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A Construção de Anexos. 

Enquadrar historicamente o Polo 3 da Universidade do Porto afigurava-se uma tarefa 
indispensável para uma análise das suas particularidades. Pensa-se, frequentemente, que a 
respeitabilidade das investigações se associa a demonstração de séries de conhecimentos 
não só longamente adquiridas mas, sobretudo, identificadas com saberes escolhidos por 
cada sociedade para a representatividade. Entre os latinos, a História manterá, supomos 
que eternamente, um poder carismático de representação do Saber. 
Diverte-me, hoje, concluída há quase um ano a redacção de um livro completamente 
dedicado a um terreno da Universidade e da Cidade do Porto e a uma série de edifícios que 
nele se construiram, o facto de não ter, metodicamente cumprido uma tarefa que, com a 
maior das naturalidades, foi impressa como inicial do programa do trabalho. Afinal, uma 
investigação deveria ser, pensava-se, algo extremamente sério, sustentado por todos os 
argumentos respeitáveis, dos quais a História será, indiscutivelmente, o Primeiro e maior 
manancial. Sempre gostei de História. 

O homem prático, quando investiga, especialmente quando decide, por qualquer 
motivação, escrever um livro, tece teias imaginárias que advêm, obviamente, de uma 
consciência de desacostumação a hábitos novos. Pensa-se demasiado espelhado no branco 
e preto da página, estranha-se. 
Sempre fiz projectos de arquitectura, pensando em obras bem mais singulares e locais que 
não têm a mesma natureza de escritos e desenhos destinados à transmissão múltipla em 
livro. Pública sempre é a arquitectura, soube-o sempre, mas fixada ao seu único lugar de 
implantação - para o seu julgamento, para a sua qualidade ou defeito, os limites são 
basicamente estreitos. Se a obra é boa, a História e não o seu criador a considerará 
merecedora de registo. Caso contrário, a História a apagará dos seus registos e outra obra, 
melhor, a substiturá. Portanto, nunca fiz História, sempre vivi a arquitectura como um acto 
natural e quotidiano, sem medo nem causar dano. 
O Polo 3 da Universidade do Porto afigurou-se como um projecto meu, com a sua 
geografia e o seu dono, com programas e com edifícios. Absorveram-me total e 
imediatamente as ordens e contra-ordens do Dono da Obra, os desenhos, medidas e 
quantidades de construção feitas para o terreno, os Projectos e os Edifícios. 
Concluído o projecto, rapidamente, com todos os dados recolhidos que permitiram dar 
forma a uma ideia, informada cada situação pelas razões e documentos suficientes, mais 
nada senti necessário para a minha satisfação pessoal. Projecto concluído - palavras, 
capítulos, índice, livro revisto. Entregar, apenas, seria a operação imediata, natural, do 
arquitecto. 
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Não aconteceu assim. 

O homem teórico, o académico, perde a naturalidade do mundo natural: tece-se no mundo 
artificial da sala de aula e do laboratório; enreda-se em malhas de tempos irreais; Esquece-
se da hora de 1er jornais; 

apaixona-se pelos seus campus de meditação; especula; imagina menos do que quando era 
apenas um homem entre os outros seres exteriores, nas ruas e nos cafés; pensa pior 
quando deixa de ouvir e de ver; estiola e morre lentamente quando começa a escrever uma 
história, mesmo quando nela admite ter feito pensamento ou fórmula nova. 

Ai que prazer, ter um dever e não o fazer... 
PESSOA 

O Polo 3 da Universidade do Porto está enquadrado na História da Universidade ao longo 
dos Séculos, que preferi, alegremente, produzir em técnica mista - tradução livre, colagem 
com produção, nova, do aditivo à maneira de plastificante que melhora a qualidade do 
cimento. O Pólo 3 está sobremaneira enquadrado no Mapa que desenhei do Dono da Obra 
- o seu a seu Dono. A história do Polo 3, que foi ou está sendo feita pelos seus actores 
principais, as infraestruras e os edifícios, é um romance extraordinário e único, que não 
me cabe escrever, apenas antecipar, com os documentos e alguns apontamentos reunidos. 
Das minhas peregrinações, empreendidas sob os signos da avaliação e da democraticidade 
do uso da cidade, qual Fernão Mendes, farão outros, mais pacientes, as Crónicas. Em 
Portugal perdura e prevalece o prazer de ver e conhecer sobre o de discernir o que se vê, 
eu quis avançar um pouco. Em Portugal prevalece o direito de posse de um terreno sobre o 
dever da urbanidade, eu quis reverter o costume. Quem quer intervir no tempo e no espaço 
não é historiador - É arquitecto, poeta ou romancista. 
A minha curiosidade científica foi já satisfeita no ano de 1994, quando acabei de reunir, 
nas minhas mãos, todos os documentos formidáveis que confirmaram a minha inquiteção 
sobre uma realidade virtual - um Polo Universitário que não existe e sobre edifícios que 
são produzidos a partir de projectos virtuais. O tesouro que adivinhei existir, encontrei-o 
nas quase cinco centenas de desenhos que serviram para fazer um edifício melhor do que 
todos os outros edifícios construídos no último século na cidade do Porto. Apenas por 
acaso pertence a uma Universidade. 

O enquadramento histórico do tema disposto na forma de apêndice e não de capítulo, 
traduz referências alinhadas marginalmente ao longo dos vários anos da investigação 
e nunca instituídas como a sua matéria central. O estudo do caso concreto e actual de 
um conjunto de edifícios da Universidade do Porto, como qualquer projecto em 
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curso, obrigou a reflexão e ampliação dos conhecimentos sobre o assunto, e 
também, cremos, à produção de novos dados a integrar do natural devir da história 
da arquitectura ( pela obra e pela teoria), sem, no entanto, exigir competências 
adicionais e extradisciplinares próprias dos estudos históricos. 

Preferiramse estudos centrados na construção dos edifícios que serviram e servem a 
Universidade ao longo do tempo e abreviadas, quanto possível, as análises das 
facetas científicopedagógicas ou organizativas da Instituição 

Dos insubstituíveis e irrepetíveis estudos sistemáticos iniciados na década de 601 e 
apenas de Hochschulplanung Beitrãge sur Struktur undBauplanung, coordenado por 
Horst Linde e publicado, nos seus 4 volumes, pela WernerVerlag entre 1969 e 1971 
recolheuse a leitura sintética da História que se procurava: ImplantaçõesEdifícios, 
alguns planos. Confirmámos a sua utilidade em trabalhos posteriores, como por 
exemplo, Progettare 1'Universitá de M.Rebechini, que em 1981 a actualizará com 
outros argumentos. Uma síntese exemplar se deparou, finalmente, elaborada por 
Antonio Bonet Corrêa para Universidade de Alcalá, ( MOPU1990) com as 
vantagens da escrita numa língua familiar e da actualização dos conteúdos  da 
origem da Universidade até 1989 em que não faltam referências a investigações e 
levantamentos do património de universidades. 

"Planning Management Manuals" da WICHE, (19681971)2 e obras posteriores de 
estudiosos SUÍÇOS, italianos e também portugueses3, passando sobre os mais 
generalizados "Planning Standards for Higher education Facilities - UNESCO" 
foram colocados, com a devida reverência, entre notáveis enciclopédias do cálculo, 
da optimização dos recursos, matérias naturalmente convergentes na arquitectura mas 
encerradas na fase de programação de qualquer empreendimento, portanto 
inconfundíveis com o programa que se estabeleceu.4 

As leituras da História das construções para a Universidade acabariam por sugerir 
que se olhasse a produção de pensamento próprio que em Portugal se desenvolveu a 

1 O "Robbins Report" ( "Commitee on higher education (Hrsg.).Report of the Comitee appointed by the 
Prime Minister under the Chairmanship of Lord Robbins 19611963. London: HMSO 1963"  H. Linde, 
Hochschulplanung ) terá sido o primeiro programa de planificação a nível nacional. 
^"Planning Norms for University Buildings foram elaboradas pelo University Grants Commitee em 1974 
e progressivamente actualizadas ", M. Rebecchini, Progettare L'Università, edizioni Kappa 1981 
3M.Rebecchini (1981) ; P. Pignatelli (1980); LNECN.Portas (1978) , , ■  . , , 
4 Oportunamente contidas neste trabalho referências a estas obras, serão especialmente registadas pelas 
advertidas introduções, quanto aos objectivos estritamente instrumental e informativo pela regeição do 
papel normativo que lhes veio a ser acometido. 
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pretexto de Planos para Universidades Nacionais, com destaque para relatórios de 
visitas de estudo realizadas, por exemplo, pela Equipa Rebello de Andrade e Espírito 
Santo autora do Plano da Universidade de Aveiro5 e, também a informação fornecida 
à Universidade do Porto, pelo arquitecto Luís Cunha em 19736, donde se extraíram 
alguns desenho e textos. 

Difícil foi, aliás, encontrar o próprio trilho através da desproporção verificada entre o 
que se pode classificai- como produção teórico-normativa relativa ao tema 
(programação, planeamento) e a análise específica das edificações e dos planos 
concretos. Procuravam-se, desde o primeiro momento, referências e antecedentes 
físicos para o caso do Polo 3 da Universidade do Porto, na convicção de que " nas 
relações propostas por cada edifício ou conjunto novo de edifícios com o contexto e 
com a cultura arquitectónica e urbana contemporâneas se poderia esboçar a 
historicidade da arquitectura da Universidade" e que " seria indispensável encontrar 
a natureza das ideias que serviram de referência aos projectos"7. Ora desde cedo se 
verificou a escassez de estudos sistemáticos e aprofundados sobre as edificações e 
um excesso de propostas de tipificação e atomização do tema nos seus aspectos 
estritamente funcionais e gestionários de tendências discutivelmente redutoras quanto 
aos valores próprios da forma urbana e arquitectónica. 

Retomou-se com frequência o método pessoal de estudo da arquitectura 
essencialmente pautado pelo exercício de projecto, pela entrevista e visita de estudo, 
pela leitura de obras de autoria reconhecida, e pela leitura directa de desenhos dos 
edifícios antigos, como alternativa sólida para os objectivos que havíamos definido . 

A sequência das leituras, o tipo de anotações e também as omissões, expõem a 
ordem cronológica com que se fizeram , procurando fixai- e tomar acessível ao leitor, 
não só o conteúdo genérico da bibliografia consultada, mas sobretudo a relativa 
liberdade concedida aos tempos e aos lugares destas fontes de documentação, bem 
oposta a disciplina, paciência e rigidez adoptadas na análise do material que haveria 
de instruir o coipo do trabalho. 

Na história do tema houve recreação e restauração à medida que a dureza dos factos 
presentes, sugeriu, muitas vezes, incapacidade ou desistência. Na história das 

5 Visita a 8 Universidades (Bielefeld/Osnarbruck R.F.A.;Odense/Roskilde Dinamarca; Heriot-
Watt/Stirling Escócia; Surrey /Londres Inglaterra, entre 16 e 28 de Julho de 1978, Fonte: Assessoria de 
Planeamento da UA. 

Plano- Estrutura do Polo 2-1973, Fonte: Assessoria de Planeamento da UP. 
."Tema provisório da tese de doutoramento(...)" apresentado ao Conselho Científico da FAUP em Agosto 

Hf» 1 QSÍQ ® 

10 



Universidades, que acompanhou o trabalho, identificaram-se outros que antes 
inventariaram, planearam e projectaram, solitários ou integrados em esplêndidas 
equipas. Na equipa coordenada por Horst Linde nos anos 60 (Hochschulplanung), 
por exemplo, contam-se 30 autores, 28 redactores, 20 colaboradores e 10 gráficos e 
não passou despercebido o notável corpo de patrocinadores Oficiais e Privados. 
Gratificante foi o encontro ao vivo com um destes autores, uma aceleração do tempo 
de estudo que recompensou o espaço percorrido do Porto a Stuttgart - Uma raridade, 
o livro esgotado, foi resumido mas também, generosamente, reproduzido e 
comentado. 

Nos documentos que se escondem em preciosas Bibliotecas, alinham-se desenhos, 
contratos e notas de pagamento, em tudo semelhantes aos dossiers de cartonados 
coloridos que entretanto se manusearam livremente na Assessoria de Planeamento da 
Universidade do Porto. O tempo os selecciona, juís implacável do mérito das obras que 
geraram. 
Projectos há ainda, não realizados, e que não deixarão, no entanto, de representar as 
construções mentais de quem os desenhou e mediu. São dados a conhecer, com a 
tranquilidade de quem, apaixonadamente acreditou que seriam as melhores soluções e 
criticamente sabe que há outras respostas, boas e más. 
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1.DESENVOLVIMENTO DA ARQUITECTURA UNIVERSITÁRIA AO LONGO 
DOS SÉCULOS 

Créditos principais: 
• Konrad Ruckbrod , Das bauliche Bild der Universitat in Wandel der Zeit. , do Volume I de 

Hochschulplanung, Linde, Horst. Werner-Verlag. Dusseldorf 1969. Edição esgotada. Exemplar 
disponível na Universidade de Stuttgard. 
António Bonet Corrêa, Arquitectura y urbanismo: La Universidad como "Palácio de las Musas " 
Y " Ciudad dei Saber", em La Universidad de Alcalá II, MOPU e U.A., 1990 

1. Condições históricas e intelectuais no tempo das primeiras universidades. 
No princípio a universidade tinha as suas instalações, como qualquer outra guilda 
medieval, acomodadas em edifícios existentes de certos quarteirões, sem expressão 
física própria, fruto da falta de capitais próprios e da exclusiva gestão de pensões e 
propinas de alunos que tornavam variável e transitória a manutenção dos mestres 
(excepto juristas e médicos que dispunham de consultórios próprios).Os arranjos 
temporários são típicos já nesses tempos até porque não se via ainda a necessidade 
do edifício universitário como tal, assim como se não via a Universidade como 
Instituição mas como reunião de grupos com comunhão de interesses e sem 
intenções de outra notoriedade que não fosse o prestígio e Uberdade da produção 
intelectual. A precaridade do cargo permitia a partida dos mestres insatisfeitos, e 
nessa mobilidade se traduzia protesto contra a liberdade do exercício e da influência. 
Fixando-se noutras cidades terão dado origem a universidades novas. Vicenza e 
Pádua , por exemplo, devem-se a mestres saídos de Bolonha, como Oxford e 
Orleans terão nascido dos que abandonaram Paris. 
As primeiras universidades localizam-se, portanto, na cidade como testemunham as 
Plantas de Bolonha em 1300, Paris em 1300 e Oxford em 1578, tendo, o processo 
da sua fixação sido promovido pelas próprias cidades através de doações mais 
substanciais em terrenos e edifícios justificáveis como investimento em benefícios de 
prestígio e rendimento. A simbiose com a cidade exprimia, aliás, o reconhecimento 
de direitos partilhados e completados, e proveito mútuo. Em Coimbra, DJoão III 
cedeu em 1537 os Paços da Alcáçova à Universidade. Alcázar Real que domina a 
cidade baixa, este palácio e fortaleza, com ao seu pátio de armas e a sua velha capela 
manuelina adaptou-se perfeitamente à sua nova função docente. 

