagem a Helsinque, ao Aalto, é muito impor-
tante também, na minha opinião ele descobre, ou confirma 
aquilo que já suspeitava, que aquilo não dá mais. Marrocos 
é uma coisa completamente nova, em que ele fica encanta-
do com as casas: “Não há equipamento nenhum lá den-
tro, a malta [o pessoal] não tem móveis, não tem armários, 
ninguém leva merdas para casa como nós. Nós enchemos 
a casa de merdas que não servem pra nada e precisamos 
de espaço para isso. Eles não precisam, pois eles não têm 
nada.” Não é? Esse tipo de descoberta que o faz mudar a 
maneira de pensar, de ver a arquitetura, a construção, a 
vida. Há algumas coisinhas, agora pegar em pormenor, às 
vezes, e: “olha, isso faz lembrar”. O que acontece? Ele não 
nega a experiência pessoal. Ele não rejeita a experiência 
pessoal, o que já fez, de um modo geral, não rejeita. Pode 
achar que aquilo é uma porcaria e tal, mas é uma experi-
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ência, deve servir para alguma coisa. O que ele tem e que é 
isso que é difícil, que as coisas não sejam tão perceptíveis, 
é que está constantemente a por em causa, o que está dado. 
Caricaturas reais. Por exemplo, alguns trabalhos que ele 
fez comigo no meu escritório, e, que ia ao fim de semana, 
ao sábado e ao domingo, para discutir. Era bom, não tinha 
telefone, ninguém lhe chateava, tinha tempo, ouvia músi-
ca, ria-se conosco, estava porreiro [ótimo]. Mas ele, a uma 
certa altura dizia: “Eu não quero isso assim. Eu não quero 
isto, não pode ser assim”. “Bom, mas você que disse que 
era assim”. “Mas é exatamente por isso que eu não quero. 
Ponto final. Isso está feito e já vi que não quero e acabou.” 
Percebes? Agora, se tu fores fazer uma obra “a Siza”, vai 
sair uma porcaria porque não é, falta aquilo que é essencial 
que é...

RP: Uma inquietação constante?

AM: Constante. O “por em causa”. O “não aceitar pura e 
simplesmente”. 

RP: Desconfiar a todo momento da solução.

AM: Aquela história velha que o Eduardo Souto Moura 
conta tão bem: “Tem que ser assim.” “Mas porque tem 
que ser assim?” “Porque 3 x 3 = 9”. Ele não vai dizer que 
3 x 3 não é igual a 9, pois sabe aritmética e não é estupido, 
mas faz esta pergunta primeiro: “Por que que é “3”? Mas, 
por quê?” Se não sabe, estão não percebes. Percebes? Quer 
dizer, ele vai pegar naquilo que normalmente todos nós 
aceitamos como indiscutível e ficamos tranquilos com isso. 
Ele nunca fica tranquilo.

RP: Está certo Prof. Madureira. Olha, essa entrevista foi 
uma contribuição inestimável ao trabalho. Muito obrigado.



269268

entrevistA 5:

jorge figueirA (no gABinete dos Arquitetos 
AlexAndre Alves costA e sérgio fernAndez, 
Porto, 27/out/2017, 11h)

rAul PenteAdo: Eu gostaria de começar falando um pou-
co sobre o texto que o Jorge Figueira escreveu, [inserido] 
no Livro [da editora Monade] sobre a Fundação Nadir 
Afonso, “Popular Problems”. Vários autores teorizaram a 
respeito da obra do Arq. Siza até meados dos anos 1990: 
Gregotti, Portas, Alves Costa, Fernandez, Frampton, Dal 
Co, Leoni, entre outros. [Neste texto], o Jorge Figueira 
faz uma síntese bastante direta e objetiva dessa trajetória 
teorizada, com uma espécie de compilação de todos esses 
escritos. Escreve, ainda sobre a “criação de uma nova cor”, 
ou de uma “nova disciplina”, na obra do Arq. Siza, nesse 
novo século xxi. Gostaria que o Jorge comentasse e, se pos-
sível, pormenorizasse, talvez dando alguns exemplos, a esse 
respeito. O que o Prof. Jorge Figueira quer dizer com isso?

jorge figueirA: Bom, esse é um texto pelo qual eu tenho 
algum apreço. Algumas vezes as coisas correm melhor, ou-
tras vezes pior. Eu senti-me com bastante liberdade em es-
crever, primeiro porque era para um livro especial, para 
uma monografia sobre uma obra, não era para um jornal, 
nem era para um fim acadêmico. Havia ali um espaço de 
escrita que nem sempre é fácil de encontrar. Não teria que 
ser demasiado direto, como ao escrever para o jornal, nem 
demasiado acadêmico como ao escrever para um journal. 
Escrever para uma editora simpática, sobre uma obra ex-
traordinária. Ao mesmo tempo que eu senti esta grande 
liberdade, senti uma enorme dificuldade: “o que é que eu 
vou escrever sobre o Siza?” (risos). Que já não tenha sido 
escrito, que já não tenha sido escrito de várias formas, que 
faça algum sentido, que crie alguma beleza, que possa aju-
dar a compreender o edifício. Portanto, era, ao mesmo tem-
po, um sentido de liberdade e uma dificuldade de entrar na 
obra, de voltar a dizer aquelas coisas que quase obrigato-
riamente se tem que dizer… Conforme o Siza reitera muitos 
temas da sua própria obra, é muito difícil que o crítico não 
reitere os temas da sua própria crítica. 

rP: Uma “arqueologia autônoma”, nos próprios ensaios...
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jf: Exatamente. Eu pensei: é difícil escrever sobre o Siza, 
está aqui um problema. Então, eu vou criar outro proble-
ma, que é escrever sobre o Leonard Cohen. Às vezes temos 
um problema pessoal grave, vamos supor, e uma das for-
mas de o resolver, embora não seja resolúvel, é ter um outro 
problema. Portanto, a partir do momento que se tem outro 
problema, mais ou menos grave (menos grave, de prefe-
rência), nosso espaço mental fica repartido. Portanto, não 
temos que só pensar em azul, temos que pensar em amarelo, 
em verde. E esse foi o ponto: “Como é que eu posso colocar 
aqui a dificuldade de escrever sobre o Siza? Qual a dificul-
dade de escrever sobre o Leonard Cohen?” Digamos que 
foi um truque literário, mas que se saiu interessante por-
que, na verdade, são personagens da mesma geração, tidos 
ambos como melancólicos, mas ambos muito argutos, com 
uma inteligência brutal. Depois, com uma capacidade artís-
tica e um talento… Raul, aquilo que é preciso ver no Siza é 
o que comumente se chama talento. Ele tem um talento. O 
talento não serve para tudo, mas ele tem um talento inacre-
ditável para desenhar, para falar também, ele escreve muito 
bem, é um talento que jorra. Bom, isso também acontece 
com o Leonard Cohen. E depois também são muito orto-
doxos e ecumênicos ao mesmo tempo, ou seja, são pessoas 
assertivas e com ideias muito claras, mas os dois gostam de 
tocar no sagrado, e no profano, na vida mais realista, na 
vida mais imaginada, mais sonhada. E ambos são apoca-
lípticos: “Give me back the Berlim wall”. Como se, a certa 
altura, a União Soviética pudesse ser um futuro melhor que 
aquele que se está a viver. E o Siza também tem isso. 

rP: Uma nostalgia.

jf: Não é propriamente um otimista, nem um social-demo-
crata, tem uma visão muito dura, muito crítica da realidade. 

rP: Um pouco de desgosto com o que acontece, como o que 
Picasso sentia também?

jf: Sim, sim. Bom, isso é um ponto, para falar sobre ele. O 
outro ponto tem a ver com o disco do Leonard Cohen, “Po-
pular Problems”, que é uma ironia, mas é uma ironia com 
algum sentido, porque, na verdade, aquilo que o Siza toca 
e o que o Cohen toca – o amor, a morte, a separação –, são 
todos problemas populares, problemas absolutamente co-
muns. Com o Siza é a mesma coisa. Ao Siza interessa, como 

ele próprio diz, o sítio, o programa, o espaço, as pessoas, 
tudo “problemas populares”. Mas a arquitetura dele distan-
cia-se e está aqui um paradoxo muito bonito, porque tudo 
no discurso dele tende a ser muito pragmático, muito sobre 
o real. Ele não se põe a fazer metáforas conceituais, não in-
venta conceitos hardcore sobre a arquitetura. Ao contrário, 
a semântica dele, o discurso dele é muito prosaico, sobre o 
sítio, a construção, a estrutura, o programa, orçamento, o 
cliente, aquelas coisas. Mas depois, nós olhamos para a ar-
quitetura e ela distancia-se de tudo. Quer dizer, como é que 
uma coisa que é feita com uma escrita prosaica, com uma es-
crita de prosa, até, tem depois um resultado poético? É como 
se alguém escrevesse um texto de prosa e depois ao ser lido 
se revelasse como um poesia. E esse paradoxo é muito bo-
nito, porque quase impensado. Porque, repara, o Gaudí era 
um místico que fazia coisas extraordinárias, isso faz sentido. 
Ou então os arquitetos medíocres que dizem coisas extraor-
dinárias e depois as coisas são absolutamente banais (risos). 
Também acontece muito. No caso do Siza, ele faz questão — 
agora menos — mas no início, ele era completamente impla-
cável, falava de construção como se nada estivesse a acon-
tecer e fazia um discurso em prosa e pragmático e depois as 
obras tinham, de fato, essa metafisica. Quer dizer, ele fala 
do sítio, da cidade, do contexto, do território, da geografia, 
das pré-existências, e depois o edifício está lá e distingue-se 
do que está a volta dele. E depois, o que acontece, não só 
no Siza, obviamente, em muitos romancistas seniors, ou ar-
quitetos “maiores” também, a certa altura, aquilo já não é 
bem uma arquitetura entre outras arquiteturas, ou um livro 
entre outros livros, é de fato uma linguagem própria, ganha 
esse sentido de ser uma “cor”. Já não é bem classificável, em 
conjunto. Ganha uma autonomia, ganha uma auto-referên-
cia, passa a ser uma coisa que se chama “obra do Siza”, ou 

“arquitetura do Siza”. Eu digo no texto, que numa certa al-
tura, atravessando uma das salas do museu [Nadir Afonso], 
sentimos que estamos a passar numa das salas do Museu de 
Serralves. A certa altura é uma obra que já tem uma auto-re-
plicação, tem o seu próprio eco, uma arquitetura de ecos de 
sua própria obra. Dificilmente se pode falar em influências, 
ou referências, pode-se fazer isso como um jogo, mas na ver-
dade é uma arquitetura que já tem o seu discurso, que já tem 
a sua palavra, que já tem a sua autoria. Com o talento dele, 
a persistência dele, a resiliência dele, ao longo de 57 anos a 
fazer diariamente obras pequenas, médias, falhadas, cons-
truídas... com um instinto muito aguerrido, muito assertivo, 
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as vezes cruel, é natural que ele tenha construído a sua pró-
pria linguagem e que ela se encerre sobre si mesma, sem ser 
uma coisa arrogante. E quando se visita uma obra como o 
Iberê ou como o Nadir Afonso... O museu Nadir Afonso é 
especial nesse sentido, de completude, de qualquer coisa que 
está completa, que faz sentido em si mesmo.