2.0 organização e regularização dos curricula precedem o conceito de Colégio como 
Tema Específico do Planeamento Físico: Construídos por doações privadas, os Colégios 
são originalmente criados para residência e subsequentemente usados também para 
instrução. A unificação de residência e ensino cria um tipo específico de edifício e de uso 
espacial, cristalizado primeiro em Oxford e em Cambridge. Derivado da tradição 
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2.1365 Collegio dl Spagna, Bolonha-1365-1367, Matteo Gattaponi 

1.Portaria 
2.Cozinha 
3.Quarto dos estudantes 
5.Sacristia 
6.Capela 
7.Administração 
8. Sala de convívio 
9.Arrecadação 
lO.Grande Salão 
11.Galeria de Música de Música 
12.Refeitório 
13.Reitor 
14.Capela 
15.Quarto do Director 
16.Biblioteca 
17.Arquivo 
18. Sala de Teatro 
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3.Universidade de Coimbra (desenho/ estudo de Luís Cunha) orig.l:2000 
Universidade de Salamanca (desenho! estudo de Luís Cunha) orig.1:2000 
Universidade de Cambridge ( desenho/estudo de Luís Cunha)orig.l :2000 
Arq. Luís Cunha Plano-Estrutura do Polo 2UP.1973 

^l^\ 
documentação 

e s t r u t u r a s urbanas anHgas 

SALAMANCA 
esc . 1/2.000 
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15 



monástica, o típico colégio inglês é composto como um convento, por uma série de 
edifícios diferentes que, em torno de um ou vários pátios, formam um todo compacto 
e fechado sobre si próprio. Pela flexível articulação dos espaços livres e das 
diferentes partes construídas, cada uma com a sua própria função, o conjunto tem 
uma grande unidade e um carácter inconfundível. O quadrangle ou pátio interior é o 
essencial. O seu ponto de referência principal é o Hall ou College propriamente dito, 
grande sala de actos coberto por magníficos tectos de madeira ou abóbadas góticas. 
São também notáveis as zonas verdes que se incluem dentro dos recintos dos 
colégios. 

O Collegio di Spagna em Bolonha e o New College de Oxford (1675) darão origem 
ao alargamento de um tecido urbano formado por construções colegiais. 
Durante séculos as cidades de Oxford e Cambridge foram os únicos centros de 
ensino superior na Grã-Bretanha. Núcleos urbanos de média dimensão, cujas 
populações foram absorvidas totalmente pela função docente, converteram-se em 
modelos de cidade-universitária tipo. 

3. Ocorrendo a integração nas cidades mais por acaso do que por desenho há, 
todavia, notícia do primeiro plano para uma cidade universitária exterior ao núcleo 
urbano existente, quando em Viena (1365), segundo a escritura da fundação, do 
arquiduque Rudolfo IV, deveria ser construída uma cidade própria para a 
universidade, a oeste do Centto, entre o Castelo e o Mosteiro. Estavam projectados 
edifícios para o ensino, para estudo, para habitações de professores e alunos, a 
construir fora da cidade. Albrecht, sucessor de Rudorlo IV, por morte prematura 
deste, veio afinal a construir a universidade junto ao mosteiro dos dominicanos onde, 
aliás, teria comprado algumas casas. Nunca tendo sido, portanto, materializado 
aquele plano marca a intenção de isolar a Universidade para evitar o que seria um 
crescimento que a irregularidade da cidade fatalmente deformaria. 
Em Heidelberg a fundação da universidade tem lugar no bairro judeu e um 
desenvolvimento caracterizado por constante crescimento físico e mudança, 
mantendo contudo a tendência de concentração das necessidades de espaço de 
residência e ensino num edifício de colégio, e de todos os edifícios num único 
quateirão urbano. 

Evolução semelhante têm outras universidades alemãs prolongando a natural simbiose 
com a cidade. 
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4.1689 Universidade de Heidelberg 
Linde,Horst: Hochschulplanung band 1, Werner-Verlag Dusseldorf-1969 

1. Antiga Sinagoga - Igreja da 
Universidade - Sala de Reuniões 
-Sala de aula de teologia (1391) 
-Auditório de Direito e Medicina. 
2.Colégio Artistarum 
3.Residência Suevorum 
4.Edifício das salas de aula dos 
artistas. 
5.Colégio (1525) 
6.Complexo de edifícios. 
Edifícios centrais da Universidade 
com os auditórios.Sala de 
reuniões do Senado. Sala dos 
debates. Biblioteca. 
7. Convento dos Agostinhos -
Sapienza 
8. Casimirianum. Residência dos 
pobres.(1588) 
9.Granarium.Adega.Celeiro.Arma 
zém de materiais de construção. 
lO.Residência dos nobres.(1453) 
1 Í.Nova Residência -Santa 
Catarina (1456) 
12.Torre dos ladrões e das bruxas. 
13.Torreda porta média. 
14.Cemitério 
15.Rua principal. 
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4. Já em 1220 em Bolonha se pretendera localizai as escolas longe do barulho das 
ruas mas um projecto de 1562 viria a contrariar essa separação reunindoas num 
único edifício: 

O Archiginnasio é o primeiro edifício exclusivamente destinado ao ensino, distinguindo

se, portanto do Colégio que incluia ensino e residência. No primeiro andai dispunha de 
salas de aula para artistas e juristas localizandose no résdochão.a capela, os gabinetes 
dos professores e os serviços administrativos. Interessante é a verificar que o pátio 
interior já não constitui o centro funcional (de iluminação e ventilação) para onde são 
voltadas todas as divisões e que adquire um valor espacial decisivo como fecho da 
composição formal do conjunto, substituindo, portanto , o seu significado como elemento 
característico do Colégio. Importante é agora e simultaneamente, a fachada com que o 
edifício principal de uma Universidade de prestígio se pretende apresentai. 

5.1562Archiginasio, Bolonha-1562-1563-Antonio Terribilia 

PLANTA DO RÉS DOCHÀO 
1.Professor dos artistas 
2.Capela 
3.Professor de Direito 
4.Aula dos artistas 

PLANTA DO ANDAR 
5.Aula dos artistas 
6. Sala de aula dos artistas 
7.Salas de aula de direito 
8. Teatro anatómico 
9.Aula dos Juristas 
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6.1632Palácio da Sapienza com Igreja de Sant'Ivo- Roma- Borromini 
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7.1728 Universidade de Helmstedt antes da remodelação de 1726. 

i irate I iijif 

G » 

PS 
D ' S i ^ 

.^ ITÍ? y 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO 
1.Residência do encarregado da 
acve 
2Juleum 
3.Pátio do colégio 
4.Casa dos Bolseiros 
5.Aula de Teologia 
ó.Biblioteca antiga (anterior aula 
de teologia) 
8.Sala de dissecação 
9.Teatro Anatómico 
10.Aula de Filosofia 
11.Biblioteca nova 
12.Arquivo 
13.Salas 
14.Cozinha 
15.Refeitório 
16.Armazém da lenha 
17.Livraria 
18.Estábulos 
19.Fonte 

fc^=a 

.1571 Universidade de Altdorf- Collegium 1571-1583 

PLANTA DO RÉS-DO-CHÃO 
1 .Edifício Este (1582) 
2.Edifício Central (1573) 
3.Edifício Oeste (1574) 
4.Casa do Portão 
5.Laboratório de Química 
6.Teatro Anatómica 
7.Aula de Direito 
8.Aula de Teologia 
9.Biblioteca 
lO.Torre do relógio e cadeia 
11.Refeitório 
12.Cozinha 
13.Fonte 
14.Livraria 
15.Edifício do porteiro e c a s a do 
bedel 

- 16.Muralha da Cidade 
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9.1582 Universidade de Wurzburgo,Sí.Kilianskolleg 1582-1591 

1 •'. . ^-y 6 ^ U 1 6 ^ U 

., -

l.Aula 
2.Biblioteca 
3.Igreja 
4.Edifício dassalas de aulas 
5.Residência para bolseiros 
6.Colégio dos Jesuítas 

10.1728 Universidade de Breslau.Leopoldina 1728-1743 

PLANO DA EXPANSÃO 
1s Andar-Refeitório 
2sAndar-B iblioteca 
Ala Sul-R/C-Farmácia e Laboratórios 
Matthiaskirche-Igreja da Universidade 

PLANTA DO RÉS-DO-
CHÃO 
1.Edifícios de ensino 
2.Edifícios do Colégio 
3.Expansão planeada 
4.Ala Sul 
5.Matthiaskirche 

EDIFÍCIOS DE ENSINO: 
Parte Oeste-3 Andares 
R/C-Salas de 
Aula.Impressão de livros 
IaAndar -Anfitetro 
(Auditorium maximum) 
Caixa de Escadas:Torre da 
Matemática com 
Observatório 
Parte Este-4 Andares 
R/C-Oratorium Marianum 
(Sala de Música) 
1Q ao 3e Andares-Salas de 
Aula 

EDIFÍCIOS DO COLÉGIO: 
Salas de negócios 
Residências para 
professores e alunos 
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5. A construção de edifícios singulares, principalmente Salas de Aula e Auditórios 
como o Archiginnasio em Bolonha (1562) e a Alte Aula em Tubingen (1547) não 
constituiria imediatamente modelo tipológico generalizável a toda a universidade: Na 
Alemanha a construção dos primeiros edifícios complexos retomaria ainda a estrutura 
de colégio como protótipo: Em Helmstedt um colar de edifícos organiza-se formando 
exteriormente um quarteirão e uma praça interior enquanto em Wurzburg é 
estruturada e composta a forma do colégio e, em Altdorf, a regularidade do traçado 
do pátio central predomina sobre as articulações do edifício em U apoiado sobre a 
muralha da cidade. 

6. A importância crescente das Ciências Naturais alterará finalmente a reprodução 
dos tipos de espaço colegiais dando origem a novas instalações e edifícios 
universitários tais como Jardim Botânico, Observatório, Instrução clínica com 
doentes ( Leyden) e também, como em Altdorf que se tomaria uma das mais 
importantes universidades dos séculos 17 e 18, a Museus/colecções para o ensino da 
Matemática, Física e Anatomia, Jardim Botânico e Teatro anatómico (1625) 
Laboratório de Química (1682) e Observatório (1711). 

7. Aliado à necessidade de espaço, vai crescer o desejo da representatividade 
arquitectónica: A Universidade de Breslau (1728-1743) exemplo notável da elevação de 
uma escola Jesuítica à categoria de Universidade como palácio da ciência e da sabedoria, 
ergue-se na periferia da cidade. O efeito seria ainda maior se tivesse sido cumprido o 
projecto inicial com 220m de comprimento, com uma torre central sobre a porta imperial 
que divide o edifício em 2 alas. Foi executada integralmente a ala oeste das aulas, 
auditório e telescópio, e foi realizada uma ala de ligação à igreja que tinha sido construída 
em 1689. Neste edifício foi instalado o programa de espaços habitual acrescido do 
conjunto de novos espaços exigidos pelos desenvolvimentos da ciência : Seguindo 
funcionalmente a organização do Colégio libertar-se-á da sua organização formal. A 
concepção de forma do Barroco, orientada para a elevação de um palácio não admitia 
já a tipologia colegial como modelo ( que, aliás, tinha sido adequado, 100 anos 
antes, aos jesuítas de Wurzburgo).Adequado para uma Universidade deixou de ser o 
conceito da relação professor-aluno para passar a ser o de representação dos 
ilustrados. 

8. A representatividade irá adquirir prioridade sobre a adaptabilidade funcional. A 
Universidade de Berlim apresenta-se como centro de cultura na cidade. A arquitectura 
universitária adopta a forma monumental: Edifícios novos nascerão de 
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11.1807 Real Academia da Marinha e Colégio dos Meninos Órfãos-Carlos Amarante 
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12.1873 Universidade de Viena- 1873-1884, Max von Ferstel 

EST ^ iSSzg 
1.Loggia 
2.Grande Salão de Festas 
3. Antecâmara 
4.Átrio 
5.Escadaria nobre 
6.Escada de Serviço 
7.Escada dos alunos 
8.Escada secundária 
9.Escada da Biblioteca 
10.Pequeno salão de 
festas 
11 Sala de reuniões do 
Senado 
12.Quarto do reitor 
O.Gabinete do reitor 

13.Berliml835 -jM 

14.Sala de leitura 
15.Depósito de livros 
16.Gabinetes 

Decanato Jurídico 
n.Decanato 
18.Gabinete 
19.Sala dos professores 
20.Sala dos bolseiros 
21.Sala de reuniões 
22.Salas de aula 
23.Sala de exames de 
estado jurídicos 
24.Seminários jurídicos 

! I 

][ 
(? D jffaft 

i. 
I ! 1J « \ 
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Decanato Filosófico 
25.Decano 
26.Gabinete 
27.Salas dos professores 
28.Sala dos Bolseiros 
29.Sala de reuniões 
30.Salas de exame para 
candidatos liceais 
33.GAbinetes de 
professores 
35.Direcção 
36.Salas de trabalho 
37.Escadas de Serviço 
38.WC 

CENTRO DE BERLIM-
PLANTADE 
LOCALIZAÇÃO 
1.Universidade 
2.Biblioteca 
3 .Ópera 
4.Hedwigkirshe 
5.Werderkirsche 
6.Escola Geral de 
Construção 
7.Casa da Moeda 
8.Palácio 
9.Catedral 
10.Museu 
11. Armazém 
12.Palácio Real 
13.Porta Nova 
14.Academi das Ciências 
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Viena à Sorbonne e, muitas vezes, a estética, tomada como objectivo, produziu, 
paradoxalmente, edifícios provisórios já que, enquanto não se viabilizou a 
construção da obra imponente e perfeita se construiram eternas instalações 
temporárias. 
A entrada na História Contemporânea marcará a universidade por profundas crises: O 
ensino tradicional prescreveu e as ciências e o pensamento seguiam por caminhos 
diferentes dos que até ao Barroco tinham servido para transmitir o saber. Até os 
edifícios se tornaram obsoletos sob todos os pontos de vista, do simbólico ao 
funcional. A Revolução Francesa fechou a Sorbone e criou a famosa Esola 
Politécnica e Napoleão chegou a ver projectada a sua universidade imperial na colina 
de Chaillot. 
Nos princípios do século XIX, em Berlim, utilizando todos os edifícios existentes 
das Academias, uma universidade nova foi criada. 
Os severos estilos neoclássicos marcariam um tipo de intervenção arquitectónica nas 
cidades, em que o edifício universitário recuperou o seu papel simbólico de palácio 
do saber. 
Na Alemanha nem foi preciso concretizar o sonho da grande confederação germânica 
para iniciar o programa da arquitectura oficial. Durante o Segundo Reich, tal como se 
construiram em todas as povoações museus de solene arquitectura, em todas as 
cidades universitárias se renovaram as instalações. Heidelberg, a mais antiga 
universidade alemã (1385), foi restaurada em 1886 num enorme edifício de três pisos 
entre o limite do casco histórico e o arranque da expansão urbana do século XIX. Em 
Berlim, entre 1880 e 1900 criou-se um importante conjunto unitário de ensino 
superior no ângulo oeste do parque central da cidade, o Tiergarten. A Escola de 
Engenheiros e de Artes, o Conservatório e o novo instituto de Física, além do 
Planetarium, formaram um conjunto unitário. 
Na França da Terceira República, a construção da Sorbone em pleno centro de Paris 
teve uma importância simbólica transcendente. A Universidade laica, com a sua 
solene arquitectura classicista, era como um acto de fé positivista de triunfo da razão 
defendida por uma burguesia culta. As novas classes dirigentes afírmaram-se por 
meio de uma arquitectura oficial republicana. O debate gótico/classicismo da 
arquitectura francesa a partir de Viollet-le-Duc ( que fez projectos não realizados para 
alguns edifícios universitários) saldou-se a favor do classicismo, perante o 
argumento de que "a Universidade não pode deixar de lado a tradição da arquitectura 
latina e tem necessidade de proporções nos seus edifícios" (BONET CORRÊA cita 
La Sorbonne et sa reconstruction, VÁRIOS AUTORES, Ed. La Manufacture,Paris, 
1987). O modelo monástico, neogótico ou neorromânico, muito aceite na América do 
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None, foi rejeitado em França para dar lugar ao do "Palácio das Faculdades", 
classicista à maneira da colunata do Louvre de Perrault. 

9. Lugar à parte ocupam as universidades norteamericanas. 
A criação do modelo de campus deve-se a Thomas Jefferson que, com o arquitecto 
Benjamim Henry Latrobe, construiu de 1814 a 1826 a Universidade de Virgínia em 
Charlottsville. 
Separada e independente do mundo urbano, do trânsito da cidade dos negócios, da 
administração, do comércio e da indústria, um campus implanta-se em plena 
natureza, com vida própria- é uma cidade ideal em miniatura, consagrada ao estudo e 
à meditação. 
As suas variantes e formas, e os estilos das construções estenderam-se da América 
ao mundo inteiro. Com as suas arquitecturas neogóticas, neorenascentistas ou 
neoclássicas, com os seus terrenos mais ou menos integrados nas cidades ou em 
plena natureza, com cipreste e árvores, pavilhões isolados, esculturas e memoriais 
cada campus tem a sua personalidade. Em muitos domina o conceito de parque 
urbano. Noutros, a evocação do recinto monástico manteve-se. 
Com o Movimento Moderno , o funcionalismo e o exemplo da Bauhaus a 
arquitectura do campus adquiriu força e autonomia que influenciaram os novos 
campos universitários. 