rP: Essa linguagem dessas obras, principalmente as da vira-
da do milênio, entre meados dos anos 1990 e começo dos 
anos 2000, teria relação, na sua opinião, com um resgate 
do papel da arquitetura como obra de arte?

jf: Eu acho que o Siza nunca esteve longe dessa hipótese. 
No final dos anos 1950, nos anos 1960, ele estava muito 
interessado em resgatar a arquitetura moderna para o mun-
do dos vivos, que aqui é sentida naturalmente de uma for-
ma diferente do que acontece no Brasil. A inauguração de 
Brasília, que é um momento culminar de toda uma cultura 
é praticamente ignorada aqui em Portugal. As pessoas já 
estavam a olhar para outro lado já. Mesmo tendo viva uma 
paixão avassaladora pelo Oscar Niemeyer e, principalmen-
te, pelo Lucio Costa – a paixão dos arquitetos portugueses 
sobre essa cultura está fora de questão – mas é verdade que 
quando acontece Brasília...

rP: Página virada...

jf: A página já está virada. Nos anos 1960, Siza quer ex-
perimentar, quer resgatar a arquitetura moderna, envolven-
do várias coordenadas, mais os italianos ou os brutalistas 
ingleses, ele quer resgatar a arquitetura moderna como 
qualquer coisa que pode pertencer à cultura local, à cul-
tura portuguesa, à cultura dos sítios. Esse é um exercício 
que ele adota, ele o supõe como a  própria sobrevivência 
da arquitetura. Se a arquitetura não tivesse se dobrado 
aos sítios e à alguns temas tradicionais, usando o telha-
do, usando a madeira, talvez tivesse perdido o tempo e o 
espaço. Depois, os anos 1970 são muito marcados pelo 
fenómeno revolucionário, até ao 25 de abril, mas princi-
palmente depois de 25 de abril, e portanto a possibilidade 
– hoje também muito replicada, embora bastante defasa-
da da atual situação – da arquitetura poder ser um meca-
nismo de solução das carências brutais no campo social. 
Nesse contexto, Siza abandona os regionalismos, os telha-
dos, as amenidades geográficas para endurecer, para dizer:  

“Não, vamos então à luta com a arquitetura” e a arquitetu-
ra torna-se “racionalista” nesse sentido e menos permeável. 
A ideia de seguir a “terceira via” que o Távora tinha pro-
posto deixa de fazer sentido, não há compromisso possível, 
o que há é a arquitetura na sua estrutura poética. Daí a 
relação com o racionalismo dos anos 1920/1930 europeu, 
mas também eventualmente com aquilo que o Rossi está 
a fazer nessa altura, o “neo-racionalismo”. Há, portanto, 
aqui um ballet. Não é claro se pesa mais o Oud e o Taut dos 
anos 1920 ou também um pouco as experiências da ten-
denza que o Rossi está a propor em Milão. Tudo isso muda 
muito nos anos 1980. São os anos do pós-modernismo, na 
Europa pela porta italiana da Bienal de Veneza. O Brasil é 
um caso à parte, a América Latina é um caso à parte. Mas 
há uma certa vontade de acolher a arquitetura como sendo 
uma experiência que não tem que ser de vida ou morte. A 
certa altura a arquitetura está de joelhos porque se percebe 
que não vai resolver os problemas sociais, os problemas 
do mundo. No Rossi, com o Teatro del Mondo ou na vira-
gem do Stirling, em Stuttgart, há a ideia de que talvez seja 
o momento da arquitetura poder aliviar esse fardo de ter 
que resolver tudo. Talvez possa pertencer à cidade, criar 
pequenos monumentos na cidade; as vezes ela pode chamar 
as pessoas para programas culturais; talvez ela possa ser 
um pouco menos “luta armada” e assumir algum prazer da 
vida também. Na minha tese, cito o Tafuri a citar o Roland 
Barthes, que diz que se passou “das linguagens de batalha 
para as linguagens de prazer”. “As linguagens de prazer” 
no Siza nunca serão demasiado efusivas mas no edifício da 
Faculdade de Arquitetura [da Universidade do Porto/fAuP], 
como escreve o Rafael Moneo, já se fazem sentir.

rP: Pois é.

jf: Um certo sentido lúdico que é: “Eu domino esse ofício, 
sei fazer direito e torto, cúbico e cilíndrico. Sei fazer todas 
as formas”. Este é o edifício da Faculdade de Arquitetura e o 
Siza de forma muito contida e sem show-off adota um certo 
sentido lúdico que o começa a aproximar, finalmente a che-
gar à tua pergunta, da ideia de “obra de arte”. Ou seja, Raul, 
não esqueças que nomeadamente no contexto europeu, mui-
to no contexto português, ou na obra do arquiteto português 
Pancho Guedes, de quem eu falo muitas vezes, ele tinha já 
nos anos 1950 ou 60 um desenho, um pôster, um manifesto a 
dizer que “reclamava aos arquitetos a liberdade de artistas”. 
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E, portanto, isso vai até Lourenço Marques [atualmente] 
Maputo, mas é o clima, a certa altura dos anos 1960/1970, 
em que os arquitetos ou são “sociais” ou são “cientistas” 
ou são urbanistas, sociólogos, que tem que perceber a com-
plexidade técnica do mundo e atuar com diagramas. Esse 
peso tecnocrático, com a melhor das intenções, mas muito 
sufocante, para quem se senta com um lápis e com uma 
folha – que era como os arquitetos se sentavam antes (risos) 
–, a ideia tecnocrática ou sócio-política de tudo abarcar e 
de tudo compreender começa a ser uma coisa muito pesa-
da, muito dura. Para várias gerações em várias geografias 
em Portugal – de formas diferentes em Lisboa e no Porto 
– essa ideia de que, num momento o Gonçalo Byrne fala 
disso, não se deve ter vergonha de que a arquitetura seja 
uma arte. E, portanto, eu acho que isso aí, Raul, abre-se 
nos anos 1980, entra nos anos 1990... O muro tinha caído 
em 1989; é um momento da entrada de Portugal na Euro-
pa [União Europeia]. Portugal estava num limbo, porque, 
desde 1974, tinha perdido o império e não estava exata-
mente na Europa, estava em sítio nenhum. Em 1986 entra 
na Comunidade Europeia e há uma certa alegria nisso, que 
depois, na Expo 98, é plasmada na pala [laje] que o Siza faz 
no Pavilhão de Portugal. O Pavilhão de Portugal é engraça-
do porque ao mesmo tempo é severo, tem aquela estrutura 
modular, mas tem a pala que é o sorriso de Mona Lisa do 
Siza na arquitetura. E fica como um ícone. Toda a gente 
sabe que a pala é do Siza.

rP: Isso é muito engraçado porque no Brasil, a obra do Siza 
que ficou guardada na memória de todos que estudavam 
em São Paulo, nos anos 1990, foi o Pavilhão de Portugal.

jf: Porque ela entra no imaginário.

rP: Entrou no imaginário como uma reinterpretação da 
obra do Oscar...

jf: O arrojo estrutural...

rP: E tem o arrojo estrutural que a liga um pouco com os 
interesses da arquitetura paulista...

jf: Sim, e não é coincidência, porque nas escolhas do Siza 
nunca há coincidências… que seja também por essa altura, 
Raul, que nos anos 1990 se começa nomeadamente aqui 

[em Portugal], mas em muitos outros sítios, outra vez a 
falar em arquitetura brasileira. Quando era aluno no Porto, 
em 1987, fiz um trabalho sobre o Oscar Niemeyer. Mas eu 
posso garantir-te quando fiz esse pequeno trabalho sobre 
o Oscar Niemeyer, era como estar a falar sobre alguém da 
Lua (risos), alguém que estava perdido...

rP: no tempo! 

jf: ...no tempo! Os anos 1980 são muito cruéis com a ar-
quitetura moderna brasileira. Nos anos 1990, nomeada-
mente a partir do “regresso” do Paulo Mendes da Rocha, 
a arquitetura moderna brasileira entra outra vez. O Oscar 
Niemeyer vira a página da arquitetura moderna e o Paulo 
Mendes da Rocha não faz exatamente isso, mas cria uma 
elegância nova para a arquitetura moderna.

rP: Noutro dia eu fui à Fundação Marques da Silva, onde 
eu encontrei uns slides curiosos, contendo uma viagem que 
o Arq. Távora fez ao Rio de Janeiro, com fotos dele visi-
tando o Museu de Niterói do Oscar, outras várias obras do 
Oscar e do Afonso Reidy, em 1990, em meados de 1990. O 
Museu de Niterói [de Niemeyer] teve algum impacto aqui 
ou não?

jf: Não.

rP: Trouxe de volta o Niemeyer à discussão?

jf: Não. O Niemeyer fica muito no imaginário português, 
muito ligado de fato às obras extraordinárias que faz em 
Pampulha, no Ibirapuera. Esse momento, digamos, absolu-
tamente fenomenal de arquitetura de pura invenção, de pura 
artisticidade. Eu acho que aí toca num nervo, num sentido 
que os portugueses nunca ambicionaram, ou nunca tiveram 
a “lata”. Porque os portugueses sabem que há, obviamente, 
uma diferença entre o Rio de Janeiro e o Porto. Ou entre Belo 
Horizonte e as cidades portuguesas. Portanto nunca houve 
arquitetos a tentar a ser o Oscar Niemeyer. Sempre se pensou 
no Oscar Niemeyer como uma coisa de uma integridade mui-
to grande, não propriamente “aplicável”. Veja, agora, Ni-
terói já é anos 1990, nesse momento a história estava fechada 
para esse lado. E quem a reabre é São Paulo e é muito Paulo 
Mendes da Rocha. E aí ele toca num nervo que. Passados 20 
anos, de 1997, eu acho que a arquitetura portuguesa é muito 
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marcada pelo Paulo Mendes da Rocha mais do que terá sido 
por outro arquiteto brasileiro. É mais praticável do que as 
curvas o e carater efusivo da arquitetura do Oscar Niemeyer.

rP: Noutro dia estava conversando com um colega meu, 
um amigo arquiteto, e ele comentou sobre a visita que fez 
aqui, em Portugal: “Em Portugal se encontra a melhor ar-
quitetura brasileira, hoje”.

jf: Não acho exagerado isso. Faz algum sentido, pois os 
arquitetos portugueses sempre tiveram uma aspiração à 
arquitetura moderna, no sentido racional, bem construída, 
com uma estrutura clara, limpa, precisa. Sempre foi um de-
sejo dos arquitetos portugueses, recalcado, porque nos anos 
1950 não havia as condições – e era esse o momento certo 
para se fazer isso (risos). Ficou sempre um “aquém”, qual-
quer coisa que ficou por resolver. Os arquitetos portugueses 
ainda hoje estão a tentar, e eu digo isso ao Souto de Moura, 
ainda hoje estão a fazer aquilo que não conseguiram fazer 
nos anos 1950 (risos), o que é uma coisa espantosa. 

rP: Jorge, falando agora dos anos 1990, então, já que...

jf: Ele [Siza] assume a ideia da artisticidade, de uma for-
ma que não é a do artista, mas entra dentro da ideia do 

“objeto de arte”. 

rP: Esses anos 1990 então, como temos conversado, talvez 
tenham sido os mais intensos do gabinete do arq. Siza. Em 
1991, ele está no início de Serralves, em 1992, ele recebe o 
Pritzker e apresenta o Museu para 2 Picassos em Madri (que 
não foi construído), [recebe a encomenda] para a Faculda-
de de Ciências da Informação de Santiago de Compostela, 
para o Plano Urbano, Teatro e Habitações para Montreuil, 
na França. Em 1995, começa o Pavilhão da Expo, que fica 
pronto em 1998. Nesse mesmo ano, tem talvez a primeira 
grande exposição até então das suas esculturas em Madri e, 
neste âmbito, é selecionado para projetar a Fundação Iberê 
Camargo no Brasil, terra de seu pai, de seu avô, de alguns de 
seus ancestrais. O Jorge Figueira considera o projeto da fic 
como mais uma “ínfima aceleração”, como o próprio Jorge 
fala muito bem [no livro Periferia Perfeita, de sua autoria] no 
sentido de uma obra que busca integrar definitivamente arte, 
arquitetura e a escultura? É um ponto de viragem? Ou esse 
ponto de viragem já começa antes, na sua percepção? 

jf: Falaste de Serralves, da Expo’ 98, e eu acho que era 
importante também falar da Igreja do Marco (1990-1996). 
Eu estou a escrever sobre o Marco, para uma conferência 
que fizemos com o Siza e para um livro, onde também par-
ticipou o Cardeal Ravazzi, do Vaticano. A Igreja do Marco 
toca num nervo e significa que o Siza passa a fazer parte 
do território, da geografia das cidades portuguesas, para 
lá do Porto e de Lisboa. Já não é Piscina de Leça, atrás 
das rochas, ou a Casa de Chá ali entre os rochedos. São 
programas comuns, nomeadamente uma igreja, neste caso, 
numa pequena cidade, e há uma certa normalidade nisso 
que é boa. O que eu acho que acontece, ainda à saída dos 
anos 1980, é um certo conservadorismo estrutural. A Igre-
ja do Marco é uma igreja que corta com o consenso que 
existia nos anos 1950 de fazer igrejas-auditório, em que os 
crentes possam sentir a ligação com o padre e passa a ser 
uma igreja-salão, uma igreja em que o altar está ao fundo 
e claramente as pessoas que estão ali não estão ali relaxa-
das... E, portanto, há um certo arcaísmo, um certo tam-
bém classicismo na Igreja do Marco. Também em Serralves. 
Serralves é um projeto altamente problemático, do meu 
ponto de vista, mas é também uma casa. Remete para a 
casa de Serralves, o edifício existente, alongado. Também é 
uma casa burguesa reconfigurada, mas conservadora, neste 
sentido como eu dizia,. Ali há quase um núcleo domésti-
co conservador que depois é ampliado porque tem que ser. 
Na Expo´98, o edifício é muito regrado e muito seco, com 
aqueles pátios interiores e depois tem esse gesto [faz o de-
senho da pala com a mão], que é quase como o Siza dizer: 

“Bom, eu estou numa exposição universal, isto é uma área 
de festas, vai andar toda a gente, de cerveja na mão, eu te-
nho que fazer qualquer coisa que apele a esse sentido popu-
lar (risos)”. Depois o Chiado é importante, naturalmente. 
O Chiado é, inexplicavelmente, na época, um remake do 
traçado pombalino, das estruturas pombalinas…

interruPção dA entrevistA, coM A chegAdA de AnA 
Alves costA

jf: Acabando o raciocínio: eu acho que o Siza nos anos 1990 
tem essa componente que eu chamaria de um certo conser-
vadorismo estrutural. Na Igreja do Marco é axial, regressa 
à igreja-salão. Na Casa de Serralves, é uma Casa burguesa, 
com pequenos episódios, com pequenas dissonâncias, mas 
no âmago, uma estrutura conservadora. No Chiado, volta 
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ao Marquês de Pombal. Na Expo’ 98, faz a pala como uma 
vênia. A partir dos anos 2000, a cultura arquitetônica trans-
forma-se muito e esse sentido de nostalgia, de recomposição 
da cidade que existe nessas obras nos anos 1990, começa a 
desaparecer. A obra dele, nomeadamente, depois, de forma 
absolutamente incrível, no Iberê Camargo, está fora desse 
quadro de nostalgia clássica ou de conservadorismo estru-
tural talvez por influência brasileira e noutro sentido talvez 
até pela influência do seu amigo Frank Gehry. O Siza co-
meça a partir as coisas, a fragmentar, sai dessa zona, para 
todos efeitos, algo historicista, ou conservadora.

rP: Talvez esse [projeto da Reconstrução do Chiado] seja 
o culminar...

jf: Sim, de uma ideia de recomposição da arquitetura a par-
tir da história. E ele, nos anos 2000, seguramente, muito 
no Iberê, há uma espécie de recomeço: “Temos que partir a 
estrutura, outra vez, temos que voltar a uma ideia de frag-
mentação”, que ele já tinha tido algures. As obras que faz 
nesse período já muitoo tomadas por essa inquietude e por 
essa desestruturação. Sempre esteve presente nele, mas nos 
anos 1980/90 tenta recuperar uma ordem, tenta recompor 
e depois, naturalmente percebe, se calhar a partir do 11 de 
setembro, que essa ordem não voltará a existir. Portanto, 
aquilo que ele tem desde o início que é o gosto pela assime-
tria, pela disrupção, dissonância, começa a ser não episódi-
co, como acontece em Serralves, ou até no Marco de Cana-
veses, mas começa a tomar conta da obra toda. De repente, 
a obra toda é disruptiva e dissonante e os vestígios de uma 
ordem clássica deixam de fazer sentido, deixam de aparecer. 

rP: Tem toda razão. Eu gostaria de fazer agora uma per-
gunta que é um pouco provocativa. Eu não sei se o Jorge 
Figueira tem conhecimento dos projetos sobre os quais vou 
falar, mas eu vejo o Projeto do Museu para 2 Picassos como 
um exemplo representativo disso tudo que o Jorge falou, 
desse rompimento com o histórico, com o local, em certa 
forma, não com topografia e geomorfologia, mas com ma-
terialidade local, cornija local, todas essas questões que o 
Siza sempre esteve acostumado a se referir. O Siza participa 
de um concurso no final dos anos 1980 num sítio em Madri, 
no Parque D’Oeste, do qual sai vencedor, que ele chama de 

“Concurso para o Centro Cultural La Defensa” (1988-89), 
se não me falha a memória, em que ele faz uma solução, 

um equipamento público, em frente ao Parque D’oeste, em 
Madri, que é um grande campo aberto. Só que ele se refe-
rência muito na cornija madrileña, ele fala sobre isso no 
memorial do projeto, usa os materiais locais, faz um proje-
to bastante relacionado com o entorno, com algumas obras 
que são importantes na região, respeita o gabarito, a altura 
das edificações existentes. Alguns anos depois, quando é 
chamado pela câmara de Madri, no âmbito das comemo-
rações de Madri cidade da Cultura, ele é chamado para 
fazer um projeto em que ele poderia escolher o programa e 
ele escolhe fazer um museu em que cada ala receberia uma 
obra do Picasso, por não gostar da localização do quadro 
Guernica hoje no Reina Sofia. Então ele coloca num dos 
braços o Guernica e no outro a escultura Mulher Grávi-
da, num sentido simbólico oposto de Guerra/morte versus 
nascimento/renascimento. E nesse projeto, que é no mes-
mo local do projeto em que ele faz o equipamento urbano 
anos antes, ele faz uma proposta completamente diferente, 
completamente desvinculada das alturas, dos materiais, faz 
um museu “escorrido”, “espalhado”, “extrudado”, ensaia 
uma ligação tubular em concreto, totalmente fechada para 
a paisagem, apenas aberta para trás, faz um projeto em 
que parece antecipar algumas soluções que ele depois viria 
a consolidar na Fundação Iberê Camargo e no Teatro de 
Montreuil, em que ele também ensaia uma rampa de aces-
so quase totalmente fechada alguns anos antes da Funda-
ção Iberê Camargo. O prédio é todo fechado, mas tem esse 
desmembramento no sentido da grande praça que existe 
em Montreuil. E aqui [no Museu para 2 Picassos] parece 
que acontece a mesma coisa, como se fosse um extrudar de 
formas, uma explosão de formas no sentido da paisagem. 
O Jorge Figueira acha que nesses programas que são livres 
e abertos, quando o Siza se depara com paisagens mara-
vilhosas com a presença de lagos, rios, ou mares, ou uma 

“paisagem protagonista”, o Siza trabalha nesse desmembra-
mento? É possível talvez dizer que já existiria [neste proje-
to] algum tipo de antecipação de algumas características da 
obra dele na virada dos anos 2000?

jf: Seguramente. Eu acho que a obra dele não funciona por 
rupturas. É preciso ter isso em conta, um arquiteto como o 
Siza, que está a fazer dez projetos ou mais ao mesmo tempo, 
é um pouco difícil e até um pouco implausível dizer que, de 
uma obra para outra, haja esse rompimento. Agora, mais vis-
to do alto, acho que sim, acho que é possível dizer, como a 
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pouco afirmei, que há um certo conservadorismo estrutural 
nos anos 1990 que teria começado, talvez, com a Casa de 
Ovar, nos anos 1980: o valor da parede, do adensamento for-
mal, que ele deixa de usar a partir dos anos 2000, a partir do 
momento em que também a própria lógica do pós-modernis-
mo deixa de fazer sentido. Ou seja, a ideia “rossiana” de vol-
tar à tipologia, voltar à cidade, de ser monumental… deixa de 
estar presente. Ele diz muitas vezes nessa altura: “Está tudo 
inventado”. Nos anos 1980/90, há de fato, culturalmente, um 
consenso de que está tudo inventado. E a obra do Rossi, e a 
teoria da “cidade análoga”, diz-nos: “A cidade está feita, as 
tipologias estão criadas e agora o arquiteto, para todo sempre, 
vai recompor o que existe.” Eu acho que o Siza, à sua manei-
ra, crítica e não simplista, incorpora essa cultura: “está tudo 
inventado, fazemos as casas do Adolf Loos ou do Corbusier, 
ou voltamos ao pombalino, ou voltamos à igreja-salão, faze-
mos uma permanente recomposição poética daquilo que exis-
te”. Há hoje mutações brutais. Já ninguém diz hoje que está 
tudo inventado. Não estava tudo inventado, de fato (risos). 
Eu acho que a arquitetura do Siza reage a isso... Porque, Raul, 
verdadeiramente, se em 1992, depois da queda do muro, da 
dissolução da União Soviética, tinha-se, de fato, a ideia de 
que se tinha chegado a um consenso generalizado, que depois 
o Fukuyama até chamou de “O Fim da história”; o fim da 
história é uma versão do “está tudo inventado”. Já não há 
para onde ir, já fomos para muitos lados. Convém ter con-
sensos culturais, consensos políticos, alguns mais à esquerda, 
outros mais à direita, mas uma consensualidade. E eu acho 
que este projeto [apontando para os croquis do Museu para 
2 Picassos] em Madri, que na altura foi muito comentado, re-
presenta um pouco um desconforto,  um “não, de repente...”