10. Compromissos entre traçados urbanos existentes e campos universitários, por vezes 
entendidos como universidade-edifício, encontram-se hoje em dia espalhados em muitas 
das nossas cidades. Derivação do encontro da cidade com o que foi originalmente a 
universidade isolada, ou, noutros casos, insersão da universidade num tecido urbano 
existente, o espaço das Cidades do Saber espelha, nos seus edifícios e nos seus 
assentamentos os Estilos e as Ideias do tempo, isto é, ele é a própria História visível de 
Universidade. 
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14. 1939 - LU. Chicago Mies van der Rohe 
- Perspectiva-- Maquele da proposta preliminar -Plano final do campus 

T E C H N O L O G Y C E N T F R 
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2. LEITURAS 
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2.1. HOCHSCHULPLANUNG, Beitrage zur Struktur und Bauplanung, Horst Linde, 
4Volumes ; Werner-Verlag. Dusseldorf 1969 a 1971 

"Só recentemente a discussão das reformas e estruturas do amplo e variado sistema educativo alemão 

atingiu o auge. Com isto, o planeamento universitário tornou-se um tema altamente político. Ao 

mesmo tempo o planeador universitário é forçado a tomar uma posição firme num período de 

profunda mudança. Por um lado, quem planeia vê-se forçado a encontrar soluções económicas para as 

necessidades quantitativas que resultam do aumento do número de estudantes e das crescentes 

instituições de investigação sem cometer erros a longo-prazo e por outro lado tem que atender à 

tendência de integração e variedade dos sistemas educativos, à individualização do ensino e à 

introdução de métodos de ensino sofisticados que por sua vez mudam rapidamente. 

O planeamento universitário é novo, e as teorias e prática ainda precisam ser testadas. Perante os 

investimentos e custos de funcionamento de todo o sistema educativo, não se deve perder tempo. 

Este facto levou o editor e autores a apresentar um perfil da complexa e variada massa de problemas 

que afectam o planeamento universitário para servir como base de discussão e que, sem pretender ser 

exaustiva, foi esboçada do ponto de vista de 1969" 

"a análise do estado actual do planeamento universitário no cruzamento de política e sociedade. 

tecnologia e indústria, ideias e realidade, é essencial para verificar que, entretanto, quem planeou as 

universidades seguiu mais ou menos o curso dos acontecimentos em vez de os ter antecipado." 

" A história sumária do princípio do livro tem como único objectivo dar ao leitor uma ideia do 

período de tempo abrangido pelo desenvolvimento universitário Os reflexos dos problemas actuais 

adquirem dimensão adicional quando colocados contra um fundo histórico. Por isso aquela 

contribuição se destina apenas ao enquadramento e não pretende ser um retrato exaustivo da história 

da universidade." 

" Enquanto este livro se escrevia, os objectivos mudaram: 

Em vez de ser um manual para os projectistas ( uma teoria de construção para especialistas de 

edifícios universitários) com uma introdução cultural e arquitectónica e uma visão internacional 

do estado do planeamento universitário, primeiro transformou-se num livro de texto para 

planedores universitários, em que o conceito de "planeador" foi alargado da construção e 

planemento urbano às estruturas, à programação de necessidades e de estratégias, 

a seguir tornou-se um "livro de problemas" que ao atender à política universitária, revelou a 

rapidez do desenvolvimento - e descreveu com mais detalhe relações e interdependências entre 

forças diversas provenientes da política, administração ou gestão das próprias universidades e as 
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ciências, e dentro destas o ensino, a investigação e o estudo nas universidades, e - nesta 

articulação - também os projectistas dos edifícios universitários. 

Há muitas e variadas razões para esta mudança de objectivos: 

Durante o trabalho no livro a própria universidade como objecto de análise mudou. Nos últimos 

anos o sistema aumentou em número e custo absolutos - o que naturalmente arrastou ao 

aumento da sua estrutura organizativa - alterando-se o tipo e o alcance dos empreendimentos. 

A quantidade de informação disponível aumentou tremendamente, acabando por ser muitas vezes 

mais do que a que era disponível quando o livro foi concebido. 

A importância socio-política da universidade, que podia considerar-se pequena quando o livro 

começou a ser feito, tornou-se um factor essencial e determinante no sistema universitário e no 

seu planeamento. 

Assim, os autores durante o seu trabalho atravessaram um período de reconhecimento e as suas 

posições relativas ao planeamento universitário mudaram necessariamente. 

Porque, então, é um "livro de problemas" e não um "livro de receitas" (...) que alguns esperavam 

sem dúvida. Porque recusa uma linha uniforme em benefício da variedade de opiniões, algumas sendo 

parcialmente contraditórias. Os autores não pretendem instruir mas definir problemas e discutir 

argumentos à luz dessas definições. Muitos autores, aliás, descobriram que só tinham alcançado uma 

visão clara dos problemas relativos ao seu assunto quando começaram a confrontá-lo. É difícil dar 

receitas para problemas individuais. Só uma análise dos problemas envolvidos pode ser ponto de 

partida para decisões alternativas de planeamento dos casos particulares, portanto toda a 

especialização em aspectos particulares teria que ter em conta a generalidade. Embora a intenção 

original em 1965 fosse escrever um manual no sentido tradicional, válido por muito tempo e com 

sentido de finitude, tornou-se claro que tal objectivo não podia ser alcançado perante a alteração do 

material e a quantidade de trabalho e tempo exigida. 

Uma dificuldade maior foi a falta de dados. Optou-se por apresentar uma "secção temporal" do 

planeamento universitário do momento, publicar um resultado intermédio e dar oportunidade à 

discussão dos problemas envolvidos. 

"Os editores reconhecem que os manuscritos individuais deste livro não estão suficientemente coordenados, 

e não são o resultado de uma concepção usual. Não houve tempo para compatibilizai- todas as 

contribuições parciais, ou para atingir termos e métodos inequívocos. Consideraram que era mais 

importante que a publicação fosse pertinente do que uniforme em estilo mas desactualizada (...) grandes 

partes do livro tiveram que começar antes da obtenção de dados duficientes. Convencemo-nos da 

necessidade, mesmo incompleta, de uma análise de todos os problemas - especialmente numa época em 

que a especialização e a estreiteza de vistas ameaçavam obstruir futuros empreendimentos. " 
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15. 1973-Escola Superior de Nortkside Pittsburgh 
Universidade de East-Anglia- Denys Lasdum . 
Universidade de Bath- Robert Mathew Johnson Marshal. 
Universidades: Marburg Jrondheim,Odense e Bochum . 
U. de Oxford, Fac.Zoologia e Psicologia- Leslie Martin. 

rf es t ru tu ras de p laneamen to 

isecçãb escolar a centro de artes e de música 3  c e n t r o d e 
pessoal de serviço í  t o r r e s d e a d m i r u s t r a ç ã o s cen t ro 
d e es tudos de e n g e n h a r i a s centro de s e r v i ç o s a l imen

t a r e s 7  g m á s i o e piscina com b a n c a d a para especta. 
\.\ » ;[:;, d o r e s 3cenLro de e s t u d o s socia is 

Jfiil 1 I H / 9  c e n t r o d a s c i è n c i a s 1 0  b i b l i o t e c a 
\\  e d i f í c i o de faculdades u  e s . 

p l a n a d a de c o n v í v i o 13  c a m 
pos d e j o c / o s 

MuLJs_ e s t r u t u r a s e métodos cons+rufivos 
S 

UJUUjUj 

° ! 
1 Bljíífííí 

'a Si Wlil WlllllHIlll " 

y 
F' 

■: I— 

."í'::| .■ ' j ^ 0 
■ 

■'■v . . y j H <o 

f. : * 

^2,1.211.2,1.21^,12,127*:* 

esc.. 1 / 1 0 0 

Philipps Uhi»«pslfat 
Maclmry ■ Alemanha 

S IMiref "tJatje de Jtondhsi^i 
™ Dthartiarca 
K a n j . Heuning laisens. 

fiurútersidada d e Oden.se 
w Dinamarca 

ahjs. Krohn e Hartvicr. 

Universidade do Ruiir 
Bochum 7 Alemanha 
awp. Heníríeh « Pefsc.Tíiiqg . 

documentação 

e s t r u t u r a s e métodos consirulivos 

l> |U 

l> |U 

l> l> Tí 



5*ll»™5™ 

.1 
~i 
i 
J 
1 

. 1; jj • iJ t_Q£l 

.1 
~i 
i 
J 
1 

.1 
~i 
i 
J 
1 

a . 

.1 
~i 
i 
J 
1 

? 
« » r 

e * c . i / i o f l 

TSZ
1 

OXFORB £ £ £ * . * _L_ 
_raicologí i * 

acf. s i* Laslíe Mattin. ! 

! 
Universidade Técnica 1 

tOUGHBOÎÎOÎJSIi 1 _ 
At*up and Assoc ia res apas./ífta. 1 

1 1 
1 wr«£ 1 

§1 §1 
_ 1 

, l 
II 
Ï I I 

I 
! 

J -
L_ 

31 

http://Oden.se


2.2. PLANO ESTRUTURA DO POLO 2-UP, Luís Cunha. Abril de 1973. 
Extractos de Introdução e Cap.I-Objectivos e Princípios. 
Assessoria de Planeamento da UP 

"A construção de um conjunto universitário envolve dificuldades que não podem ser ignoradas, 

particularmente no momento actual em que muitos dos seus aspectos tradicionais têm sido postos 

em causa e se procede a experiências no sentido de encontrar novos pontos de equilíbrio. 

No caso presente essas dificuldades podem considerar-se agravadas pela ausência de um programa 

detalhado que exprima as aspirações no plano didáctico ou social e que inclua uma enumeração 

completa dos cursos a instalar, a previsão da frequência escolar e as disponibilidades financeiras 

existentes para lhe dar realidade. 
Seria pois do maior interesse, numa segunda fase deste estudo - que se nos afigura imprescindível- a 

realização de reuniões das diversas entidades interessadas, de modo a definir-se um programa que, uma 

vez detalhado, serviria de base aos estudos de pormenor. 

É frequente pôr-se a questão de como deve ser hoje a universidade. Embora não discutamos o 

interesse de uma reflexão profunda sobre este tema - que aliás também nos ocupou o espírito durante 

certo tempo -a concepção de um plano para um conjunto universitário materializa-se em grande parte 

e define-se a partir de condicionalismos locais ou circunstâncias e de opções dos responsáveis quanto 

à organização espacial mais favorável a um tipo de vida universitária que se toma como preferível. 

Há pois que, desde o início, optar por determinadas soluções que excluem automaticamente outras, as 

quais, em contextos diferentes, teriam no entanto plena justificação. 

Cremos que, ao preferir soluções de continuidade entre os edifícios propriamente universitários e os 

residenciais ou socio-culturais num sistema que os aproxima da malha urbana da cidade tradicional, 

excluímos toda a possibilidade de criação de uma universidade tipo "campus" com as suas vantagens 

de tranquilidade mas também com os inconvenientes de uma vida artificializada pelo isolamento, 

com poucas probabilidades de proporcionar os contactos variados e estimulantes que só uma vida 

comunitária aberta pode conceder. 

Emface das dificuldades defrontadas numa apreciação abstracta da situação universitária actual que 

certamente não nos conduziria às necessárias opções formais indispensáveis ao estabelecimento de 

umplano-estrutura, preferimos a análise de alguns exemplos de universidades - umas antigas e 

justamente célebres e conhecidas, outras recentemente projectadas ou construídas - afim de 

determinar qual o tipo de organização que, em nosso entender, seriam mais adequadas à sittuição 

portuguesa e nomeadamente à que se apresenta na cidade do Porto. ° 

8 A propósito procura de exemplos de opções formais noutras universidades (e apenas em universidades como 
Luís Cunha faz) seria interessante discutir quanto o conceito de exemplaridade de forma arquitectónica é 
indissociável da identidade temática. Ao longo trabalho esperávamos esclarecer esta questão: Pode acontecer que 
opções tipológicas, formais e construtivas feitas num hospital, num conjunto residencial ou num edifício de 
escritórios informem mais directamente uma decisão destinada a uma universidade do que a exclusiva análise de 
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2.3.RISCOS DAS OBRAS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, o valioso album da 
Reforma Pombalina", Matilde P. F. Sousa Franco. Coimbra, 1983 

"Estabelecimentos / Fundados na Universidade de Coimbra por/ Ordem de S. Mag., que Deos tem, 

para as / Observações, Experiências e Demonstrações / das / Sciencias Naturaes, / e / Para a 

Tipographia Académica; Restabelecimento / do Collegio das Artes; e concertos, reparos, e / 

Communicação interior dos Paços Reaes das /Escolas" (1777) 

"O volume compreende, numa primeira parte, oito folhas: uma com o frontespício acima referido e 

sete ( também manuscritas) escritas na face e no verso. Seis destas folhas contêm a descrição do 

estado em que, em Setembro de 1777, se encontravam os novos estabelecimentos da Universidade de 

Coimbra, remetendo-se o leitor para os desenhos desses projectos, contidos no álbum. 

Na oitava e última folha da parte manuscrita anotam-se as despesas "com todas, e cada huma das 

obras da Universidade desde o princípio das obras (1773) até 1777. As descrições das obras e das 

despesas são ambas datadas de Lisboa, de 1 de Setembro de 1977, e ambas assinadas por " Francisco 

Bo Refor Reitor", ou seja D.Francisco de Lemos (...). 

A segunda parte do volume contém trinta folhas, numeradas em algarismos romanos, com os desenhos 

dos projectos referidos. Os desenhos, de uma execução cuidadosíssima, feitos a tinta e pintados a várias 

cores, estão assinados por Guilherme Elsden (...),Teodoro Marques Pereira da Silva, Manuel de Sousa 

Ramos, Ricardo Franco de Almeida Serra e por Júlio Mattiazzi ( este, o autor pelo menos de um dos 

primorosos desenhos do Jardim Botânico). 

tormas de universidades em contextos físicos e culturais diversos. Como, identicamente poderá acontecer que a 
leitura atenta de edifícios no espaço urbano que os compreende ou rejeita forneça indicadores de conveniência, 
consistência e composição muito instrutivos. 
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2.4.LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2 Volumes, Colégio Oficial de Arquitectos de 
Madrid (COAM), 1990 

"Uma das escassas certezas a que o nosso tempo parece prender-se em terrenos artísticos, à margem 

de estilos efémeros ou de gestos pessoais em que todos poderíamos reconhecer um exercício 

constante, é a do valor da história ou, se preferirmos, da tradição. A arquitectura não é alheia a esse 

sentimento unânime, sobre tudo, ou do que em torno a ela se cria para adquirir vida urbana (...) 

Uma palavra parece explicar do modo conciso todo o sentido do que na antiga Complutum se está 

realizando nas várias instâncias: recuperar, voltar a tomar o que antes se possuiu, mas não tanto com 

uma intenção vingativa mas com uma pretensão regeneradora de contentores e sobretudo, renovadora 

de conteúdos. 

Desde a fundação da Universidade Cisneriana, desde o anterior esplendor romano e medieval, Alcalá 

foi um foco do renascimento espanhol e os seus edifícios, sem necessidade de enumerar 

personalidades e factos transcendentes, provam-no no; na sua quantidade e qualidade pode ler-se a 

importância das ideias que neles afloravam. 

Outros métodos de ensino, o iluminismo e a desamortização do século XIX, fizeram da cidade que foi 

Alcalá, universitária e conventual, receptora de quartéis e prisões com muito poucas excepções, 

sempre a favor do clero, sendo definitivamente a Universidade Central, em 1836, que acabou com a 

primeira Complutense, transladando o seu instituto e actividade para a Corte. 