rP: ...um foco maior numa artisticidade, um exercício de 
escultura?

jf: Numa artisticidade, num certo sentido delirante até, de 
que a arquitetura a certa altura pode superar o sítio. Isso 
não é arquitetura clássica, isso não é “tudo está inventado”. 
Há uma lógica de pequeno manifesto, de desassossego, que 
esse projeto lança, e que eu concordo contigo, que prevê 
ou que depois é reencontrado em sucessivos projetos. E 
eu acho que esse zig-zag do corredor é o Iberê de alguma 
forma, concordo absolutamente contigo, como também a 
ideia dos dois mundos, um mundo ortogonal e um mundo 
ondulado, torto. Ou seja, a ideia de que as geometrias, e 

isso é muito dual, é muito português, não é nada paulista, 
uma ideia de que os mundos podem conviver...

rP: Essa ideia de dualidade...  

jf: A dualidade faz parte. Falamos português mas também 
falamos castelhano, se for necessário. E estamos numa es-
pécie de ilha e, portanto, temos que olhar para o mar e te-
mos que olhar para a terra e essa arquitetura tem esse sen-
tido dicotómico, por vezes paradoxal. Até em planta, até 
em corte, até no uso da geometria, que é muito heterodoxo.

rP: Voltando um pouco para a Fundação Iberê Camargo, 
seria um “culminar” então, ou um momento em que ele...

jf: Sim, eu acho que sim.

rP: ... quais seriam as vossas opiniões à respeito das referências 
universais e locais, na Fundação Iberê Camargo? Sem falar da 
origem topográfica do projeto, falando de referências na disci-
plina da arquitetura, arte, quais as vossas impressões? O Jorge 
acha que já existe ali um maior desprendimento local ou isso 
tudo ainda está muito misturado e existe uma grande ambiva-
lência, que é uma característica natural da arquitetura do Siza?

jf: Sobre o Siza eu costumo citar o Oscar Wilde: “O ta-
lento pede emprestado, o gênio rouba.” E o Siza não pede 
emprestado. É difícil que aqueles braços que saem, no Ibe-
rê, não sejam uma referência por mais distante que seja às 
pontes do Sesc Pompéia da Lina Bo Bardi. Mas, a Lina Bo 
Bardi é uma figura cada vez mais incontornável. E não há 
nenhum português que eu conheça que tenha ido ao Sesc 
Pompéia e não tenha ficado apaixonado por aquela estru-
tura toda, a reabilitação dos galpões, o edifício novo. Acho 
difícil que o Iberê não se refira a tenha essa cumplicidade.

rP: Mesmo o Siza tendo dito [em entrevistas] que não estava 
pensando na Lina naquele momento [da criação do projeto]?

jf: Sim, mesmo o Siza tendo dito isso. Porque também 
ele pode não ter consciência, mas o pensamento existir. A 
estrutura é do Guggenheim [de Nova Iorque]. A ideia do 
elevador que vai até o topo e depois faz o percurso descen-
dente mais ou menos giratório é de fato do Guggenheim de 
Nova Iorque. Talvez haja outras referências, mas eu acho 
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que principalmente o Iberê é uma arquitetura onde a re-
ferenciação é praticamente irrelevante. É evidente que na 
Casa de Chá da Boa Nova há uma vênia ao Alvar Aalto, 
uma aprendizagem, respeito e uma tentativa de encontrar 
de fato uma arquitetura orgânica. Existe isso noutros mo-
mentos, existe também uma relação ao Adolf Loos, que o 
Siza descobre muito precocemente, em 1970. O Aldo Ros-
si fala brilhantemente do Adolf Loos, já em 1959. Depois 
nos anos 1980, como diria o Venturi é um “aprender com” 
Loos. O Iberê já é um momento diferente, é um momento 
em que já não há nenhuma aprendizagem, já não há nin-
guém no espelho, a não ser ele próprio. E mesmo ele pró-
prio já está diluído em muitas coisas. Não tenta fazer uma 
arquitetura brasileira, pois seria um bocado ridículo. É di-
ferente do momento em que vai para Berlim, em 1980, ou 
vai para Haia em 1983 e ele é o arquiteto que vai, da perife-
ria, do país pobre. E ele tem que encontrar suas referências. 
Repara numa coisa: o imigrante português aprende com 
facilidade e esforço a língua do país onde está. E, portanto, 
essa “plasticidade” dos portugueses, é a “plasticidade” que 
o Siza tem quando vai a Haia ou a Berlim: aprender Berlim 
e aprender Haia. Aprender como que se faz algum sentido. 
Porque uma coisa é certa: a gente do Porto, [e isso] é muito 
do Távora, não gosta de se pôr em “bicos dos pés”, ou seja, 
não gosta de ir de gravata vermelha a um enterro. Há um 
sentido de decoro.

rP: Adequação.

jf: De adequação, de apropriação, que é muito português. 
Ele vai à Berlim sem pretender mostrar que é o melhor ar-
quiteto do mundo. Ele vai à Berlim mostrar que compreen-
de Berlim, que estudou Berlim, e que faz uma obra que tem 
esse decoro, essa apropriação. Ora, quando chega ao Iberê 
Camargo, já não é o mesmo Siza, naturalmente.

rP: Chega com um protagonismo.

jf: Chega com um protagonismo, chega como alguém que 
já fala a mesma língua, fala português e “fala” arquitetu-
ra moderna. O Brasil, obviamente, é para os portugueses, 
um marco da arquitetura moderna. Ele está em casa, desse 
ponto de vista. Então pode ser ele próprio, digamos assim. 
De uma forma até mais acelerada, porque o português do 
Brasil é mais acelerado, a arquitetura moderna do Brasil é 

mais acelerada, e ele demonstra essa empatia. No início, o 
edifício é muito criticado pela imprensa local, por ser um 
edifício fechado. Isso é tido como uma estranheza, mas é 
algo que o Siza muitas vezes persegue. Na Faculdade de Ar-
quitetura, na torre mais alta, não há uma janela em que se 
possa ver o conjunto, do ponto mais alto. Mas  é uma obra 
em que já não precisa de pedir emprestado – ou de roubar 
do Aalto, Loos ou Le Corbusier.

rP: Ou Chandigard...

jf: Já é a sua própria coisa. É relativamente comum, como 
dizia no início, que certos artistas, a certa altura, com o 
tempo e com a experiência ganhem um refinamento e uma 
maturidade que não se explica, pura e simplesmente.

rP: Para encerrar, apenas duas últimas perguntas. Gilles Li-
povetsky, filósofo que escreve sobre a sociedade contempo-
rânea, fala principalmente de: globalização, estetização do 
mundo, hipercultura e a busca da leveza no trabalho. Assim 
como ocorreu nos anos 1970, 1980 e 1990, a obra do Siza 
tem momentos em que traduz algum espírito do tempo, da 
sociedade. Isso também se reproduz nos anos 2000? O Siza 
também tem uma compreensão dessa sociedade complexa 
dos anos 2000? Está buscando uma resposta? De que forma 
isso transparece na obra dele, na sua opinião?

jf: Enfim, é uma opinião consensual que o mundo em 
que vivemos é de uma grande complexidade. Também 
se percebeu que as respostas dos anos 1950, 1960, 1970 
e 1980 eram quase sempre, elas próprias, muito falha-
das, algo pueris porque dogmáticas. Vivemos num mo-
mento sem respostas, ou com respostas insastisfatórias, 
e há alguma nostalgia sobre as respostas de há 20 ou 30 
anos… Mas eram respostas que tentavam fazer sentido 
num mundo que era algo a preto e branco. Nesse sentido, 
o Siza formalizou uma arquitetura mais desconcertante, 
mais disruptiva, menos ansiosa no seu conservadorismo 
e na sua estrutura simétrica. A sua arquitectura nunca é 
narrativa, no sentido de dizer como o mundo está, como 
a  a certa altura se dizia sobre o Gehry. O Gehry é interes-
sante porque ele começa a fazer as coisas fragmentadas e 
fraturadas no momento do otimismo, ou seja, nos anos 
1980 e 1990. No momento do  Guggenhein de Bilbao ha-
via a tal pacificação política e o arquiteto até se podia dar 
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ao luxo, como no episódio dos Simpsons, de amarrotar 
uma folha e dizer que aquilo era a obra. Aá a impressão 
de que as coisas estão resolvidas, e que o arquiteto até 
pode ser alguém que cria problemas, que cria coisas que 
não se compreendem. A arquitetura do Siza nunca é nar-
rativa. Nunca faz uma arquitetura que espelha o mundo, 
tal como ele é, mas reconheço que é inevitável dizer que a 
sua arquitetura nos últimos dez ou quinze anos, a partir 
do início do século, tem reflectido um pouco essa per-
plexidade, esse sentido de descontinuidade permanente. 
No sentido de tentar “esticar a corda”, sem olhar tanto 
para trás. Não é como Janus, que tem um rosto virado 
para trás e o outro para frente. Eu acho que ele, nos anos 
1980/90, tinha o rosto essencialmente virado para trás e 
agora tenta ter o rosto virado para frente, porque perce-
be que, na verdade, não estava tudo inventado. Agora, 
isso também vem acompanhado de um enorme ceticis-
mo, de uma enorme divergência em relação aos modos 
do mundo contemporâneo. Eu acho que nos anos 1960, 
1970, 1980, havia uma certa convergência entre aquilo 
que ele pensava e a arquitetura que ele fazia. Agora há 
talvez uma divergência entre uma arquitetura que con-
tinua a querer jogar e avançar e uma intimidade que já 
não está tanto em uníssono com sua arquitetura, o que 
eu acho que é da natureza humana, quando chega a uma 
certa sabedoria, quando já se experimentou praticamen-
te tudo. Mas o que é interessante é ele continuar de uma 
forma muito resiliente a tentar desconstruir, tentar “es-
ticar a corda” até onde é possível. Quanto mais difíceis 
as coisas são do ponto de vista pessoal e histórico, mais 
a arquitetura dele não desiste. E uma certa “desarruma-
ção” destes últimos projetos mostra isso.

RP: Muito obrigado, Jorge, pela grande contribuição.
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entrevistA 6:

ÁlvAro sizA (eM seu gABinete, Porto, sÁBAdo, 16/
set/2017, Meio diA)

rP: Gostaria de abrir essa conversa com o senhor, citando 
dois trechos do texto “Repetir nunca é repetir”, de vossa 
autoria: “O conhecimento, a informação, o estudo dos ar-
quitetos e da história da arquitetura tendem ou devem ten-
der a ser assimilados, até se perderem no inconsciente ou no 
subconsciente de cada um.” “O arquiteto trabalha manipu-
lando a memória (...) conscientemente, mas a maioria das 
vezes subconscientemente.” A pergunta: no início da vossa 
carreira, como o senhor toma consciência de que seria inútil 
ou inculto tentar produzir uma arquitetura do “novo pelo 
novo”, descolada do que já se havia produzido na disciplina 
da arquitetura? É a partir do contato com o arquiteto Távo-
ra? Como que ocorre essa consciência? 

As: Sim, também. O Arquiteto Távora estava muito ligado a 
esta ideia da história e era uma ideia reforçada ainda, julgo 
eu, pelo fato de ser um momento em que o mesmo, de cer-
to modo, acontece no congresso do novo ciAM. Porque no 
ciAM, mais ou menos nessa altura, sai um cruzamento, um 
livro sobre centros históricos que deram um aspecto, de certo 
modo, novo no ciAM, que partia da ideia da nova arquitetura 
para um novo homem, da tábula rasa, etc., sob a influência, 
dentro do ciAM, de uma nova geração. Um pouco. Embora, 
para o Le Corbusier, sempre estivessem presentes a história 
e a geografia, também. Porque o Corbusier, muito cedo co-
meçou a escrever a história e, entre outros feitos, a visitou 
muito novo, logo no início, ainda não tinha feito, suponho, 
que nada, ou só tinha feito alguma coisa em La-Chaux-de-
-fonds, quando vai a viagem ao oriente. Faz mil esquissos 
sobre o oriente. À Le Corbusier está sempre presente essa 
dimensão também, todas as dimensões, no fundo. Mas, em 
geral, a ideia vigente por trás da reconstrução, do debate pre-
paratório da reconstrução era a cidade nova, o homem novo 
e tal. Por exemplo, em Berlim, o plano Sharon, praticamente 
faz uma cidade sobre a antiga, demolindo, começa a demolir 
o antigo. Mas na Alemanha se tinha uma explicação, porque 
na Alemanha devia ser vital apagar a imagem, a memória, o 
drama que foi, também para os alemães, da guerra. Acho que 
é muito por isso, pelo ambiente geral, na arquitetura. 4:10
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rP: Vossa obra atravessa momentos em que o vosso interes-
se se transforma sutilmente, sem comprometer o conjunto 
da produção e a continuidade histórica. São temas geral-
mente diferentes, entretanto, se baseiam quase sempre nas 
mesmas referências. Andrea Palladio, Alvar Aalto, Wright, 
Loos e Corbusier são as referências mais recorrentes...

As: E praí mais mil... (risos)

rP: Sim... (risos) mas esses, no caso, citados, o que eles te-
riam em comum? O que o senhor enxerga de comum em 
todos eles? O que une Palladio, Alvar Aalto e Adolf Loos?

As: Exatamente o interesse dessa viagem pela história e pela 
história recente, que está no encontro com a diversidade. 
Em que, na vida, as raízes, a cultura, a história, em cada 
região, juntamente com o sentido progressivo, do univer-
salismo progressivo - que já veio muito cedo a Portugal. 
Mas essa dicotomia entre o que é raiz e o que é inovação, 
encontro com outras culturas, é que dá uma ideia muito 
forte da evolução da arquitetura. 

PAusA Breve

rP: Então é essa dicotomia entre o histórico e a evolução?

As: Sim.

rP: É o inovar na tradição? Poderíamos concluir então que o 
Loos e o Palladio teriam isso em comum? Que Palladio cap-
turou as características vistas nas obras históricas de Roma 
e o Loos as históricas de Viena e deram um passo adiante?

As: Eu acho que todos os arquitetos encaram, se confron-
tam com esse problema, mas essas são figuras maiores da 
arquitetura. E acho que sim. O Loos, ao mesmo tempo, que 
visita a América, tem atração pela América, pelos costumes 
ingleses e pela arquitetura doméstica inglesa, o Loos fala e 
continua a estudar o passado em Paris e em Viena, onde esse 
confronto é muito forte. Porque a Arte Nova [art noveau], 
e, a reação à Arte Nova, partiu do Loos. Mas, ao mesmo 
tempo quando fala de mobiliário, faz a censura aos rendilha-
dos. E nas casas dele gosta muito que as pessoas ponham as 
cadeiras que tinham, as cadeiras antigas, etc. Portanto, essa 
tensão é mola que vem dos valores tradicionais e de raízes e 

da história e o surto de inovação que acontece hoje, em rela-
ção industrial, de concentração nas cidades, é nesse contexto 
em que se constrói uma nova arquitetura. 

rP: Isso também acontece nas artes e na escultura? 

As: Sim.

rP: Se aplica ao Picasso, Henry Moore...?

As: Sim, sem dúvida. Está intimamente ligado. Aliás, há re-
lações entre as artes, entre as várias artes, arquitetura se 
inclui, se é que se inclua como arte. Mas na pintura, por 
exemplo, a influência de outras culturas é até provavelmen-
te mais forte e anterior. Na pintura, veja o que significou 
a descoberta, quase que se pode dizer assim, da arte afri-
cana pela nova geração europeia, que é fortíssima. Ou do 
Japão, com as gravuras que compra o Frank Lloyd Wright 
- na arquitetura nesse caso. Na pintura, os impressionistas, 
muitos deles tinham em casa gravuras japonesas e a relação 
que há é muito forte.

rP: Dentro então desse tema, [relações entre] memória in-
consciente, subconsciente, gostaria de falar um pouco dos 
anos 1970, na vossa obra. Em entrevista a Alejandro Zaera 
Polo, numa [monografia] El Croquis, o senhor disse que as 
curvas do Banco Oliveira de Azeméis já estavam presentes 
em projetos não construídos anteriores ao banco. O senhor 
se lembraria se o Posto de Abastecimento da Saccor seria 
um desses projetos?

As: Sim, é anterior. E as curvas, por razões fortes, nesse 
caso, próprio, que é o movimento do automóvel, na che-
gada ao Posto de serviço, nos dois sentidos que existem. 
Mas a curva surge por muitas razões: paisagísticas, de in-
fluências barrocas. Há muitas razões para a curva ser quase 

“forçosa” em determinados projetos.

rP: A curva então, teria mais uma conotação de referência 
histórica do que expressionista/ gestual?

As: As duas. Claro que, por exemplo, no movimento holan-
dês, Mondrian, etc., em geral, são retas perpendiculares e 
tal, mas simultaneamente, havia outras tendências em de-
senvolvimento, outros caminhos em desenvolvimento.
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rP: Nesse projeto então [do Posto de Abastecimento da Sa-
cor], a curva estaria mais caracterizada em relação à rotun-
da, que é o local de inserção e à situação do automóvel?

As: E ao raio das curvas do automóvel [faz duas curvas com 
a mão]. O automóvel pode andar em linha reta, mas em ge-
ral, nas cidades, nas autoestradas o carro... eu lembro que 
nas autoestradas, em determinada altura, eram grandes re-
tas e que depois passaram, conscientemente, a fazer as au-
toestradas com curvas, por duas razões: uma é a adaptação 
à paisagem, à topografia, e a outra é o adormecimento que 
motivava as longuíssimas retas que levavam os condutores 
a dormir, que estava aliada às grandes retas.

rP: Essa complexidade geométrica que acaba ocorrendo 
nessas obras dos anos 1970, até quando o senhor come-
ça a mudar a linguagem e a simplificar, pensando num 
conjunto de uma obra, como que a curva entra dentro 
dessa complexidade? Essa complexidade está relaciona-
da com a curva? Está muito presente a curva nesses pro-
jetos mais complexos...

As: Entra, da mesma maneira que a reta. Complementam-
-se. Há muitas razões fortes que conduzem mais à linha 
reta ou mais a linha curva. Veja, vou dar um exemplo: na 
América do Sul, o urbanismo espanhol é do “xadrez”, da 
tradição que vem de muito longe, das cidades gregas, dos 
romanos, das cidades romanas, etc. É o “xadrez”. E é o 
xadrez, que, não por acaso, [que ocorre] em planícies ou 
planaltos, terrenos horizontais. No Brasil, o urbanismo 
português, ao contrário, é muito ligado a uma topografia 
acidentada, talvez por isso a curva toma tanta importân-
cia no desenrolar da arquitetura brasileira moderna. Bom, 
e há razões fortes para isso: os espanhóis eram muitos e 
eram muito fortes; os portugueses eram poucos e iam bus-
car sítios quase que naturalmente inexpugnáveis. E instala-
vam-se aí, era uma constante. Desde a Ásia, até a América, 
que as cidades portuguesas são geralmente de topografia 
acidentada. Para buscar a defesa. E aqui também, econo-
micamente, operações menos potentes, iam buscar muito 
a natureza. O que a natureza faz não é possível o homem 
fazer. É um pouco isso.

rP: Arquiteto Siza, analisando os desenhos de processo de 
projeto do Banco de Oliveira de Azeméis, é possível notar 

que o projeto começa com uma referência muito forte na 
Biblioteca de Cambridge, de James Stirling. 

As: Sim, sim. Não sei se é tão patente nos desenhos, mas 
no meu espírito é, porque eu tinha acabado de fazer uma 
viagem em que visitei exatamente Cambridge e que me im-
pressionou muitíssimo. E, no arranque do trabalho, está 
muito presente o impacto dessa visita à essa arquitetura 
do Stirling. Mas depois, na evolução, percebe-se de que o 
que é o local onde é construído e o que o rodeia, de for-
ma tão apertada mesmo, vem a ter uma influência muito 
grande. Por exemplo, esta curva, [aponta para um croqui 
do Banco] essa sequência de curvas é um ângulo de en-
contro de dois espaços. Em frente, se bem me lembro, há 
também um edifício com uma curva, dos anos 1930 ou 
1940. Depois, quando começa a desenvolver-se essa ideia 
do cunhal, do cunhal curvo, um ângulo, uma coisa que tem 
muita influência no desenvolvimento do projeto foi que, ao 
lado, com frente para a outra rua, havia um belo solar do 
século xviii, que tinha um jardim. O banco comprou esse 
jardim e a casa para trás ficou “emparedada”. E a mim 
impressionava-me ver este pátio que abria para um jardim, 
originalmente maior, porque depois foi aberta a rua e tal, 
tinha um belo jardim e tinha o pátio com uma escadaria, 
escadas de acesso. E esse pátio passa, como eu poderia ocu-
par todo o terreno em altura, com três pisos, o pátio ficava 
praticamente sem luz. E daí a ideia de rasgar um caminho 
para a luz, para não asfixiar o proprietário da casa. Uma 
regra de boa vizinhança.

rP: Sobre esse processo, desde a referência na obra do Stir-
ling, até o resultado final formal que resultou no prédio cons-
truído, o senhor se recorda se demorou um ano, ou se foram 
vários meses de trabalho nisso, ou foi rápida essa evolução?

As: Sim. Como digo, não foi uma tomada de consciência 
de dizer: “Não, eu tenho que...” porque, formalmente, a 
influência da biblioteca de Cambridge desaparece.

rP: Sem dúvida, desaparece.