Outros métodos, também singulares dentro dos sistemas habituais de intervenção em recintos e 

edifícios históricos, restauraram para o seu destino original uma arquitectura civil que não tinha 

perdido o seu anterior carácter, conservada, isto é, usada e mantida, praticamente sem alterações ou 

com reformas reversíveis na maioria dos casos. Isso permitiu que a recuperação desejada se 

produzisse com uma naturalidade que, sem evitar o esforço do estudo documental e o projecto atento 

e minucioso, tornou possível avançar na tomada de decisões a partir da segurança de um programa de 

necessidades coerente com o espírito que promoveu e fomentou a existência dos edifícios. 

Paralelamente à recuperação de espaços para a vida universitária já construídos ou vagos no centro 

urbano, outros edifícios de projecto novo se elevaram e vão a seguir fazendo-se no campus que rodeia 

o centro histórico, com uma ocupação periférica e uma vontade centrífuga no planeamento que dota 

de outros focos de interesse, mais abertos e não tão vinculados às construções históricas, mas sim 

vinculados a uma idêntica tradição, o património arquitectónico da Universidade de Alcali 

E uma experiência provavelmente única na Europa e no mundo, que desde há pouco mais de dez anos 

apresenta frutos tão tangíveis que nos permitem vislumbrar um futuro ainda mais atrente e activo. 

De sermos testemunhas e críticos privilegiados, com o desejo de que outras gerações de estudantes 

encontrem a continuidade dessa tradição universitária cisnereana o lugar de acolhimento que a 

arquitectura lhes oferece renovado. 
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Luis del Rey, Decano- Presidente do COAM" 

A RECUPERAÇÃO DO PASSADO COMO PROJECTO DE FUTURO: A RECRIAÇÃO DA 

CIDADE UNIVERSITÁRIA DE ALCALA 

" Fazer uma boa Universidade é sempre uma tarefa difícil e quase impossível se, estando já criada, 

não participarem nelas os mesmos universitários que a confirmam, isto é, se os seus professores, 

estudantes e pessoal administrativo não se identificam com o trabalho que realizam. 

A Universidade de Alcalá, criou-se sem projecto de futuro nem identificação com o passado, sem 

estrutura organizativa nem infraestrutura. Foi simplesmente um campus ermo nos arrabaldes da 

cidade de Alcalá, em que se instalaram aulas pré-fabricadas para aliviar o excesso dos estudantes de 

Madrid. Não houve portanto memória e, talvez como consequência disso, tão pouco consciência de 

futuro, pelo que a sua verdadeira criação ficou nas mãos daqueles que se foram incorporando numa 

instituição cuja característica fundamental era a carência de tudo aquilo que define uma autêntica 

Universidade. 

"(...) De facto, e em termos muito gerais, a necessidade de devolver aos edifícios, e com eles à 

cidade, as mesmas funções que tiveram há 400 anos, é não só um grande argumento cultural mas 

também económico. Uma das maiores dificuldades na recuperação desses edifícios é encontrar uma 

função actual que sem ser incompatível com a forma anterior justifique a sua ocupação e 

manutenção, evitando uma recuperação que poderíamos chamar como "decoração urbana".(...) O facto 

de ter sido o Ministério da Educação e Ciência espanhol a instituição que mais participa na 

recuperação de edifícios da cidade antiga é uma prova de que o projecto foi aceite na sua dimensão 

histórica. 
Um projecto deste tipo requere a participação de diversas instituições públicas e privadas. 
Naturalmente, é imprescindível que as Autoridades locais façam seu o objectivo e que assumam não 
só a recuperação mas também o que se designou "reconversão" da vida urbana. Logicamente, o 

Município tem outros e muitos objectivos a que atender, especialmente numa cidade com bairros 

residenciais recém criados e com serviços sociais insuficientes, mas, mesmo assim, o seu 
protagonismo e responsabilidade são evidentes, o que exige uma mentalidade aberta perante uma 
nova identidade da cidade. Esta colaboração é tanto mais necessária quanto a vida universitária 

implica para a cidade uma maior especialização na oferta e procura de serviços.(...) 
É claro que esta atitude tem a sua correspondência por parte da Universidade, no entendimento da sua 

responsabilidade como parte integrante da cidade, possibilitando o uso público da maior parte dos 

seus espaços. Isto é tanto assim ao ponto de estar redigindo os Estudos de Pormenor necessários que 

permitirão criar um novo percurso de peões de mais de seiscentos metros no centro da cidade e duas 

áreas completas no Norte e Oeste, regerada com jardins interiores. 
"Uma peça fundamental para convencer cada uma das instituições da validez e necessidade do projecto 
era necessariamente a capacidade técnica de o levar a cabo, pelo que a primeira ajuda conseguida foi 
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dos serviços de Arquitectura do Governo que se comprometeu a criar uma oficina técnica de quatro 

equipas de arquitectos por tempo limitado, além de contribuir com os recursos económicos para o 

restauro de um dos edifícios. 

"Este grupo de arquitectos encarregou-se até ao presente, e continua a fazê-lo, a atender a todas as 

necessidades e requisitos, desde os pequenos restauros ou trâmites, aos grandes projectos procedentes 

dos signatários do Convénio, embora a sua dedicação fundamenta] seja a atenção às exigências da 

Universidade. Aliás e dentro do estrito marco legal e público da preservação do passado, esta Oficina 

de coordenação contribuiu com êxito para encontrar esse difícil equilíbrio já mencionado entre 

tradição e modemidade.(...) 

Manuel Gala Munoz, Reitor da Universidade de Akalá" 

OS PROJECTOS UNIVERSITÁRIOS DE ALCALÁ DE HENARES 1980-1990 

Carlos Clemente San Román, Director da Oficina Técnica 

" De 1984 a 1989 trabalharam 462 profissionais: arquitectos, urbanistas, historiadores, arqueólogos, 

geógrafos, engenheiros de diversas especialidades, biólogos, zoológos, botânicos,sociólogos, 

juristas, economistas, restauradores, etc. Os arquitectos e urbanistas representam quase 50% dos 

profissionais que por sua vez têm as suas equipas profissionais e colaboradores de acordo com o tipo 

de trabalho ou obra. Estes profissionais podem agrupar-se em três secções: 1. Actuações municipais 

e de infraestrutura. 2 Actuações do Convénio Multidepartamental, equipamento universitário e 

cultura da cidade. 3. Actuações institucionais e privadas." 
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2.5. MIES VAN DER ROHE, David Spaeth. New York, Rizzoli 
" I firmly believe a campus must have unity. Allowing every 
building or group of buildings to be designed by a different 
architect is sometimes considered democratic, but from my 
point of view this is just an excuse to avoid the responsability 
of accepting one clear idea. The only American campus worth 
the name was built by Thomas Jefferson at the University of 
V i r g i n i a " 

ló.Planta do Campus do Illinois institute of Technology, Chicago -1989 

y* 
MICHIGAN AVE 

Illinois Institute of Technology 
IIT Center 

Buildings keyed to text 
Tinted buildings are by Ludwlg Mies van der Rohe. 

<N 
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3. ENTREVISTAS 
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Doutor CÂNDIDO M. PASSOS MORGADO. Reitor 
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 
( Junho 1988) 

A visita às instalações da Universidade da Beira Interior resultou de contacto estabelecido previamente 
com o seu Reitor, com vista à verificação de condições para a inclusão desta Universidade no âmbito 
do meu projecto de investigação sobre os espaços universitários portugueses para prestação de provas 
de Doutoramento em Arquitectura. 
O acolhimento oferecido pelo Professor Doutor Cândido Passos Morgado traduziu-se não só numa 
visita aos edifícios já realizados e em utilização, que fez questão guiar pessoalmente, mas também 
numa ampla e meticulosa descrição da política de instalações programada quer ao nível do 
Planeamento e distribuição da Universidade em três Pólos de construções quer ao nível da política de 
encomenda e construção dos edifícios. 
Em 2 de Novembro de 1987 foram definidas, pelo Dec. ns 33 /87 - D.R. na 252 lâ Série, as áreas de 
protecção e expansão da UBI, divididas por 3 Poios. 
O património actual da Universidade, no Polo I, era, à data desta visita, essencialmente constituído 
por adaptações e ampliação da Real Fábrica de Panos da Covilhã que incluirá recuperação da Capela 
de S. Martinho (Sec. XII) e a Antiga Tintoraria da Real Fábrica de Panos (Sec XVin). A área de 8 
ha correspondente ao Polo I tem conduzido a política de aquisições, nomeadamente a Malufa e a 
Fábrica do Rato. A natureza do terreno determinou um modelo de Universidade compacta, com 
grande proximidade entre as várias escolas (unidades científico-pedagógicas), considerada económica 
em meios humanos e materiais. 

Para o Polo I estava prevista uma área de construção de 35 400m2 até princípios da década de 
90. 
O Polo II foi destinado a residências universitárias, Serviços Sociais e Reitoria, vindo esta a 
ocupar o Convento de StQ António. Para a implementação deste Polo 2 a UBI havia já aquirido 
as Quintas de Santo António ( 102 200m2) e dos Canaveiras (7 340m2). Para o Polo II previa-
se uma área de construção de 11 600m2. 
Finalmente o Polo Hl, ainda sem construção em 1988, foi destinado à Expansão da UBI e à 
localização de novos departamentos bem como de residências para docentes. 

Segundo mostram os documentos disponíveis em 1988 sobre a UBI, estariam construídos já 28 
000m2 e, em 3 anos, atingir-se-iam 47 484m2 de área construída9. 

Notas de entrevista ( Junho de 1988) 
A UBI tem vindo a desenvolver uma política de encomenda de projectos de recuperação de edifícios 
antigos e novas construções a Firmas Projectistas sediadas em Lisboa, com destaque para Prof abril -
Arq.to Burnay, após selecção determinada pelo critério da constituição multidisciplinar. Tem vindo a 
ser preocupação essencial a disponibilidade de técnicos de todas as especialidades como aval para as 
equipas. 
A análise das obras construídas e dos projectos presentes permite identificar não só os estilos de 
arquitectura dominantes na UBI e os meios utilizados mas também o tipo de encomenda praticado. 
Não é conhecida pela Reitoria qualquer alternativa ao sistema da Firma de Projectos, reconhecendo-se 
embora, que nem todos os empreendimentos satisfazem plenamente as condições de economia e 
funcionalidade desejáveis, mormente a partir da fase de utilização. Verificam-se disfunções ao nível 
dos sistemas de coberturas, fenestração, isolamento térmico e insolação, que se admitem não 
corresponder às condições específicas da topografia e clima locais. Verificam-se também elevados 
consumas energéticos e frequentes deficiências ao nível das redes e instalações especiais. 
Não é conhecida pela Reitoria a metodologia de faseamento dos Projectos, designadamente ao nível 
da elaboração dos dois Programas ( Programa Preliminar e Programa Base, respectivamente da 
responsabilidade da Universidade e do Projectista), nem é formalmente atribuído qualquer papel às 
estruturas departamentais na avaliação e acompanhamento dos respectivos projectos. 

Fazendo parte dos meus propósitos de investigação a análise das relações entre cada obra e o 
respectivo projecto, a visita à UBI teve, como único propósito, analisar a especificidade das suas 
obras. 

9 Alguns dos números que aqui se reúnem foram recolhidos da Publicação "Covilhã e UBI, Abril de 1988, 
Universidade da Beira Interior. " 
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O trabalho que desenvolvia no Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura, familiarizara-me com 
tarefas de avaliação, com sistemas internacionais de programação de espaços universitários e com o 
confronto destes, em casos concretos de projectos das Universidades do Porto e Aveiro. 
A visita a uma Universidade mais nova inserida num conjunto arquitectónico antigo ( a Real Fábrica 
de Panos) surpreendeu-me pela inexistência de referências de índole programática aos sistemas 
teóricos de programação que conhecera no Centro de Estudos mas também nos Programas 
Preliminares elaborados para edifícios da Universidade do Porto. 
Da exposição que me foi feita, a palavra Programa não constou, incidindo predominantemente a 
observação sobre os aspectos formais, distribuitivos e construtivos dos edifícios, com uma positiva e 
entusiástica avaliação da operação em curso, apenas pontuada por apreciações negativas que se tinham 
como situações construtivas de pormenor. 
A franca iluminação natural obtida por envidraçados contínuos e a solução económica de coberturas, 
não contando com o sobreaquecimento nos meses quentes e o excesso de energia para aquecimento 
no Inverno, prevaleceram como soluções boas. O revestimento interior das coberturas com 
aglomerado de cortiça aparente, em placas que pontualmente se apresentavam soltas, não se afigurou 
preocupante na apreciação geral do edifício. 
A confiança na equipa técnica ofereceu-se como um dos aspectos gerais da visita, que registei como 
um facto pouco habitual e portanto merecedor de futuro aprofundamento. 
Da visita â Universidade da Beira Interior guardei a memória de um profundo orgulho e respeito pelo 
papel da Arquitectura na formação da imagem que esta Instituição deseja dar de si. 
Não tive qualquer tentação crítica, nem a considerei conveniente, perante a cortesia do meu anfitrião. 
A reflexão posterior demonstrou-me que a conveniência não é o único nem o mais positivo 
princípio da avaliação de uma obra perante o seu dono: O comentário técnico oportuno e justo, 
favorece sempre a arquitectura, e eleva a qualidade da sua evolução. 

Viria a ser-me demonstrada, em situações subsequentes, que o que deve ser dito tem que ser dito, sem evasivas O 
tempo de cada palavra justa torna-a obrigatória e imediata. 

JORNADAS DE REFLEXÃO SOBRE PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESPAÇOS DO ENSINO 
SUPERIOR 
1 DE JULHO DE 1988 
Faculdade de Ciências e Tecnologia U.N.L. 
(Departamento de Ciências do Desenvolvimento- Secção de Ciências de Educação) 
Doutor FRAUSTO DA SILVA 
Doutor MARÇAL GRILO 
Arquitecto NUNO PORTAS 
Arquitecto MARTINS BARATA 

1. A partir de um rápido memorando dos trabalhos internacionais de planificação universitária , Fraústo da Silva 
situou os seus equivalentes nacionais realizados por uma Assessoria de Planeamento em cooperação com o 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil: Para as novas Universidades criadas pela reforma do ensino que ficou 
associada ao nome do Ministro Veiga Simão, apenas a Universidade Nova de Lisboa mereceu um esforço particular 
de planeamento que, contudo, não seria plenamente concretizado. 
Martins Barata avançou nessa época um primeiro modelo de simulação para localização de universidades a 
pretexto da localização em Almada da Universidade Nova. Os modelos de planeamento típicos da década de 70, não 
determinísticos mas de simulação, estariam hoje em dia, teoricamente, favorecidos pela disponibilidade dos 
avanços informáticos, sobretudo quando a escala dos números e dos investimentos se transformou radicalmente nas 
ultimas duas décadas. Todavia, a prática não tem confirmado a vontade nem a disponibilidade para seguir esses nem 
outros modelos alternativos. 
O desvirtuamento dos modelos de universidade é exclusivamente devido a interesses corporativos dos seus docentes 
e não aos governos. A evolução nacional contemporânea cumpre genericamente a sequência de três fases: 
A iase de instalação provisória nos centros urbanos 
A ideia transitória de campus progressivos e modernos 
A ideia definitiva de ocupação de uma cátedra. 

2. Nos últimos 15 anos, nos países desenvolvidos, não se criou uma única universidade nova, diz Marçal Grilo. 
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Modelos de simulação de recursos físicos ficaram limitados a esse mesmo objectivo mas, se os modelos de 
simulação relativos à arquitectura podem ter prescrito, os mais variados modelos de simulação são praticados ao 
nível da gestão e para economia dos recursos económicos do ensino superior: Para Portugal ainda são necessários 
investimentos de crescimento de base ( as Universidades Novas e Institutos Politécnicos nasceram com atrasos de 
10 a 20 anos). Os ratios entre números de professores por aluno é, por enquanto, mais favorável do que noutros 
países. 

Investimentos, Custos Correntes e Custos do estudante (bolsas de estudo e serviços sociais) são apenas alguns dos 
factores da composição dos orçamentos. Em Portugal o orçamento é muito mais o resultado de relações conflituais 
do que a imagem de decisões políticas claras. A relação dos actores na elaboração dos orçamentos passa por 
momentos de racionalidade intermédia mas enferma de uma irracionalidade geral do processo - Há falta de 
plurianualidade dos orçamentos e dos investimentos externos. 

O atraso português em relação ao ensino superior mede-se ainda pela falta de definição do perfil do novo estudante 
que começa por abranger cada vez mais o estudante trabalhador em busca de outras qualificações - a quem deveria 
caber um fundo de correcção de salário - pelo reformado , etc. 
Propinas e avaliação são igualmente temas em debate, com efeitos directos nos sistemas de gestão. 

3. A Universidade Nova foi o primeiro cliente do Centro de Planeamento do LNEC, recorda Nuno Portas, 
resumindo a história da experiência pelo que designa "as vicissitudes do planeamento". 
As Universidades novas e as velhas que se renovam envolvem enormes verbas, e predominam as teorias da 
arquitectura em que se defende a não adaptação às funções porque sempre os contentores bem desenhados foram 
capazes de servir todos os usos. Há também pouca abertura a que se faça uma nova arquitectura funcional porque a 
Universidade não sabe o que quer, e tudo são incertezas. 
Quando o cliente não tem certezas o arquitecto inventa-as. 
Ao nível do funcionamento dos espaços universitários, a avaliação dos níveis baixos de comportamento dos 
edifícios ( dimensionais, térmicos, etc) apresenta falta de objectividade. 
Contratos extremamente rápidos - celebrados em função de datas de encerramento dos FEDER- não deixam perder 
tempo com programas e saltam-se até fases do projecto. Poderia retirar-se dos contratos o pagamento da fase de 
Programa-Base e transferi-lo para financiamento de investigação sobre Programas. 

A Universidade dos últimos 15 anos deixou de se pensar a si própria. As próprias palavras Departamento, 
Instituto, Faculdade, se esvaziaram e passaram a ser subsistemas dela própria. Os Departamentos são até já clientes 
directos do arquitecto. 
O tratamento da informação dentro das instituições, por exemplo, em Bibliotecas ou Centros de Documentação é 
ora fragmentado ora redundante. 
Na relação da Universidade com o exterior, os edifícios continuam a ser concebidos como fábricas de aulas e de 
gabinetes e não como fábricas entre outras fábricas. 

Questões se poem aos projectistas: Os projectistas estão a perder a oportunidade de valorizar os seus projectos com 
a inovação própria sobre as novas necessidades programáticas; Os Planos gerais explodem com as primeiras 
construções, o que levaria a pensar que talvez valha mais um esquema elementar como os das retículas das cidades, 
que por sinal deram origem a cidades muito sábias; Cada projectista transfere para os gabinetes do Estado a 
responsabilidade de definir a investigação sobre os programas e nunca se soube de nenhum que procurasse uma 
avaliação dos espaços construídos depois de usados. 

4. Matins Barata preferiu distinguir duas ordens de razões para o debate sobre as construções universitárias: As 
questões das "heranças" do planeamento já abordadas e as questões que o futuro apresentará. 
Desde a Idade Média os espaços de investigação e ensino tinham dono. 
Há a realidade múltipla de usos e há o inerte a ser ocupado, duas realidades de naturezas diferentes. 
As funções estão alocadas a espaços, mas o ensino não é dono de espaço nenhum. 
O engano começa quando, pela interferência das congeminações do que vai ser preciso para ser gerido para 
múltiplas utilizações, enfim, pelo chamado planeamento da realidade múltipla de usos, o edificado começa a perder 
o seu carácter de inerte. 

Quanto à recuperação do papel das Instituições, ela está a ser feita do exterior para o seu interior, por pressão 
directa do mundo empresarial e produtivo. 
Ao nível da comunicação e da informação, não prevalece já a forma documental que deu origem à Biblioteca 
tradicional, assim como as formas de controle e sinalização ou segurança dispõem de meios não só mais eficazes 
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mas associados a sistemas de gestão das instalações. Os conceitos de economia energética têm também evoluído 
para soluções que chegam à da produção local contra a dependência de redes e serviços externos. 
Significam, portanto, estas novas tendências: que a informação vai provir cada vez mais do estado das 
coisas em tempos reais; que muitas decisões vão tornar-se semi automáticas - inteligência artificial servirá 
avisos, reservas, stocks, segurança versus serviços administrativos; que a circulação de informação 
formalizada / docência se tomará acessível através de redes, e que as vantagens da proximidade de pessoas , 
instalações e recursos tenderão a diminuir. A flexibilização da utilização dos espaços não terá portanto nada 
a ver com a flexibilização física dos espaços. 

DOUTOR RENATO ARAÚJO, Reitor 
UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
25 de Outubro de 1989 
Campo Universitário de Santiago 

1. Origens da Universidade de Aveiro- Escolha do local e primeiras construções. 
Estudos preliminares de viabibzação do Campus. 
Imposição do Banco Mundial- Construção de um Centro de Formação Integrada-CtFOPEncomenda do 
Projecto a Espírito Santo & Rebello de Andrade pela Direcção Geral do Ensino Superior. 
Constituição de uma equipa técnica da Universidade que elaborou os projectos dos primeiros edifícios 
2.Plano Geral do Campus e primeiras Construções do Plano: Equipa Espírito Santo& Rebello de Andrade. 
3-Definição de uma unidade departamental, em área e investimento, resultado de esforço e vontade da 
Universidade para a coordenação das encomendas e das construções. 
4. Revisão do Plano pela equipa do Centro de Estudos da FAUP e alteração do sistema das encomendas de 
projectos novos. 
5.A escolha dos arquitectos é uma das maiores dificuldades, perante os resultados dos trabalhos em curso. 
Os arquitectos consagrados introduziram dois tipos de problemas: Primeiro, retiraram a oportunidade ao 
aparecimento de jovens; Segundo, ultrapassam, com os seus projectos, os custos previstos para a obra e 
chegam a criar ao departamento respectivo situações de insolvência. Exemplificou esta última situação com 
o Departamento de Cerâmica. Apresentou também o caso de dois Departamentos com a mesma dimensão e 
programa idêntico, de Papel e Lápis- sem laboratórios, elaborados por arquitectos diferentes terem propostas 
orçamentais extremamente diferentes. Aqui, tratou-se de Gestão orçado em 42 c/m2 e Matemática com 
custo superior a 50 c/m2. Concluiu que a questão dos custos e soluções arquitectónicas deveria merecer 
estudo. 
6. Uma referência à Eng.Maria dos Anjos Alfaiate foi feita, como técnica da DGES que tem conhecido e 
acompanhado um grande número de empreendimentos. 
7. Foi indicado o Eng. Tavares da Conceição como interlocutor privilegiado para posteriores 
esclarecimentos. 

DOUTOR CARLOS BERNARDO, Pró-reitor 
UNIVERSIDADE DO MINHO 
Gabinete das Instalações definitivas, GUALTAR-BRAGA 
10 de Novembro de 1989 

Quando as novas universidades foram criadas não havia referências nem experiência de construção de 
edifícios próprios - A nossa própria formação decorrera em edifícios obsoletos que não nos habituámos a 
compreender nem a analisar. Mais tarde, em Inglaterra sobretudo, não fizemos registos dos edifícios em que 
desenvolvemos estudos mais avançados. Perante os projectos, lendo as plantas que os nossos arquitectos 
apresentaram para servir a nossa nova construção apenas vimos salas grandes - que deveriam servir - sem 
pensarmos nem as conhecermos em volume ( as maquetes foram mais tarde mandadas fazer pela 
Universidade do Minho sob orientação dos projectistas) e, também sem pressentirmos que as técnicas de 
ensino mudavam e novos meios se usariam. Os projectos de alguns edifícios têm que ser completamente 
remodelados porque se alteraram os métodos de ensino - por exemplo desapareceu praticamente o uso do 
quadro/giz e generalizou-se o uso de meios audio-visuais. 
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Enfim, o saldo do que existe é talvez um amontoado de erros; o resultado de falta de planificação anterior à 
construção que actualmente está a ser feita em quantidade ( enquanto a Universidade viveu 10 anos em 
Instalações Provisórias). Talvez comece agora a ser possível fazer melhor, compor e emendar. 
A Universidade passou já pelas fases do desespero e da conformação com qualquer instalação, próprias dos 
desfasamento temporal entre encomenda e construção e também dos consequentes resvalamentos 
orçamentais. Pode agora com convicção e mais estabilidade construir melhor. 

As instalações da Universidade do Minho são em linhas gerais constituídas por três Poios: Braga-Gualtar 
(34000m2), Guimarãres-Azurém (20000m2) e em Braga, ainda, na Avenida Central, procede-se à 
reconstrução do Covento anexo à Igreja dos Congregados (8000m2) para o CIFOP. 

A idade dos primeiros projectos chega a ser de 10 anos até ao início da construção - as pessoas 
intervenientes mudaram entretanto, quase nenhum elemento das equipas inciais que programaram ou 
projectaram subsiste na operação: Na Profabril já não são os mesmos arquitectos como na U.M. já não 
estão os mesmos responsáveis. Os primeiros projectistas, impostos pela Direcção Geral do Ensino 
Superior, foram arquitectos que utilizaram directamente exemplos estrangeiros, nomeadamente o conceito de 
Complexo Pedagógico para Gualtar. Penso que é um bom conceito: Cada edifício tem uma função. 
(A meu pedido o Prof. Carlos Bernardo esclareceu o que deignapor "cada edifício"-já que na Planta Geral do 
Complexo de Gualtar se observa uma disposição contínua de construção e pátios) 
Um edifício é uma parte específica do conjunto onde existem um ou vários cursos e as instalações 
especializadas, não contendo áreas para o ensino teórico, nem bares ou outras áreas comuns, que estão 
contidos no complexo pedagógico. (Pude deduzir que o termo "Complexo Pedagógico" é atribuído 
especificamente a um núcleo quadrangular da Planta Geral, aparte da mancha que já está construída, e que 
são considerados "edifícios" tramas rectangulares aleatoriamente seleccionados na mesma Planta.) 

A escolha dos projectistas para os trabalhos posteriores coube já, mais livremente, à Universidade do 
Minho. 
O empreendimento do CIFOP,com Projecto do arquitecto José Carlos Loureiro, ligeiramente anterior ao de 
Guimarãres. conseguiu realizar-se com uma equipa estável e traduziu-se numa experiência controlada. Estas 
iniciativas mais específicas têm sido mais satisfatoriamente conduzidas. 

O Complexo de Azurém, projectado pelo arquitecto Costa Cabral-PROTERMIA, considera-se uma obra 
muito equilibrada e exemplar, da qual foi feito um video ilustrativo não só dos aspectos gerais dos espaços 
mas também dos seus pormenores de construção. 

DOUTOR ARISTIDES GUEDES COELHO, Pró-reitor 
ASSESSORIA DE PLANEAMENTO DA UNIVERSIDADE DO PORTO 
20 de Maio de 1992 
O Polo 3 da Universidade do Porto 

Documentos elaborados por Reitorias anteriores, designadamente os Relatórios dos Grupos 
Coordenadores das Instalações da UP de 1978 e seguintes. A sua participação na criação do Polo 3 
foi directa. 
Não me fornece mais informação sobre os projectos das grandes vias para o Polo 3 a não ser que a 
Universidade reconhece vantagens no deslocamento de grandes vias do centro do Polo 3 e que aguarda 
os projectos que a C.M.P. tem em execução. 

Eng. ANTÓNIO SILVA COSTA 
ASSESSORIA DE PLANEAMENTO DA UNIVERSIDADE DO PORTO 
27 Março de 1992 a Outubro de 1994. 
Seu papel na elaboração dos primeiros Programas Preliminares para edifícios da Universidade do Porto. 
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Experiência de trabalho na Direcção Regional de Construções Escolares do Norte, reestruturação de Serviço 
em 1974 . Direcção do Eng. Júlio Amaral de Carvalho que o destacou para o acompanhamento das Obras 
da Universidade. 
A criação de um Instituto de Ciências do Desporto - primeira experiência de Programação, necessidade de 
aplicação dos conceitos e normas internacionais -UGC, UNESCO - num caso concreto. Primeiro trabalho 
de investigação que lhe foi proposto . 
O contacto anterior do engenheiro com arquitectos, dentro e fora da Direcção Regional das Const. 
Escolares, advertiu-o da necessidade de elaborar mais exaustivamente o programa do ISEF- instruir a 
encomenda, elaborar um Programa Preliminar da Escola Superior de Educação Física e Ciências do 
Desporto. 
Início de recolha Bibliográfica, 
As instruções da UNESCO. SUÍÇAS e outras foi muito positiva porque forneceu pela primeira vez aos 
projectistas uma base de trabalho, limites, referências. 
Aliança do carácer orientador e cuidado de utilização de transigências aos pedidos dos projectistas para 
aumento de áreas, utilizando sistemas de avaliação de senso comum, evitando não bloquear nunca as 
relações com as equipas, que, afinal, constituíram os primeiros intérpretes práticos das teorias 
internacionalmente difundidas. 
O tempo tem vindo a provar-lhe que, conquanto limitados e defeituosos uns mais do que outros, o 
Programa Preliminar constitui uma vantagem, sempre que é praticada uma sensata tolerância nas decisões 
que decorrem dos projectos. Em Lisboa ainda em recentes projectos projecta-se sem Programa 
Preliminar- dá-me como exemplo a Faculdade de Medicina Dentária. 

Entre os Programas Preliminares que contaram com a sua participação enumerou os da Faculdade Letras 
( 1983 O Preâmbulo ao Programa Preliminar fornecido ao projectista é subscrito em 23 de Junho de 1986, 
por Dr. Jorge Alves Osório, Di4 Rosa Fernanda e Eng. António Silva Costa.) de Arquitectura, Faculdade 
de Engenharia, Ampliação da Faculdade de Medicina, Faculdade de Psicologia, e apoio inicial ao de 
Faculdade de Medicina Dentária que viria a ser realizado pelo Centro de Estudos da Faculdade de 
Arquitectura (CEFA) 

O Eng. Silva Costa, a propósito da nota exposta num dos painéis da Assessoria da UP da realização de 
Reunião do CRUP na Universidade do Minho (22Jan 92) faz referência a iniciativas recentesdo Conselho 
de Reitores para "identificação de índices e normas de elaboração dos processos em empreendimentos no 
âmbito do ensino Superior " e nomeadamente a tentativa de proceder a um levantamento de Bibliografia 
avulsa sobre Planeamento de Instalações Universitárias. Referiu-me a existência de um documento do 
Grupo de Trabalho, um memorando subscrito pelo Prof. Doutor Carlos Alves Bernardo que não reproduzi 
oportunamente. 

Encontrei posteriormente, na consulta dos Processos dos vários empreendimentos, a participação 
deste Eng., por parte da Direcção de Construções Escolares /Equipamentos Educativos do Norte, nos 
GAT (Grupos de Apoio Técnico) e ainda na Informação de projectos e acompanhamento de obras ( 
FAUP , FLUP e outras) já como Técnico Assessor da Universidade do Porto. 