As: Mas há uma coisa que fica, desde essa origem, e que 
fica no trabalho final que é a complexidade espacial, as 
relações entre os vários níveis, etc. Formalmente não, de-
saparece. De modo que não foi o caso de voluntariamen-
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te dizer: “Não, este não é o caminho, vamos por esse...” 
Foi no desenvolvimento do trabalho, da correção sobre o 
trabalho e dos acidentes do trabalho, que levaram a essa 
transformação e, portanto, adotaram também uma lingua-
gem específica para esse trabalho. No fundo, cada caso de 
arquitetura tem uma envolvência e uma vivência diferentes 
e, portanto, não aparece, não adota um estilo. A palavra 
estilo quase que desapareceu, para desenvolver um projeto.

rP: Sim, sem dúvida.

As: Agora, sobre o Palladio, que citou a pouco, há uma coisa 
muito interessante. Palladio começa a trabalhar em Veneza e, 
numa altura da evolução histórica de Veneza, em que havia 
essa tendência do mar, a relação com o ambiente, o exterior, 
e a vida agrária, a vida rural. E, portanto, ele, naquela altura, 
é chamado para trabalhar nas casas dos proprietários das 
terras agrícolas e tal. E, de certa maneira, faz uma adaptação 
da casa de Veneza, do Palácio, a uma situação rural e uma 
grande parte da obra dele desenvolve-se dessa maneira. Por-
tanto, não é: “Aqui é urbano, aqui é rural, aqui é mar, aqui é 
terra, pronto, faço isso, mudo. Não, eu faço a evolução.” E 
aqui no Porto também há um caso muito interessante. Igual, 
de certa maneira e oposto aos pressupostos, que é o Nasoni. 
O [Nicolau] Nasoni começa trabalhando para proprietários, 
então, trabalha ou fora desta região, no Minho, na Beira, ou 
na periferia, fora da cidade. Isso tem a ver, que nesta altura 
e até o século XVIII, ou já num período anterior, sabe-se que 
um fidalgo não podia dormir no Porto mais do que duas noi-
tes e não podia ter a casa no Porto, portanto. Porque o Porto 
foi sempre uma cidade mercantil, liberal e não queria nada 
com a aristocracia. Se vinham aqui, dormiam no máximo 
duas noites e, depois, além. E então, o Nasoni começa, para 
além das zonas urbanas, da catedral, igrejas, etc, - [pois] ca-
sas não faz no Porto, faz fora. Há várias casas em Ramalde, 
que hoje é o Porto, mas era periferia do Porto. Em determi-
nada altura, muda a situação política, com o Marquês de 
Pombal, as ordens religiosas são postas fora, há uma pro-
funda modificação que é feita toda na sociedade portuguesa 
e uma delas é que os fidalgos passam a poder viver no Porto, 
os muros são derrubados, e os fidalgos passam a viver no 
Porto. E sendo assim, o que ele faz é o contrário de Palladio: 
é adaptada a experiência que tinha das casas fora da cidade 
à cidade. O que é um caso muito claro que é o dessa casa na 
Beira Rio, que não sei se viu.

rP: Sim, vi.

As: A que hoje é um hotel. E ela tem um esquema muito 
interessante em que o carro, a cavalo, a carruagem, o co-
che, entrava, passava num túnel por debaixo da casa. Num 
túnel não, num aberto por debaixo da casa e chega a um 
pátio e daí é que partem as escadas de acesso. Esse movi-
mento de serviço dos coches e tal tem muito a ver com a 
experiência de casas que ele tinha fora da cidade. Faz um 
bocado contrário do Palladio, porque as circunstâncias le-
vam a isso. Não por capricho dele.

rP: Sim. Continuando então sobre esse tema: referências, 
história e trajetória profissional. Nos anos 1980, o arqui-
teto Nuno Mateus escreveu num texto sobre as vossas 
obras, em que menciona que “as casas são centrais na sua 
produção e extremamente informadoras dos trabalhos de 
larga escala.” A pesquisa figurativa que alcança o apogeu 
na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, na 
fAuP, ela começa nos estudos das casas do começo dos 
anos 1980?

As: Sim, nas casas. A essa altura praticamente o que eu fiz 
foi casas, não tem equipamento. Tem a ver com o mercado, 
era para isso que era procurado. Não é que não quisesse 
fazer museu ou uma biblioteca, mas não aparecia quem o 
quisesse. E sabe que ainda há este frequente acontecimento 
e agora cada vez mais: “põem carimbos”.

rP: Ah, sim, isso é muito redutor.

As: “Esse é bom para museus, esse é bom para igrejas, esse é 
bom para casas.” Eu, pelo visto, era o bom para as casas (ri-
sos). Mais tarde isso passou um bocado, mas foi difícil, pois 
tive um período em que era “habitação econômica” e depois 
da experiência aqui do sAAl que foi reconhecida, dos arquite-
tos que trabalharam no sAAl, em habitação social, eu fui cha-
mado. Primeiro houve algum conhecimento do que era “ar-
quitetura contemporânea portuguesa”, que era praticamente 
desconhecida, e fui chamado para fora, o que foi muito bom, 
pois cá não havia trabalho, pura e simplesmente, pela mesma 
razão. Mas os primeiros convites foram para habitação eco-
nômica. E depois, para libertar-me da habitação econômica, 
do carimbo de especialista na habitação econômica, tive que 
fazer concursos, porque estava perfeitamente consciente de 
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que precisava de experiências de outra escala e outra raiz pro-
gramática. E os primeiros foram: Alemanha, Holanda e Ve-
neza e foi habitação econômica. E há essa terrível tendência 
para considerar que a arquitetura é assunto de especialidades. 
Porque o arquiteto na sua formação tem que experimentar 
programas diferentes, escalas diferentes, porque é a realidade 
da cidade. De uma certa forma, quem nunca fez uma casinha 
não pode fazer um edifício público, de outra dimensão.

rP: É uma questão de preparo e treinamento.

As: Isso está tudo interligado e o contrário também é verdade. 

rP: O arquiteto António Madureira, que colabora com o se-
nhor desde os anos 1960 escreve, num texto sobre o Pavilhão 
Carlos Ramos, que este “concretiza algumas ideias que o se-
nhor já estava experimentando em algumas casas anteriores”.

As: Eu acho que sempre entra a informação que nós temos. Te-
mos a informação que vem da nossa própria experiência, por-
tanto é evidente que a experiência que se tem, independente-
mente do que é o cariz do trabalho, apoia a evolução projetual. 

rP: A Casa Fernando Machado, de 1981...

As: Essa não se construiu.

rP: Essa não se construiu. Eu gostaria de perguntar ao se-
nhor se foi esta casa que o motivou a escrever aquele texto 

“A Casa Interrompida”, em 1982? Deixe-me pegar um livro 
para ilustrar para o senhor.

As: Como já tive várias interrompidas (risos), então não 
sei qual é. Mas essa foi por uma razão muito simples. Essa 
também não fiz, [apontando para outro projeto em um 
livro] mas era completamente diferente...

rP: Aqui, nesse livro do Enrico Molteni, essa Carta “A 
Casa Interrompida” é associada à Casa Fernando Macha-
do: “Construir casa própria tornou-se uma aventura. É 
preciso paciência, coragem, entusiasmo. Esse projeto foi 
interrompido por desistência do cliente (...)” 

As: A desistência não começou por ser do cliente. Essa é 
muito simples: os arquitetos que trabalharam no sAAl, fica-

ram malvistos porque o sAAl, este programa sAAl, primeiro 
que era num contexto político complicado, complexo. De-
pois, convivia com interesses já instalados, porque haveria 
aí um fato perturbador: a habitação econômica a buscar os 
terrenos bons da cidade. Não era esse o uso, e as máquinas 
montadas. Esse direito a cidade era preexistente, porque foi 
para tratar o tema das zonas de ilhas, das zonas de habita-
ção dos mais desfavorecidos, etc. E, portanto, ficaram, com 
a evolução política natural, na prateleira. Não havia tra-
balho. E apareceu esse cliente que queria uma casa, queria 
me contratar para fazer a casa dele. E eu disse: “Não, não 
faço, porque se chegar à câmara, é chumbado.” Ele insistiu 
que não, que queria. “Então faça o seguinte” - nessa altura 
era possível que o projeto fosse assinado por um engenhei-
ro - eu disse: “Não ponha o meu nome, ponha o nome do 
engenheiro e tal.” Mas ele, não acreditando nisso que eu 
dizia, foi dizer na Câmara que o projeto era meu e algum 
funcionário da câmara é que lhe disse: “Esse projeto nunca 
mais será aprovado”. 

31:21 rP: Não acredito...

As: E o tipo desistiu. 

rP: Isso, com o projeto nesse estágio?

As: Sim, com o projeto na Câmara.

rP: Chegou a ingressar na Câmara?

As: Sim, entrou. Já esta, a razão é outra [Casa Pascher, 
1984]. Essa outra foi de um alemão, que vinha cá a se ins-
talar, um bancário.

rP: Esses esquissos são todos da Casa Fernando Machado. 
Inclusive aqui há um desenho que relaciona ela com a Casa 
Avelino Duarte...

As: Porque estava a trabalhar nela, na mesma altura.

rP: Na mesma altura? 

As: Em Ovar. 

rP: Os dois projetos ao mesmo tempo, na prancheta?



297296

As: Sim [concorda, com a cabeça]. E este [apontando para 
a Casa Pascher, de Sintra] era para um alto funcionário 
de um banco alemão que vinha se instalar em Lisboa e 
comprou um terreno em Sintra. O projeto estava aprovado 
na câmara de Sintra. E, entretanto, o banco desistiu de vir 
para Lisboa e ele já não fez a casa, não pagou...

rP: Arquiteto Siza, voltando para a Casa Fernando Machado. 
O que o senhor se recorda sobre o sítio, o terreno?

As: Era um lote aqui na Foz, numa dessas ruas, com lotes 
com acesso à rua, e com uma pequena distância doutras 
casas, quer dizer, uma rua com casas de dois pisos, residen-
cial, com uma pequena distância em relação aos vizinhos. 
Não sei quanto, três metros. Aqui talvez um pouco mais 
que três metros [apontando para um dos recuos laterais, 
no desenho]. E, portanto, é uma sequência de casas, tal 
como na casa de Ovar. Nesta [Casa Fernando Machado] 
poderia haver algumas referências, porque em geral são 
casas, nessa rua, dos anos 1950. Em Ovar, é um caso es-
pecial, porque em Ovar era uma rua praticamente nova, 
que levava ao mar, à praia. Longa rua, onde não existia 
praticamente nada. Essa fotografia é posterior [apontando 
para uma foto da casa de Ovar concluída, nos anos 1980]. 
Era um campo [abre os braços] ao longo da rua, e havia 
aí duas casas, sem interesse absolutamente nenhum. Não 
havia referências de casas. Portanto, eu aí tive que inventar 
referências para a construção desta casa, porque contextu-
almente não havia nada. Era um plano nu, era um campo.

rP: Então, em termos de linguagem arquitetônica, as duas 
casas teriam mais ou menos a mesma origem?