WALTHER DUNKL, Dipl. Ing. Architect, Ackademisher Direktor 
Stuttgart, 10 de Março de 1992 

Já aposentado, foi um dos autores do primeiro livro organizado sobre o Planeamento Universitário 
durante os anos 65 a 69. Concedeu-me uma inesquecível entrevista, não só instrutiva do sentido da 
investigação levada a cabo nessa época através de um grande grupo de personalidades relacionadas 
directamente com a construção massiva das Universidades alemãs e portanto sensíveis à diversidade e 
quantidade de problemas (programas, custos e construção) mas sobretudo da actualização dos 
conceitos que se lhe seguiram: Fundamentalmente, foi-me transmitida a noção da desadequação 
daqueles estudos e propostas à realidade actual, em que as soluções se pretendem pontuais e 
qualificadas, os empreendimentos se reduzem em dimensão multiplicando-se em especifidade: O uso 
pela investigação e o ensino universitários demonstrou a dispensa dos grandes contentores 
supostamente multifuncionais e flexíveis, onerosamente sobredotados de infraestruturas jamais 
rentabilizadas; "As pessoas criam e moldam os lugares, introduzindo valores de permanência e 
categorias de flexibilidade e adaptabilidade não directamente associadas a alterações espaciais 
profundas. " 
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Ao 1er, posteriormente, o livro que me foi facultado como uma raridade, de edição esgotada, 
reconheci a validade dos juízos que aquele autor me anunciou: Nas palavras do editor, a abertura de 
um processo crítico de plano e projecto, esgotava como tipo, o "manual" ou "livro de receitas" e 
propunha, na qualidade das matérias então analizadas e nos métodos para a sua ponderação relativa à 
especificidade dos empreendimentos e das instituições, a participação activa e imaginativa dos vários 
agentes do processo, como necessidade de colocação aguda dos problemas nas várias escalas. 
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19. Edifícios de Física e Química no Campus Universitário de Vaihinghen 
Projecto: Universitatsbauamt Stuttgart 
Construção: Setembro 1974-Junho77 
Área:21 700m2 



LANUNGSRASJER UND BEBAUUNGSART STUKTURPLAN 
17.Campus Universitário de Vaihinghen: Evolução de um Plano 
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4. VISITAS DE ESTUDO 

Universidade do Minho - Guimarães (Vila Flor) 
Universidade de Coimbra 
Universidade Técnica de Lisboa 
Universidade da Beira Interior 
Universidade do Minho - Braga, Largo do Paço e Gualtar 
Universidade de Aveiro - Campo de Santiago 
Paris- La Cité 
Setúbal - Escola Superior de Educação 
Stuttgart- Campus de Vaihingen 
Philadelphia University - Obras de Louis Khan e Robert Venturi 
Chicago- Campus Universitário do I.I.T.-Mies van der Rohe 
Nova York - Colombia University- Visita guiada por Kenneth Frampton 
Cidade do México-Visita guiada José António Aldretti 
Madrid- Alcalá de Henares-Visita guiada por Carlos Clemente San Roman 
Los Angeles-Lloyola Law School 
Universidade do Minho - Guimarães - Palácio de Vila Flor 
Universidade do Minho - Braga - Largo do Paço 
Universidade do Minho - Guimarães - Complexo Universitário 
Universidade do Minho - Braga - Campo Universitário de Gualtar 
Universidade de Coimbra 
Universidade da Beira Interior 
Universidade Técnica de Lisboa 
Universidade de Aveiro - Campo de Santiago 
Paris- La Cité 
Setúbal - Escola Superior de Educação 
Philadelphia University - Obras de Louis Khan e Robert Venturi 
Chicago- Campus Universitário do I.I.T.-Mies van der Rohe 
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20. 1994-Campus Universitário-documento de apoio a visita em 23 de Fevereiro 1994-Núcleo de Arquitectos de 
Aveiro 

LEGENDA 

SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E CULTURAS 

REITORIA, ADMINISTRAÇÃO. SERVIÇOS TÉCNICOS, SERVIÇOS ACADÉMICOS 

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES 

CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

ZONA TÉCNICA CENTRAL, SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL, REFEITÓRIO 

DEP.ART.AMENTO DE AMBIENTE E ORDENAMENTO 

DEPARTAMENTO DE BIOLOCLA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CERÂMICA E DO VIDRO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ENGENHARIA INDUSTRIAL 

SECÇÃO AUTÓNOMA DE MATEMÁTICA 

CEF.ASI 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

DEP.ART.AMENTO DE GEOCIÊNCLAS 

CENTRO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA (BIBLIOTECA) 

SECÇÃO AUTÓNOMA DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES 

INSTmjTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS DE COMPUTADORES 

RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES 

JARDIM DE INFÂNCIA 

PAVILHÃO POLIDESPORTIVO 

RESIDÊNCIA DE DOCENTES 

CRECHE E ATL 

DEPÓSITO DE ÁGUA 

N ^ 
\ 
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5. INTERVENÇÕES E PROJECTOS 
O ESTUDO DOS ESPAÇOS UNIVERSITÁRIOS PALAVRAS E DESENHOS 

Revisão do Plano da Universidade de Aveiro, CEFA/UP 
UIA- Espaços educativos e culturais (Comunicação) 
DGES- Grupo de Trabalho 
Universidade da Beira Interior-^ Fase ( Concurso ) 
Universidade Técnica de Lisboa - Edifício C8 ( Concurso) 
Universidade de Alcalá - Residências (Projecto-Taller de Arquitectura) 

51 



REVISÃO DO PLANO DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
CENTRO DE ESTUDOS DA FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Equipa coordenada pelo Professor Nuno Portas10-1987/1989 
Arquitectos: Teresa Fonseca, Assistente da FAUP e Maria Manuel Oliveira. 
Arquitectos estagiários: Joaquim Oliveira e Lúcio Parente. 

Publicado em Jornal dos Arquitectos - 1995 

52 



Tipologia e Faseamento 
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Perspectiva-Estudo de voluntárias 
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Implamação-Departamentos e Espaços de uso comum 
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REVISÃO DO PLANO GERAL DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO 
Trabalho integrado no protocolo com a Universidade de Aveiro (. 1987/39) 

Equipa do Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade 

do Porto : 

Direcção- Prof. arqt>' NUNO PORTAS 

Arquitectos : 
TERESA FONSECA 
MARIA MANUEL L. F. OLiVEiRA 
JOAQUIM M. OLiVEiRA 
LÚCIO R. PARENTE 

O protocolo estabelecido torn a Universidade de Aveiro inciuiu ainda outros 
estudos, de natureza metodológica ou de projectos de créas especificas, de cue 
se (Jestacarri : 
1 Documentos de trabalho relativos ò programação e avaliação de projectos 
dos departamentos. Centro de Documentação e revisão do Departamento de 
Planeamento 
2. Zona desportiva do Campus Universitário 
3 Residências universitárias - estudo tipológico. 
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1994-Campu.s Universitário de Aveiro Fotografia aérea 





9s SEMINÁRIO DO GRUPO DE TRABALHO DA UNIÃO INTERNACIONAL DOS 
ARQUITECTOS SOBRE ESPAÇOS EDICATIVOS E CULTURAIS 

m 
mi 

uw 

o W O R K I N G G R O U P 

EDUCATIONAL AND 
CULTURAL SPACES 

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 

L I S B O A 

P O R T U G A L 

1 2 - 1 8 M A R Ç O 1 9 9 0 
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9o- SEMINÁRIO DO GRUPO DE TRABALHO DA UNIÃO INTERNACIONAL DOS 
ARQUITECTOS SOBRE ESPAÇOS EDICATIVOS E CULTURAIS n 

F.C.G. Lisboa, Março de 1990 

This presentation that had to use the english language by technical reasons, is more than a resume of the 
written paper., Para uma visão não funcionalista da arquitectura, A insustentável noção do standars em 
avaliação do espaço". The benefits of the speach are, I believe, the most sinthetic words for concepts 
illustrated with real buildings. 

The sins of the architect are permanent sins. 
To promote good work it is necessary to characterize bad work as bad. 
Of ethics we hear somethings, occationly; but only in regard to the relation of architects to each 
other and that is when a client is in question; never in relation to sources of inspiration the finer 
material that the architect uses in shaping the things he gives to his client. 
Ethics that promote integrity in this respect are yet unformed. 
We cannot know where we stand in the absence of well defined principles on the part of our 
confreres or our elders. Such principles must now be established. 

The first principle I woud like to propose here is that instead of talking about buildings for 
education and buildings for culture, we might talk about buildings or architecture AS culture. 

Secondly, about standardization. It is a mere but indispensable tool; a tool to be used only to a 
certain extent in all maters not purely technological or commercial or even concerning methods It is 
only a means to an end. Used so that it leaves the spirit free to destroy any stiffness of one's will- It 
is to be used suspiciously then: to the only extent that it does not become a style or an inflexible' 
rule; as far as it may be desirable to the architect. Standardization should be put to work but never be 
allowed to master the process that yelds the original form.( 1 ) 

A few images will document a two weeks routine walk, focusing several degrees of education under 
their architecturaal expression in the urban environment: Watching one's neighbourhood we mav 
start to see the world. } 

1. Coimbra University - from the Royal facilities to the Fascist display. 
2. A contemporary architecture maybe still based on façade: FLUP, University of Porto 
3. Matosinhos- One among hundreds of Elementary Schools: The architecture of the Floor Plan 
two dimensional understanding of space - The products of pure abstraction 
4. Matosinhos swimming pool next to the Elementary School: The sense of attachment to the 

5. Matosinhos - A piece of the town Map: 
Primary School/ Prototype Government project 

• Junta de Freguesia - Local Assembley Hall / Local project 
Swimming Pool/ Local project 

• Secondary school/Prototype Government project 
6. Gates: Phisical and symbolic - Review. 

Swimming pool, 
School, 

• Porta Férrea da Universidade de Coimbra. 
7. Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) under construction : 

Surface expression of entrance? 
I c m??T/^a for a F a ç a d e i s n o t ^ml t o a t h e e dimensional concept of architecture 
«Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) under construction-
• The neighbourhood, the former pink buildings, the old gate. 

The doors on the existing wall: Keeping an old gate and'designing a new door 
• New uses into old buildings. 
• A new design for an old garden with existing trees . How a new white pavillion qualifies a 

garden design; A space for Higher Education or Research 4 « " u » <* 
9. The Crown Hall, I.I.T. in Chicago. 

,0 i l ^ n StaifdarA; l ™ * " 8 S P a œ ^ " ^ t i m e ** famtioa- Proportion lasts forever. 
10. A new building for Arcnitectumral Education - FAUP under construction: 
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The building of a place where every individual is supposed to find the particular place designed 
for himself, however public the building may be; 
Classrooms with similar dimensions can be different in location, have different natural light 
(windows and views) and different placement of furniture (2): Classroom is not a standardized 
product or space but it is a standard of self performing shape: Each window is desgned not only 
as a result of optimum levels of natural light and ventilation but as a splendid and particular 
frame for views of natural lanscapes and architecture. Architecture is not a mass production, it is 
always one particular place. 

(1) Frank L. Wright is quoted freely in my words. 
(2) Quando esta comunicação foi feita as imagens apresentadas mostravam apenas e ainda a obra de toscos 

da Faculdade de Arquitectura. 

Teresa Fonseca 

PARA DMA VISÃO K50 FUNCIONALISTA DA ARQUITECTURA 

A INSUSTENTÁVEL DEFESA DO "STANDARD" NA AVALIAÇÃO DOS PROJECTOS 

DA ARQUITECTURA. 

DA BUROCRACIA À ACTUAÇÃO PROPOSITIVA, AS QUESTÕES DA IDENTIDADE E 

DA RESPONSABILIDADE: REVISÕES. 

MARIA TERESA PIRES DIAS DA FONSECA 
- Assistente da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do porto 
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Avaliação de espaços educativos e culturais 

Para uma visão nao funcionalista da arquitectura. 
A insustentável defesa do standard na avaliação da arquitectura. 
Da burocracia à actuação propositiva,as questões da identidade e 
da responsabilidade,revisões. 

Parece hoje ja ultrapassada a divisão entre os espaços classifica
dos como educativos e aqueles que tradiciflnalmente sao destinados 
as actividades culturais.0 tema proposto para este seminário pare
ce enfim consagrar esse casamento,que so por si estimulou a minha 
curiosidade fez vacilar o usual cepticismo tantas vezes dissimula-
dor da acomodação e do solipsismo. 
Em primeiro lugar procuro encontrar,através dos trabalhos que rea
lizaremos juntos,a consolidação possível dos conceitos que determi 
nam,na arquitectura,uma resposta efectiva a este programa aparente_ 
mente novo,do entendimento dos espaços educativos como espaços cul 
turais e vice-versa. Se ha ou nao urgência de capitalizar a clari
ficação deste conceito numa nova nomenclatura, parece-me menos re
levante do que proceder ã sua confirmação, que tenho por mais te
míveis as reduções dos conceitos às classificações do que o seu in 
verso. 

Nos contextos rurais e periféricos,como nos contextos urbanos,sur
ge hoje com carácter de urgência "uma dimensão cultural" para os 
equipamentos escolares. A sua tradução ,em encomenda de projecto, 
varia entre o pavilhão polivalente e o anfiteatro,salão nobre,um 
meeting room,foyer ou Grande Hall, termos tao vários quanto vagos, 
excepção feita no que toca a requisitos de "materiais nobres" pa
ra o dito "espaço cultural". Variam as respostas em forma e di
mensão quando para esses espaços escasseiam os auxiliares numéricos 
internacionais ou nacionais e abundam as opiniões mais que persona 
lizadas de promotores mais viajados.0 carácter aditivo das novas 
acomodações,nao e diverso daquele que foi utilizado na construção 
inicial da escola.(1) 
As escolas que fomos tendo,sinais da generalização do ensino obri
gatório (quanto do alojamento básico).corresponderam na prática a 
uma mecanização de soluções espaciais tipificadas características 
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das escolas internacionais do funcionalismo e pragmatismo do pós-
guerra.bem recuperadas pelo fortalecimento dos novos estados buro 
craticos em que nos encontramos. 
Em Portugal, a tradição do projecto-tipo de casa como de escola,po_ 
de contar-se entre as invariantes da arquitectura oficial,desconto 
feito a questão do estilo,que no caso que tratamos considero irre
levante. (2) 
Sob os auspícios do Ministério das Finanças e do Plano, o Centro de 
Estudos e Planeamento-GEP,elaborou um conjunto de"normas para pro
gramação de equipamentos colectivos",para o qual contribuíram diver
sos técnicos integrados em Direcções Gerais dos MHOP.MEC e MAS.Era 
então o ano de 1978,e com ele se introduziam os conceitos fundamen 
tais da programação e dimensionamento das necessidades,a apresenta 
çao das sequências processuais através dos organismos envolvidos. 
(3).Uma das matérias fundamentais do documento diz respeito ã cias 
sificaçao dos equipamentos que viria a ser relacionada com uma gama 
de projectos -tipo fornecida pela Direcção Geral das Construções 
Escolares,ainda em uso.A alteração dos sistemas de administração no 
sentido da atribuição das responsabilidades do Ensino Primário às 
Autarquias introduziu de certo modo elementos de correcção da produ
ção de arquitectura escolar com exemplos ainda não suficientemente 
divulgados para podermos adiantar uma apreciação positiva geral. 
Espera-se neste encontro recolher um balanço mais fundamentado do 
produto resultante nao só daquele conjunto de instrumentos equivoca-
mente interpretados como projectos de arquitectura e como tal edi
ficados na extensão de todo o território nacional mas também das 
alternativas,excepções honrosas que poderão acelerar o processo ago
ra colocado em debate.(4) 

Se ha sempre a tentação, em períodos de escassez, para reduzir ao 
máximo os standards para a obtenção da maior quantidade a qualquer 
preço de qualidade, é indiscutível que perante a actual exactidão 
dos requisitos de uso dos edifícios,e o desenvolvimento da ergonome
tria, se ressalvarmos a eterna desculpa dos custos,não existe qual
quer razão para nao se desenhar um bom edifício. 
È, naturalmente, no delicado equilíbrio do necessário e do possívvel 
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que a definição do bom desenho surge como factor determinante da 
avaliação: A ele sao atribuíveis as mais-valias espaciais,que hao-
de chamar-se culturais,porque dizem respeito ã antecipação e su
peração do uso.e à elevação dos níveis de desejo e fruição ,de exi
gência de conforto também. 
Melhores níveis de vida e de construção só podem ser obtidos com o 
exemplo e a educação - o lugar por onde começar sao as proprias es
colas -reconstruindo-as para que seja divertido aprender,tornando 
as condições materiais tao boas quanto possivel. (5) 
Se é já um lugar comum "que uma comunidade tem o tipo de governo que 
merece",o mesmo poderemos dizer quanto aos edificios que aceita. 
Chegamos aqui ao aspecto da avliaçao e aos seus dois aspectos: a 
avaliação dos factores que podem ser medidos e demonstrados,puram
ente físicos,por um lado.e a avaliação da aparência e expressão que 
é dada ou é negada a um edifício,os seus métodos de construção e a 
forma que os resolve.Os edifícios sao afinal aqueles que as pessoas 
controlam e esse controle só pode existir com o conhecimento. 
É hoje impossível,creio,relacionar o desejo primeiro da construção 
seja de uma escola ou de uma Junta de Freguesia com os edificios 
finalmente construídos.Esse desejo nascido num terreno especial, com 
pedra tijolo e cal construído,com portais,janelas,sanitários,talvez 
um bar,...os meticulosos circuitos do planeamento,do projecto e da 
gestão filtram,deformam e generalizam,tipificam e concluem, colocan
do objectos no lugar onde cabem e não naquele outro terreno.com pen
dente,ou que'era torto . 
Mediando a necessidade a que gosto de chamar desejo e o produto,que 
será a construção,à análise dos projectos que pode assumir pelo me
nos duas fórmulas,é de atribuir os mais importantes factores de de
formação da arquitectura que temos: 
l.A análise é feita em função dos documentos legais,regulamentos, 
planos posturas normas,etc. segundo uma verificação passiva,do tipo 
rol de 'deve e haver',do que pode ou nao ser autorizado,enfim,defe
rido,sob a fórmula mágica do "nada a objectar". 
2. Podem analisar-se ,por outro lado,as características próprias 
da obra proposta(do projecto) quanto ã qualidade dos espaços e dos 
sistemas construtivos,a adequação quer ao local quer ao programa, 
em suma,uma análise formal.Para esta,o apetrechamento teórico prati
co de quem avalia,e o seu inequivoco entendimento da arqui-
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tectura como entidade fisica naturalmente quantificável mas também 
como interpretação particular da resposta de cada problema num pre
ciso lugar e tempo, exigem aquilo que chamaremos uma participação 
activa. Só através desta atitude o processo de avaliação de cada 
projecto permite a recolha do material de experiência que.se direc
tamente conduzida por outro,fornece como retorno a indispensável 
actualização crítica. 

De um modo geral apenas o primeiro tipo de avaliação é praticado, 
procurando nela, os técnicos dos mais vários organismos da adminis
tração, escudarem as suas posições,em nome dos critérios da objec
tividade e, em larga medida, alimentando o falso credo da legalida
de tao adverso ao florescimento de uma verdadeira consciência crí
tica. 
Progressivamente distanciados do exercício da construção os actores 
do processo de avaliação vão sendo afinal promotores da banalização 
do espaço construido,reduzida que é,a arquitectura,á"representação 
abstracta de quantidades de espaço variadamente legendadas e alea
tórias composições de fachadas,eventual e abusivamente remetidos pa
ra os domínios da estética.(6) 
Simplificamos,talvez, cruamente os papeis dos intervenientes na ava
liação, mas temos como objectivo uma reflexão urgente,que seja cor
rectora da nossa prática de arquitectos,quer ela seja exercida nas 
instituições várias da administração pública,nas escolas ou nos ga
binetes privados individuais ou colectivos, e que por desígnio dis
ciplinar há-de ser activa. De facto "pretende-se com o exercício 
que o olhar do arquitecto sobre o mundo seja transformador e não pas
sivo".^). Por uma prática activa pretendemos resumir toda uma opo
sição à burocratização do trabalho do arquitecto,porque são afinal 
as estruturas da racional-legalidade que introduzem o incontrolável 
factor da irresponsabilidade dos actos individuais. 
0 desenho, insubstituível pela palavra,è o registo da decisão do arqui
tecto. Compromete, através da medida,um autor ã sua ideia. 
A desburocratização do trabalho dos arquitectos passa pela específi
ca tradução,através do desenho,das transformações a operar no terri
tório -nas várias escalas e para os diversos programas.Ordenamento 
ou plano sao indispensáveis representações gráficas,conjuntos de me
didas que determinam a materialização das ideias espaciais. 
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O autor de cada plano ao assumir-se responsável das ideis espaciais 
nele expressas demonstra-o no exercido da experiência lenta e paci 
znte de mediação .correcção,aferição,do que foram os dados de parti 
da e o que sao os novos dados,as medidas dos projectos que todos os 
actores da materialização vao fornecendo e tecendo. Grande inteligên 
cia revela aquele que a um roteiro traçado para a sua viagem quer e 
introduz os desvios ou as novidades que o caminho real oferece. 
Inversamente,a fixação como forma de dogmatismo ê nao só um sintoma 
de ignorância mas também de perigosa estupidez. 
Acredito que seja difícil aceitar tout court as palavras claras de 
Mies ,num tempo "em que os caminhos nao sao claros"(8), acerca do 
plano do campus do Ilinois Institute de Technology,para Chicago dos 
anos 50 : "Creio firmemente que um campus deve ter unidade.Permitir 
que um conjunto de edificios seja desenhado por arquitectos diferen 
tes pode ser considerado democrático mas, segundo o meu ponto de vis 
ta, e uma desculpa para evitar aceitar a responsabilidade de uma ideia 
clara. 0 único campus americano que merece o nome foi construído por 
Thomas Jefferson na Universidade de Virgínia"(9) 
Assusta hoje a certas mentalidades democráticas a personalização da 
encomenda seja para a figura do dono da obra seja para a do arquitec_ 
to a contratar. Para os seus lugares foram surgindo, ingenuamente ou 
engenhosamente, as pessoas colectivas institucionais (de eleitos ou 
nao eleitos) e também as das firmas projectistas, mediadas,natural
mente, pelo conceito aparentemente cristalino do concurso (público 
e por convite). 
4 par,ja,vencedores e vencidos admitem a discutibilidade dos conteú
dos e critérios da selecção. Alguns de nós acusamos nostálgica ou ex
plicitamente a perda progressiva do sentido fundamental do contacto 
com o cliente;,a amputação sistemática do único caminho que permite 
um aperfeiçoamento através do sentido da correcção, o estudo conjun
to das propostas/sugestões, enfim,um corpo de condições do projecto. 
Cedeu-se lugar aos 'briefings' e relatórios de juris e intrepostas 
acessórias de responsabilidade ilimitada,que protagonizam a distância 
entre realidade e ficção,tao propicia as generalizações e as abstrac
ções e tao oposta ã particularidade da relidade em que e com que cons
truímos. 
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Standards e normas,sao os indispensáveis instrumentos da programação 
que o projecto vai transformar em medida e em forma construída. 
Sobre cada edifício só a produção dos desenhos que esclareçam os sis
temas construtivos escolhidos para garantir a adequação da forma ao 
seu conteúdo e à sua apropriada posição na envolvente,possibilita 
o seu conhecimento profundo e não apenas a sua imagem. Sobre a apa
rência e a expressão que é dada ou negada aos edifícios,e que refía
mos atras, a análise dos métodos construtivos e a forma são ainda o 
único objecto seguro de avaliação e o antídoto para a inflacção do 
"controle dos especuladores estéticos",restaurando a arquitectura 
"no que ela deve ser exclusivamente:construção" (9) 
Porque a forma não é o objectivo do nosso trabalho mas apenas o seu 
resultado é talvez mais urgente descobrirmos a natureza dos novos 
problemas que temos em mãos- o ensino que queremos e estamos criando, 
o sentido que damos à palavra cultura - e então desenvolveremos as 
novas formas que lhes servem,invertendo decididamente a reprodução 
dos esquemas abstractos que muitos indevidamente chamam arquitectura 
e que já só os reis que vão nus seguem inaugurando. 

Deslocar por fim o crivo da avaliação dos variadíssimos aparelhos 
do Estado para a opinião pública e para os promotores directos de 
cada obra,onde âs identidades estão subjacentes os conceitos de res
ponsabilidade, creio ser um caminho, nunca tão escorregadio como os 
que ja experimentamos, mas mais exigente sem dúvida e também mais ali
ciante, segundo podemos constatar já em algumas situações;desde os 
históricos e quase esquecidos projectos SAAL, aos mais actuais e bem 
vivos processos de construção da Universidade, passando pela bem 
actual reconstrução de zonas urbanas incendiadas ou apenas desman
teladas. 
0 debate,primeiro tímido ou superficial que começa a crescer e a de-
sacralizar os temas da construção das nossas cidades e dos nossos 
edifícios,aponta bem no sentido da construção do edifício comum de 
uma cultura espacial,onde os caminhos alternativos da vontade indivi
dual, e das identidades com rosto empreendem os novos descobrimen
tos que sao precisos, dos espaços que queremos abriguem os nossos 
desejos,impossíveis de standardizar. 
0 prazer e a medida da superioridade do homem no seu ambiente(...) 
os edificios bem desenhados dao às pessoas o orgulho e confiança no 
seu ambiente,como dao sabor e auto-confiança ã vida pessoal dos homens" 
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Matosinhos,excerto da planta topográfica 
1- Escola primaria 
2- Jardim Escola João de Deus 
3- Escola preparatória 
A- Escola secundária 
5- Hospital 
6- Piscina Municipal 
7-Junta de freguesia 
8- Serviços públicos 
9- P.S.P 
10- Câmara Municipal 
11-Biblioteca Municipal 
12- Jardim Basílio Teles 
13- Igreja 
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assinalado por uma zona de sombra situada en

tre uma expressiva cobertura de telha e uma va

randa balançada, cuia guarda tratada com betão 
desco'rado. se sublinha com um fone elemen

to de madeira, o desenho vigoroso da guarda da 
varanda. loUemente iluminada, neutralizará a 
presença da zona de balneários, |á de si diluída 
no muro referido 

Na mesma linha de preocupações, e recorren

do ao mesmo tipo de materiais e processos 
construtivos, se enquadra o projecto para um 
restaurante e posto de abastecimento da Sacor, 
em Seia, de 59 Como na casa de Ofir, dois cor

pos com cobertura inclinada de telha, aqui dis

postos em paralelo, se articulam com recurso a 
uma zona de cobertura plana Esta prolongase 
oxpfHssivnnmnlo paia o exterior dos limites de

finidos pelas áreas enterradas, sugerindo as 
duas entradas do edifício Os dois volumes prin

cipais, sem subterfúgios, traduzem claramente 

a onjanizactlo interna lenuetitla |)i)'o programa 
Aparecem de novo elementos de carácter nadi 
clonal, como o granito em bruto, associados ao 
emprego do betão descofrado, poderosas gai

guias realizadas com este material farão apelo 
aos modelos de origem, invocados Para além 
da qualidade dos espaços construídos deverá 
salieritarse. na concepção desia obra, a conci

são dos seu tratamento plástico que subverte os 
valores publicitáfios correntemente utilizados em 
equipamentos deste tipo 

Em 58. a escola do Cedro, em Gaia. em smio 
nia com as procuras já efectudas, lará recurso, 
porém, a um outro tipo dn Imgililfjnm Nel<T su 
constatará uma expressão mais mediierrànica. 
traduzida nu brancura das suas paredes reboca 
das e na clareza da modelação e recotte dos vo 
lumes Adoptando, em planta, um esquema de 
certa rigidez, de acordo alias com a rigidez do 
programa dado. criase. por um complexo jogo 
de massas de grande dinamismo e por uma per

lena adaptação à ondulação da pendente do ter

reno, uma sequência de situações cuja riqueza 
espacial, escala e caracterização formal lembram 
as obras de Aaito Para além da qualidade plás

tica e da funcionalidade do edifício deverá 
salientarse a criação de ambientes sempre cor

rectamente relacionados corn a medida dos seus 
utentes e com paisagem que importa conside

rar Obra de razoável dimensão, manifesta a sua 
presença pela imagem proeminente do salão 
central, elemenio chave da composição. 3 par

tir do qual se articulam, agarrandose ao terre 
no, os restantes corpos 

0 projecto pata um prndio dfl habitação na rua 
Pereira RtiiS. no Poit». riu DHjSlliO ano. punicil 
ser urna resposta mais polémica Se como vo

lume cumpre correctamente a função de ele

mento de continuidade na estruturação do 

(4) 

" f s i j n 
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concerning any effect* that pifa.-* or displease you. 
ft. Take nothing for granted a* beautiful or ugly, but take 

every building to piece*, and challenge every feature. Lenrn 
ro distinguish the curious from the beautiful. 

7. Cet the habit nf annlv«i«.-analysis will in timeeiiahle 
synthesis (•> bcn>nw yiMir habit of mind. 

» "Think in simple*" as my "Id mastrr u w i to my . -
meaning to reduce the whole to it* part* in simplest terms. 
getting hack to first principles. Do this in order to proceed 
from getieraN to particulars and never confuse or confound 
(hem or yourself he confounded by them. 

!t. Abandon as poison the American idea of the "quick 
turnover." To get into practice "halfbnked" is to sell mil your 
birthright as an architect for a mess of pottage, or to die pre
tending to be an architect. 

II). Take time In preiwire Ten years preparation for pre
liminaries to architectural practice is little enough for any 
architect «ho would rise '•above the belt" in true arehitec 
llirnl BpfHVfililtnfl " r prarlir»* 

I |. ' l i nn gnaw far away aw pnndMr fmin Iwmii- In huibl yotir 
Hrst buildings. The physician can bury his mistake*,-but the 
architect can only advise his client to plant vines. 

12. Regard it as iust as desirable to build a chicken-house 
as to build a cathedral. The she of the project means little in 
art. beyond the money-matter It is the quality of character 
that really counts. Character may be large in the little or little 
in the large-

IMS Adeiman Ijnindry longitudinals' 

- © 
Frank Lloyd 
Wright 
Writings and Buildings 
Srkt htlli> l-ttrtiirKiKiltiKiiHiiiiwIltiiittitrUim 

Si 

7îi thr Voting Mnn in Atrhtfrrfiirr 

11 Knle f tural r wpetHli 
stances excepf as a novice. No competition ever gave IfTtne 
world anything worth having in architecture. The jury itself 
is a picked average. The first thing done by the jury is to go 
through all the designs and throw out the best anil the wafxl 
ones so. as an average, it can average upon an average. The 
net result of any competition is an average by the average of 
averages. 

14. Beware of the shopper for plaits. The man who will not 
grubstake you in prospecting for ideas in his behalf will prove 
a faithless client. 

It is undesirable to commercialise everything in fife just be
cause your lot happens to he cast in the marhine-nge For 
instance, architecture ia walking the streets today a prostitute 
because "'to get the jolt" has become the first principie of 
architecture, in architecture the job should find the man and 
not the man the joh. In art the job and lhe man are mate*; 
neither can lie bought or sold to the other Meantime, since all 
we have been talking about is a higher and liner kind »f 
integrity, krrp your own id.nl .,{ IKHMWIV «• high Hull Vf«ir 
dearrst ambition in tiff will lx- «> call ymrrseif an honrst man. 
and look yourself square in the face. Keep your ideal of hon
esty so high that you will never be quite able to reach i t 

Respect the masterpiece.-it is true reverence to man. There 
is no quality so great, none so much needed r 

from TWO LECTURES IN ARCHITECTURE. 1931 

HVy^ïfc^nŒG 

11 

76 

http://id.nl


INFORMAÇÃO VERSUS NORMA, Proposta de criação de Banco de Dados na Direcção Geral do Ensino 
Superior relativo aos Planos, Projectos e Obras dos estabelecimentos do Ensino Superior em Portugal. 

Têm cerca de 30 anos os primeiros trabalhos de investigação sistemática sobre os edifícios para o 
Ensino Superior a que tive acesso em 1987, na Faculdade de Arquitectura . Iniciaram-nos, em 
simultâneo, os ingleses, alemães e americanos, organizados em Comissões Interdisciplinares de 
fundação , âmbito e recursos estatais (Ingleses e Americanos) ou sob a forma de Instituto 
integrante de uma Universidade (Stuttgart, no caso Alemão). Na década de 70 já a UNESCO se 
apresenta como Instituição supranacional de divulgação daquelas propostas pioneiras de planeamento 
da construção Universitária ou Politécnica não só com a integração e justeza dos comentários que 
são inerentes à sua função universalizante mas também com a respectiva pertinência. 