As: Sim. Bom, esta foi feita, esta de Ovar, foi mais sim-
ples de fazer. Mas esta outra [Casa Machado, na Foz] não 
havia referenciamento nenhum, digamos, especial. Essa 
[aponta para fotos da Casa de Ovar], eu tinha ido visitar 
Viena, e vi as casas, várias obras do Adolf Loos, que era 
um arquiteto que até aí não tinha me interessado muito, 
mas quando vi e visitei, fiquei “puff” [faz um som com a 
boca e arregala os olhos e abre as mãos]. Incrível.

rP: Então, nessas casas [Fernando Machado, na Foz e Aveli-
no Duarte, de Ovar], a principal referência é o Adolf Loos?

As: Não em todas [virando a página onde estava a casa 
Pascher, de Sintra, e voltando para a Casa Fernando Ma-
chado]. Nesta [apontando para a casa Fernando Machado].

rP: Nesta daqui [apontando para a casa Fernando Machado]?

As: É. Nas outras, por exemplo, a de Sintra, era num terreno 
muito bonito, com a vista sobre o Tejo. E Sintra é uma cida-
de fantástica, o centro de Sintra. Portanto, aí há uma longa 
história arquitetônica. Agora, na de Ovar, é que não havia 
realmente referência nenhuma para além do Adolf Loos. 

rP: Esses desenhos que o senhor faz, de figuras humanas, 
principalmente nesse momento, associados às casas, tem 
alguma relação com alguma busca figurativa nessas casas?

As: Estava ligado ao fato de que em arquitetura se tinha 
que desenhar (risos) e ao mesmo tempo... Não, eu sempre 
desenhei figuras e tal, desde menino, portanto, vinha natu-
ralmente. Ainda hoje acontece isso.

rP: Falando novamente do Picasso, Picasso intitula várias 
obras entre as décadas de 1920 e 1930, enquanto ainda era 
casado com Olga, sua primeira mulher, com o nome “Figu-
re” ou Figura. Em francês, “Figure” tem uma ampla gama 
de significados: personagem, forma, rosto, tipo. Nos anos 
1980, a vossa obra teria alguma relação, mesmo que indi-
reta com a arte pós-cubista? Existiria uma busca figurativa 
nessas casas, arquiteto Siza?

As: Bem, há sempre. Quer dizer, a figura humana está sem-
pre latente na arquitetura. Sempre. Às vezes de uma for-
ma bem clara. Por exemplo, Palladio tem edifícios em que 
aparece uma figura mesmo, uma face, uns olhinhos. Por-
tanto, está sempre latente, consciente e inconscientemente. 
Não acredito que o Palladio estivesse a fazer aquela casa 
pensando numa “cara”, mas está latente a figura humana 
em toda a arquitetura, feita em todos espaços pelos ar-
quitetos e até porque as casas são feitas para pessoas e 
tem a ver sempre com as pessoas, com seu corpo e os seus 
movimentos. Essa latente figura humana existe em toda a 
história da arquitetura.

rP: Na casa Mário Bahia...



299298

As: Às vezes, de forma consciente, mas não é o caso [do 
Palladio]. Em Roma, há uma casa em que a porta é uma 
máscara. Aí é consciente. 

rP: Na casa Mario Bahia, que o senhor projeta em 1983, 
alguns anos depois, que também não foi construída, o se-
nhor escreve um texto, em que coloca o seguinte: “O de-
senho desta casa apoia-se naturalmente no que, antiquís-
simo, existe ‘sous la Lumiere’. De súbito, ganhou pescoço, 
cabeça e asas, as suas patas desceram ao último socalco 
e mergulharam.” Essa questão do ambíguo, da dualidade 
de interpretação, do escultural, do figurativo com relação 
com a história, que era um tema que vinha sendo discu-
tido nos anos 1980 na arquitetura, especialmente nas re-
vistas e magazines. Isso penetra de alguma forma na obra 
do senhor?

As: Sim. 

rP: Por que o senhor escreve isso a respeito da casa Mário 
Bahia?

As: Porque esse era um terreno quase impossível. Na verda-
de, era bem possível fazer, mas a Câmara não o quis, porque 
era sobre o Rio Douro. Já havia casas sobre o Rio Douro, 
mas quando chegou a minha: “Não”. Então, tinha um des-
nível muito grande. Na rua não se podia estacionar o carro, 
então tinha como ter no terreno o lugar para o carro. E, 
como havia esse grande desnível, a rua é aqui, a única ma-
neira, até por uma razão lógica, ou inevitável, tinha que se 
construir uma garagem, mas tinha que ser numa ponte, lan-
çada sobre a encosta, por que não havia rampa que pudesse 
chegar cá embaixo. Foi aí que fiz essa espécie de ponte, com 
a garagem, depois há um ascensor [elevador] que liga abai-
xo e há também umas escadas, que ninguém faria [desceria], 
a menos que o ascensor avariasse, porque só embaixo que 
havia aqui uma plataforma onde havia espaço para se cons-
truir. E não havia espaço para uma rampa para baixo. Bom, 
e isto foi ganhando, por razões de funcionamento, uma for-
ma muito especial e, portanto, aí o figurativo pode auxiliar 
a dar ordem, a dar uma harmonia àquilo e passa a ser, ine-
vitavelmente, “uma escultura no espaço” e por isso que eu 
escrevi essa coisa, mas eu não sei se é nesse texto... foi não 
sei onde, que usei para descrever essa casa... Eu escrevi um 
textozinho, que está não sei onde, que dizia que quando via 

tanto escrito, tanto parecer sobre a imaginação, em oposi-
ção a racionalidade, o meu escrito dizia que nessa casa não 
havia imaginação nenhuma, tinha que ser assim, pronto. E 
julgo que nesse, ou nesse [texto], não sei, depois descrevo 
o que é uma coisa real: como uma forma tão estranha me 
auxiliou nessa proximidade, neste caso, a um pássaro. Um 
pássaro com a cabeça lá em cima, [com] as asas e tudo isso. 
Foi um apoio da tal figura latente sempre [presente] na ar-
quitetura, nesse caso, fundamental, consciente.

rP: Arq. Siza, alguns anos depois, o senhor vem a projetar 
a Casa Luís Figueiredo, que o senhor, na memória [descri-
tiva], escreve que “assume a condição de um objeto, um 
barco perto das águas do rio Douro”. 

As: É perto do Douro.

rP: Aqui, novamente, o senhor usa o figurativo para dar 
ordem, ou sentido à casa? 

As: Não. Aí, quer dizer, é um quintal, não muito grande 
com poucas distâncias ao lado. E depois, há outras casas 
com as quais não há relação nenhuma. O terreno é também 
acidentado, depois pende ao rio, para baixo, mas acaba na 
face plana da estrada aqui [aponta na planta do projeto]. E 
eu não queria ter aqui um cubo, era muito agressivo, daí 
essa forma gótica. No fundo, para não dar um “caixoti-
nho”, que julgo que ali não resultava, para dar continui-
dade nas fachadas - menos atrás, atrás é diferente. Mas à 
frente, é que onde está o grande aberto do rio, era um cubo, 
um quadrado demasiado pequeno para aquilo, e vejo nisto 
qualquer relação com, no fundo, as rampas do Museu de 
Porto Alegre [Fundação Iberê Camargo]. Com isso, é um 
pouco a mesma coisa. É enfrentar, com um pequeno volu-
me, um espaço enorme. Está em continuidade. Essa casa 
nunca se vê propriamente de frente, aqui há uma curva e se 
vê essa forma, essa superfície toda. É uma maneira de ga-
nhar escala. Eu recuei o mais que pude e dei-lhe uma forma 
que evita esta (inaudível).

rP: Sobre a Casa Vieira de Castro, a arquiteta Luisa Penha 
disse que essa casa é “uma aula da relação dentro e fora”. 
Que essa questão está muito bem resolvida.

As: Qual casa?
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rP: A Casa Vieira de Castro, aquela casa projetada em um 
grande terreno [em Famalicão].

As: Essa está abandonada.

rP: Ela também guarda uma certa relação com as casas an-
teriores. Com a casa de Ovar...

As: Naturalmente.

rP: E com a Casa Fernando Machado, que não foi construída.

As: Sim.

rP: A referência ao Adolf Loos está presente aqui,  
o neo-racionalismo?

As: E mil outros (risos). A coisa mais importante é que o 
terreno cai muito, há uma rua cá embaixo. A casa prati-
camente não se vê, porque está aqui numa plataforma no 
terreno, que também não se vê, da rua. O aparecimento 
mais significativo da casa é de quem entra por cá uma rua 
que vinha e vem cá acima. E, depois, vinha já lá uma casa 
de caseiro, que foi restaurada, pequenina, para o caseiro. E, 
depois, há uma rampa que chega a essa espécie de platafor-
ma, onde, muito antes, havia a ideia de construir um sana-
tório, nesse terreno que sobra com os pinheiros e tal. É que 
esta aparição da casa é muito importante, e, portanto, eu 
puxei-a mais para trás possível. E aí, para dar uma platafor-
ma grande, para quem chega ali no fundo, nessa plataforma 
longa, aparece a casa, com uma frente pequena. E ainda a 
vista é prolongada pela piscina. E as escadas já existiam. 
Mais tarde, o cliente comprou este terreno [vizinho]. A casa 
está aqui nessa plataforma de suporte e, portanto, foi possí-
vel fazer um acesso para o automóvel, que entra e vem para 
aqui, onde se construiu a garagem, para o cliente que queria 
receber amigos e tal. Comprou esse terreno e tinha acesso 
aqui. E, portanto, a garagem da casa foi posta aqui já. Esta 
já existia e aqui criou uma plataforma como suporte para 
quando vinham as famílias amigas visitar, para uma festa, 
jantar, colocar o carro. A garagem é aqui, portanto o carro 
entra aqui e criou um acesso imediato para a casa. Porque 
o acesso de origem, no primeiro projeto foi construído na 
mesma altura, na sequência [da casa]. Esse terreno foi com-
prado depois. Portanto, quando fiz o projeto, a garagem foi 

construída aqui, a casinha já existia e o acesso é por aqui. O 
que é interessante, porque é entre a casa e a encosta. É um 
acesso estreitinho [aproxima os dedos da mão].

rP: E depois, faz-se um movimento de 180 graus onde se 
volta para cá [em direção a sala de estar], para ver toda a 
paisagem. 

As: Sim.

rP: É interessante que existem algumas pequenas barreiras 
aqui que tensionam essa relação do dentro com o fora.

As: Sim, é por isso. Por que o terreno é estreito. É necessário 
trabalhar a ligação com o terreno estreito, do interior: as 
janelas aqui, a sala de estar, a sala de jantar. A mediação 
entre o interior que é maior que o exterior. Portanto, tive 
que diminuir, ou a casa ficava grande demais no terreno.

PAusA Breve

rP: Na última parte da entrevista, vamos falar dos anos 
1990 e 2000 e encerrar. Nos anos 1990, o senhor avança 
em vossa obra e o Museu para Dois Picassos é um exemplo 
de projeto que se acomoda no terreno, no parque D’Oeste, 
com aquela vista magistral sobre Madri.

As: Sim, mas isso é um exercício. Quando Madri foi capital 
de Cultura e encomendou a vários arquitetos um desenho, 
onde quisessem. E eu escolhi esse sítio porque eu tinha feito 
um concurso. E, portanto, em Madri, para a Defesa, Mi-
nistro da Defesa.

rP: O senhor conheceu o terreno então quando esteve  
em Madri?

As: Exato. Fiz esse concurso e ganhei. E, comecei a traba-
lhar no projeto de execução, e, no entanto, mudou o minis-
tro e desistiram de construir. E eu fiquei furioso, porque era 
um projeto grande. Fiquei furioso. Quando me mandaram 
fazer um projeto, que se sabia que não era para construir, 
como provocação, eu fiz aqui - aqui é o terreno do minis-
tério da Defesa [aponta para a implantação] – e eu fiz aqui 
embaixo, como não era para construir. Agora, e, portan-
to, não sabia o que fazer, não havia programa, não havia 
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nada, ia fazer uma coisa que era um pouco provocatória, no 
sítio onde foi travado um projeto [do Concurso]. Vou pôr, 
no fundo, de um lado, a Guernica, pintada naquele contex-
to terrível da Guerra civil, de morte, e uma outra figura do 
Picasso, que, ao contrário, é paz. A Mulher Grávida, do Pi-
casso. Agora, o interessante é que isso está a se fazer e já está 
praticamente feito na Ásia.

rP: É mesmo? 

As: Olha, até vem cá hoje o cliente disso. Já está feito.

rP: Já está construído já? 

As: Em acabamento já. Com um jardim enorme, um parque, 
muito bonito [inaudível]. Eu estava a fazer um outro projeto 
e contatou-me um cliente que queria fazer isto (risos). E eu 
disse: “Mas isto foi um exercício.” “Ah não, mas eu quero 
fazer”. E pronto, eu fiz. 

rP: O senhor adaptou ao terreno?

As: Adaptei. Lá, o terreno é semelhante. Também, como 
no Parque D’Oeste, é um declive, assim. Mas eu o dimi-
nuí, porque esse também, provocatoriamente, era enorme.  
E ainda é grande. Esse aqui tem mais de 10m, aqui. E mesmo 
assim, eu o reduzi muito em relação ao que era o exercício. 
Está construído e ele hoje vem cá, porque, claro, o que falta 
são os Picassos... (risos). E ele pediu-me para fazer algumas 
esculturas para por aqui dentro.

rP: Então será um “Museu para Dois Álvaro Sizas (risos)”?

As: Vou fazer cinco esculturas. Uma em mármore, quatro em 
madeira. Não, duas em mármore e três em madeira. 

rP: Está em betão [concreto] branco? 

As: Não. Em concreto normal, bastante rude, com cofragem 
(fôrmas) em madeira, muito interessante.

rP: Gostaria de perguntar ao senhor. Aqui [apontando para 
uma das perspectivas do projeto do Museu para Dois Picas-
sos], para unir as duas galerias, o senhor faz uma circulação...
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As: É. Daqui já se vê, de longe, a Guernica. E, para quem 
vem cá, por fora, isso é um corredor muito longo e tive que 
criar pontos de interesse. Portanto, aqui logo na entrada 
há uma das esculturas. Depois, a outra, num pátio. Aqui 
há uma abertura e, portanto, lá dentro vê-se a escultura no 
pátio. E depois, aparece essa bocarra e então a pessoa pode 
infletir aqui. Ou então, a pessoa visita isso e depois não vai 
dar essa volta toda [até a entrada] e vem até aqui [numa 
circulação em forma de “z”] e vem ver essa escultura. Essa 
escultura aqui é um ovo em mármore. E aqui é uma peça 
em cortain que desce um aberto até aqui, muito agressiva.

rP: Essa comunicação entre essas duas galerias, nesse proje-
to de 1992, não tem uma contemplação da vista. O senhor 
fecha toda essa galeria para a vista.

As: No final, é um grande aberto sobre o parque.

rP: Aqui é aberto e aqui também [aponto para as extremi-
dades do edifício, que são abertas]. Mas nessa comunica-
ção, o senhor fecha completamente?

As: Tem um aberto para o pátio.

rP: Tem um aberto só para o pátio [interno]. Qual seria a 
intenção do senhor aqui? Em fechar para essa vista?

As: Bom, trazer vários estímulos para quem visita. É chato 
visitar algo tão comprido. Portanto, é claro que está numa 
paisagem fantástica, mas é dar alternativas. É não forçar o 
visitante a correr essa galeria, se ele não quiser. Não obrigar 
a ver constantemente a paisagem. Quando chegar aqui, a 
visão da paisagem é espetacular. Desce-se muito, mas é um 
grande arvoredo. E aqui, está uma grande abertura. Aliás, 
a escultura está numa célula, antes. 

rP: Existe um anteparo?

As: Sim.

rP: Então, estamos falando de percursos, estamos falando 
em expectativa.

As: Sim, e a recusa à obrigatoriedade de se ver o caminho. 
Está aqui. Olha isto. [Arquiteto Siza levanta-se e abre um 

caderno com fotos atuais da obra na China, mostrando a 
localização prevista para as esculturas, distanciando-se do 
microfone, por alguns instantes]. 

rP: Muito interessante. 

As: Portanto, o ovo está aqui. Não, o ovo está aqui. De-
pois há esse sifão. Aqui está a tal [escultura] mais agressi-
va. Aqui há uma outra escultura. Depois há uma primeira 
célula. Mas para se chegar, não se vê de longe. 

rP: Então, não se fez a conexão [circulação em “z”]?

As: Ainda vai se fazer. 

rP: Essas fotos são do começo da construção, então?  
Muito interessante.

As: E este é um Mausoléu, também, na China. Um cemitério 
na China. Para o pai do meu cliente. Esse aqui é da mãe 
[apontando para outras fotos e perspectivas do caderno]. 

rP: Arquiteto Siza, apenas mais duas perguntas.  
Estes [croquis e fotos de maquetes] aqui são de uma das eta-
pas do Teatro de Montreuil...

As: Isso não se construiu.

rP: Gostaria de perguntar sobre essas rampas que saem do 
chão e que vão direto até o Lobby do Teatro, elas são to-
talmente fechadas e, de certa forma, lembram um pouco 
os braços [as rampas] da Fundação Iberê Camargo. Qual a 
intenção do senhor em fechar essas circulações?

As: É natural que eu pusesse, tal como no Iberê Camargo, 
algumas aberturas, pequenas aberturas. Este aqui ainda 
[é um estudo], não cheguei a fazer o projeto de execução, 
pois pararam...

rP: Mas a intenção do senhor, seria uma releitura da pro-
menade architecturale do Le Corbusier?

As: Sim. O átrio embaixo, liga logo a isso. Claro que há ou-
tro acesso por escadas e por ascensores. Mas quem quiser, 
sai do átrio, recua e vai até ali e depois faz isso aqui [faz 
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o movimento de zig-zag da rampa, com uma das mãos] e 
chega a parte superior, no Lobby. 

rP: Haveria alguma função poética nisso? Algo como pre-
parar a pessoa [que ingressa]?

As: Não, isso aqui é um parque. E há um grande espaço 
ajardinado aqui. Portanto, logo, isso é um edifício muito 
grande e eu trabalhei no plano todo. E, portanto, isso tem 
a ver com a relação com o que está ao pé [no chão], em 
termos de escala. Para a preparação para a passagem de um 
grande jardim para um – aqui tem uma rua, aqui tem outra, 
onde há casas, não grandes, prédios, não grandes – portan-
to não poderia pôr aqui um matacão. É uma intermediação, 
em termos de escala. 

rP: Ok. Para encerrar, uma última pergunta. 

As: Antes... Depois fizeram aqui uma... mais tarde, o novo 
presidente local, mais tarde, o presidente da câmara viria 
aqui, pedindo-me para continuar e eu disse que não. O pre-
sidente era simpático, mas aquilo ali era um meio horro-
roso. “Não, não, estou farto”. Mas ele insistiu, veio cá ao 
Porto e eu disse: “Olhe, se quiser, aconselho que a entregue, 
se quiser ouvir, a um arquiteto francês que trabalhou comi-
go nesse projeto”, um arquiteto novo, que eu conhecia já e 
indiquei. E hoje é um arquiteto conhecido, que é o...

rP: Laurent Boudeauin?

As: Boudeauin. Eu disse: “Entrega a ele, que ele já trabalhou 
no plano. Conhece isso”. E ele, realmente entregou. E o Bou-
deauin depois começou a insistir para que eu fazer aqui, qui 
há mais três blocos, mas eu: “Não, não faço”. Ele insistiu, 
insistiu. Bom... Então, entretanto, o que acontece nesse pro-
jeto: começou a construção, entretanto, o novo presidente 
[da Câmara] pôs fora o Boudeauin, o construtor era “abaixo 
do cano”. Nunca publiquei essas obras nem deixo publicar. 
Porque aquilo tem um bom embasamento em granito, muito 
bem feito, feito por portugueses. Pra cima, é um caos. É tijolo 
e aquela fachada tem tijolo assim [faz gestos desordenados 
com a mão]. As janelas não estão de acordo com o desenho, 
um disparate, fizeram as janelas com um cunhal e, portanto, 
eu segui a obra quase até o fim. Nos últimos tempos, quando 
começaram a disparatar, já era uma [outra] presidente.

rP: Arquiteto, então, para encerrar. Essas últimas obras 
mencionadas, principalmente o Museu para Dois Picassos, 
a Fundação Iberê Camargo, e, até a Igreja de Rennes, tal-
vez também poderíamos colocá-la junto – e é claro que é 
sempre muito limitador e redutor, qualquer tipo de cate-
gorização, e não é isso que se pretende – mas é possível 
perceber que o senhor, ao mesmo tempo que se relaciona 
muito com as tipologias consagradas e com os grandes no-
mes da arquitetura, o senhor, ao mesmo tempo, consegue 
criar uma forma de “desfamiliarizar” essas referências.  É 
possível notar as referências, mas elas nunca são [claras], 
diretas [nestas últimas obras, em especial]. O que o senhor 
poderia falar a respeito?

As: Que a aprendizagem de um arquiteto é, basicamente, 
ver. Ver o que foi feito na história da arquitetura toda. To-
das as lições. E entender onde, em que sitio está a trabalhar. 
E, em que contexto, em todos os aspectos do contexto, não 
só o material. E, portanto, quanto mais um arquiteto vive, 
mais viu. E, portanto, (risos) aparece tudo, mas não apare-
ce, em geral, voluntariamente. Aparece inconscientemente. 
As vezes dizem: “Olha, aquilo faz lembrar tal”. E digo: 
“Ah, é verdade”. E vejo que sim, mas quando fiz, não esta-
va a pensar. Ainda nós temos, pensando, aos bocadinhos: 
o Aalto, o Loos, não sei quantos e tal. [Mas,] nunca mais 
pegávamos as coisas [voluntariamente], elas estão na nossa 
mente. Somos nós que estamos a fazer o projeto.

rP: Está certo, arquiteto. Muito obrigado mais uma vez.

As: Foi uma longa viagem, cá. Já não viajava tanto há 
muito tempo.
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