Planning Standards for Higher Education Buildings, marcará a história da Arquitectura das 
Universidades de praticamente todo o Mundo hoje observável, de formas bem mais complexas e 
difusas do que terão feito os Tratados da Arquitectura de Vitrúvio no Mundo com centro no Mare 
Nostrum assim como A Arte de Projectar em Arquitectura (que até 1945 já tivera 10 edições) de 
Ernst Neufert marca até hoje arquitecturas de todo o Mundo de maneira distinta daquela que se faz 
tocar pelo Modulor de Le Corbusier. 

Os ecos da teoria e metodologia do planeamento da UNESCO tardam a surgir, e mantêm-se 
submetidos à lei do consumo inerno ou restrito de algum país quando não apenas de uma actuação 
pontual- Universidade ou Instituto. Os nomes dos seus autores ou directores permanecem no segundo 
plano das preferências das grandes editoras, assim como os títulos dos documentos que não se 
representam como matéria tão premente quanto são os factos político, artístico ou científico 
identificados por autor. A alteração universal dos mecanismos de (divulgação e) consumo do 
conhecimento, no que corresponde á apresentação/ descrição do facto e do autor na sua 
individualidade, estrutura e forma internas contra a compreensão/avaliação dos factos e autores no seu 
contexto (físico e social = histórico), traduz-se em termos aproximativos às substituições do 
romance pela notícia e o poema, do tratado pelo catálogo , do método pelo objecto, e finalmente do 
conceitos de devir pelo de ser. 

Os estudos efectuados por Paola Coppola Pignatelli sobre um campo de 10000 estudantes, 
professores e funcionários de duas universidades italianas chegam ao Centro de Estudos da Faculdade 
de Arquitectura em 1987 pela casualidade feliz do conhecimento pessoal entre académicos Nuno 
Portas / Instituto Greis . Transportam com eles uma teoria e fórmulas de cálculo das necessidades 
dos espaços universitários e uma avaliação comparada de outras que a precederam, em França e na 
Alemanha da década de 80, testemunhos da sobrevivência de temas que foram universais mas 
deixaram de o ser. 

Em 1992 visito o I.I.T. de Chiacago e a Universidade de Filadélfia nos E.U.A. Procuro obras de 
arquitectura Universitária. Encontro não só essas Obras mas também Planos duradouros. 

Em 1990 a União Internacional dos Arquitectos, reúne em Lisboa, o seu grupo de trabalho sobre Os 
Espaços e Equipamentos para o Ensino e Culturais. Procurei aí companhia para o meu percurso 
através de uma temática. As Universidades não figuravam no painel. O espaço do ensino não passaria 
os limites do nível secundário. Um edifício Universitário Americano, a Porta Férrea da Universidade 
de Coimbra e a Obra em Toscos da Faculdade de Arquitectura do Porto, apenas, como excepções, 
marcaram a presença do espaço do ensino superior. Quanto à companhia, não a encontrei: 
Representantes de Instituições representam e, supostamente abrangentes, generalizam, não 
materializam, normalizam. Não acompanham, enquadram e enquadram-se. O seu conhecimento foi 
instrutivo, naturalmente. 

A Universidade de Coimbra celebra, em Março de 1990, o seu VII Centenário. História de 
Universidades nossas e estrangeiras, mais como instituições do que como espaços. O discurso, ao 
vivo, de Boaventura Sousa Santos, ficaria como a mais viva lembrança de Coimbra. 

Em 1990 visito Viena, e a sua Universidade Técnica. Não tive qualquer curiosidade em visitar outros 
complexos universitárias modernos que vislumbrei espalhados pela cidade. Seria em Praga 
identificada a superior cultura de um povo, mesmo sem qualquer vista de edifícios universitários. 
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Em 1992 revisito o I.I.T. de Chiacago e também o de Filadélfia. A Universidade de Colombia, em 
Nova Iorque, vista com a companhia de Kenneth Frampton preencheu a alínea das Reutilizações e 
Modernizações de velhos edifícios de Universidades. Os rituais académicos são meticulosamente 
conservados enquanto as Instalações se actualizaram e se tornaram cada vez mais confortáveis. 

Em 1992 visito Stuttgart e tomo conhecimento dos estudos publicados em 1969/71. Um dos 
membros da ilustre equipa coordenada por Horst Linde, facilitou-me não só a exposição do que foi 
vivido naquela década da explosão das Universidades europeias, mas também me ofereceu a crítica dos 
métodos então utilizados, recolhida durante a experiência de duas décadas de utilização dos edifícios 
então construídos. O mito da flexibilidade e da expansibilidade das grandes estruturas foi 
ultrapassado: Ensino Superior e Investigação são, cada vez mais, programas bem identificados e 
delimitados. O conforto e a economia de edifícios de média e pequena dimensão, projectados por bons 
arquitectos, como obras de arquitectura em vez de contentores abstractos, ultrapassou definitivamente 
a política do ensino de massas. 

Em 1992 visito a Universidade de Cidade do México, um dos maiores e mais monumentais campos 
universitários com emblemáticos edifícios que me foi dado conhecer: Os números astronómicos de 
população e áreas construídas acompanharam a formação daquela cidade gigantesca . Resistem, desde 
a década de 50, mesmo enquanto outros foram criados noutras zonas da cidade. 

Em 1993 a V Conferência Iberoamericana reúne em Alcalá de Henares, na Cidade do Saber. 
Facultou-me informação quantitativa e qualitativamente notável sobre dezenas de Universidades: 
Questões de Política e Instalação da Universidade em países ricos e noutros que, com curtíssimos 
orçamentos vêm realizando a recuperação de velhos edifícios e centros históricos das suas cidades, ao 
mesmo tempo que iniciam a construção de campus de novo desenho. A sólida tradição urbanística 
castelhana espelha-se na génese dos empreendimentos sul americanos, e mantém-se inabalável no 
espaço ibérico: Campus planeados e infraestruturados antecedem edifícios, e edifícios antigos 
reutilizam-se, defendendo e consolidando os prestigiados lugares centrais. A Universidade espanhola é 
forte e exemplar, até ao nível do acolhimento dos seus visitantes estrangeiros. 

Em 1993 a Direcção Geral do Ensino Superior quer elaborar um Guia de encomendas de projectos 
para empreendimentos do ensino Superior. 
O convite que me é feito elogia-me tanto quanto me preocupa o cepticismo perante o motivo. 
Tanto espaço e gente tinha já vistos, de Portugal às Américas e aos vizinhos espanhóis; tantas 
Universidades vi construídas já, cómodas e reais, com gabinetes, laboratórios, residências, 
anfiteatros, bibliotecas, super-mercados e igrejas; tantos arquitectos de fecunda obra me 
acompanharam nas interrogações sobre este tema e me responderam, confiantes poucos, perplexos 
mais do que um; De tudo o que sei fiz eco no Grupo de Trabalho, mas foi pouco e impertinente 
essencialmente. 
O âmbito das minhas contribuições, apreciado embora, não se mostrou oportuno. 
Acredito na impossibilidade do registo simultâneo de dois tempos num só - O meu tempo é o 
presente, não faz nem diz hoje ignorância do que já foi feito e dito e portanto não precisa de repetir-
se. Recomeçar o que a experiência já fez prescrever, não no nosso país talvez mas já não existem 
nacionalidades para o saber e o operar, é um desperdício lamentável. 
Um Guia de Encomendas de Projectos que, no mínimo, não contempla a existência do pensamento 
do arquitecto, servirá, afinal, uma produção de algo que não será, certamente, arquitectura. 
Uma Direcção que não conhece a função de informar, apenas admite a norma como produção própria, 
não poderá jamais colher fruto útil. Uma Direcção que não identifica o objecto que pretende dirigir, é 
uma figura abstracta, Geral sem dúvida. 
A minha colaboração com um Grupo de Trabalho da DGES criado para melhorar as condições da 
construção de edifícios foi profundamente instrutiva. 

DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR 
Grupo de Trabalho Dezembro 93, Dra Clementina Reis-Adj. Sec. Est e Eng.Maria dos Anjos 
Alfaiate-DGES . Arquitectos convidados: Gonçalo Byrne , Pedro Ramalho.Teresa Carvalho, 
Teresa Fonseca 
Apontamentos de reunião 

Is Reunião em 22 de Novembro, aberta pelo Sec Estado Pedro Lince 
2a Reunião em 3 de Dezembro, após renovação ministerial em 2 de Dez. 1993 
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A correcção dos sistemas de encomenda e gestão de projectos de edifícios no sentido da racionalização 
dos processos e recursos, surge como necessidade urgente na DGES, tendo em conta os vultuosos 
investimentos feitos e em perspectiva até ao fim da década. O tema apresentava-se sob a forma do " 
Caderno de Encargos para Projectos..."e desde logo, " A fixação de custos dos empreendimentos ." 

Os argumentos apresentados pela Eng. Maria dos Anjos Alfaiate sobre problema tão complexo 
quanto diversificado, não traduziram uma visão sintética ou um balanço da actividade desenvolvida 
pela D.G. nas várias frentes - das fases de programa às de construção: Afirmações e factos dispersos, 
foram ensaiados como pretextos de debate com os arquitectos, os quais, a partir das respectivas 
plataformas de relacionamento com a construção de instalações para o Ensino Superior, exprimiram 
preocupações de âmbito mais amplo do patenteado no l2 Tema, e indissociáveis da resolução da 2â 

questão: 

1. A falta de credibilidade dos Programas Preliminares não legitima a estimativa dos custos 
apresentada aquando das encomendas; 

2. A estimativa de custo actualmente praticada pelas Instituições /D.G. não distingue custos de 
investimento e de manutenção, situação bem patenteada pelos modelos de Programa Preliminar 
adoptados. 

3. A estimativa descriminada de custos de sectores de obra por exigências infraestruturais, de 
instalações ou de equipamento, praticada por alguns projectistas na apresentação de propostas 
(eventualmente de concurso) é actualmente mais fictícia do que real - por razões imputáveis à forma 
das encomendas. É, contudo uma das hipóteses sugestivas de correcção do Programa Preliminar-
passando este a descriminar, dentro das necessidades gerais dos espaços, e conformes aos usos 
pretendidos, categorias /zonas de espaços com exigências construtivas, de instalações ou equipamento 
mais e menos complexas. 

4. A figura do Programa Base é insubstituível, e mesmo nos casos em que a lâ fase de Proposta seja 
fixada ao nível de Estudo Prévio ( caso frequente em Concursos) alguma da documentação que instrui 
expressamente aquele Programa Base deverá ser elaborada- à luz da nova forma de Programa 
Preliminar. 

5. A definição mais clara do âmbito e forma dos Concursos é concomitante com o apuramento da 
revisão dos conceitos e conteúdos das 2 fases de Programa; 
5.1. A composição dos juris não é indiferente à tipologia de Concurso (público ou limitado, de 
ideias, ao nível de Estudo Prévio,etc.) 
5.2. A valorização das propostas em termos de remuneração/ premiação não é indiferente ao âmbito 
do Concurso, o mesmo sendo válido para a remuneração/ valorização dos membros do Júri. 
5.3. A avaliação das propostas não pode reger-se por critérios distintos dos que são subjacentes ao 
teor do Programa Preliminar e respectivo Caderno de Encargos. 
A valorização das Propostas Arquitectónicas e Urbanísticas como l2 critério de selecção não 
dispensa a valorização das soluções funcionais, técnicas e económicas. Essencialmente não poderá, 
qualquer dos critérios ser contraditório com as condicionantes constantes do Programa (de Concurso e 
seus esclarecimento.) 20/12/93 
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Guia para Empreendimentos do ensino superior 
Estudo preliminar-Maio 1994 d ofício de Dra Clementina Reis de 11/05/94 
Carta ao Secretário de Estado em 31/05/94 com cópia do texto com a minha contribuição. 

Apontamentos finais: 
\- As minhas intervenções nas reuniões e por escrito afastam-se manifestamente do teor do Guia 
sobre o qual é pedido agora o meu comentário - Mesmo tendo a carta da Coordenadora do Grupo 
pretendido ressalvar que " dada a falta de homogeneidade dos documentos recolhidos possam ter sido 
involuntariamente alterados os sentidos das contribuições" e mesmo que seja possível decantar 
nalguns parágrafos do texto final extratos do meu documento e das minhas intervenções, o que está 
para mim em causa é o espírito normativo e descritivo geral do Guia contra a dominante informativa 
que eu proponho. Encontrar registada a importância com que sublinhei as falhas de instrução e 
fiabilidade das Encomendas no que diz respeito às infraestruturas e disposições urbanísticas dos locais 
para as construções foi uma única compensação. 

2- A proposta de Guia , com a excepção do Anexo elaborado pelo investigador do LNEC, não 
ultrapassa os limites estreitos e redutores de listagens e/ou sumários de deveres e não deveres 
(ambiguamente distribuídos ora às Instituições ora às equipas projectistas) em nenhum momento 
fundamentados : Quando se sugere a preferência ou a exclusão de determinado procedimento, material 
ou sistema construtivo, é indispensável localizar no espaço, no tempo o os os empreendimentos 
concretos que serviram de suporte à avaliação, e eventualmente enunciar os critérios dessa avaliação. 
Um Guia, em princípio destina-se a apoiar a liberdade de concepção e a fiabilidade técnico-financeira 
das soluções mas não se destina a substituir ou a obstruir as opções de conveniência das soluções 
construtivas cuja legitimidade e reponsabilidade é da estrita competência do autor do projecto. 

3a A forma adoptada pelo Guia, para além da discutibilidade do conteúdo que coube ao ponto anterior, 
não deixa de me merecer alguns comentários: 
O índice e os respectivo desenvolvimento adoptam uma ordenação de surpreendente privilégio das 
Especialidades (Fundações e Estruturas cap.2; Instalações várias cap. 4 e seg.s). O cap.3 dedicado à 
Arquitectura apresenta os "deveres" desta disciplina tão atrozmente simplificados que caberia a dúvida, 
para o receptor do documento, da real necessidade deles, perante a abundância de performances 
requeridas aos seus pares Especialistas. 
Ou, segundo me parece, as contribuições dos Arquitectos convidados para o Grupo de Trabalho, por 
constituírem matéria dificilmente redutível a listagem, visando a qualidade global do espaço a 
organizar quer dentro do perímetro específico da edificação quer nas suas dimensões urbanas , e 
humanas , vista porventura como fundamental, a sua contribuição e participação não só da 
compreensão mas da clarificação da Identidade das Instituições que a obra há-de servir, 
manifestamente foram excluídas , por devido respeito, de um Guia ( talvez pretendido) Prático para 
Construção de obras para o Ensino Superior. A esta deferência não posso eu corresponder senão com 
a mais respeitosa disponibilização dos meus esforços e conhecimentos para prestação adicional de 
sugestões. 
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TSBSSA FONSECA 

f.lî-73 

À Direcção Geral do Ensino Superioi 
Av.5 de Outubro 107,Lisboa FM.01-579617 
Ao C/ Dra CLEMENTINA REIS 
OU Eng. Maria dos Anjos Alfaiate 

ASSUNTO; Grupo de trabalho sobre "PROGRAMAS PRELIMINARES E PROJECTOS PARA 0 
ENSINO SUPERIOR" 

Conforme solicitado junto envio as notas complementares das reuniões realiza
das em 22 de Novembro e 3 de Dezembro p.p. que espero contribuam para a revisão 
dos processos de projectos , que a Direcção geral se propõe levar a efeito. 

Em primeiro lugar não quero deixar de manifestar o prazer e entusiasmo com que 
respondi ao Vosso honroso convite para integrar o Grupo de Trabalho e desejar 
que a minha colaboração, favoreça o sucesso do desenvolvimento das matérias que 

1.Introdução 
Se nao seriam de esperar de imediato as linhas correctoras da generalidade 
e diversidade das dificuldades observadas pela Direcção Geral nos processos 
de construção da Mova Universidade Portuguesa, o que indiscutivelmente pres
supõe algum reforço e continuidade de recursos materiais, humanos e temporais 
creio que é legítimo colher dos temas e debates que preencheram as sessões 
de trabalho, e dentro de razoáveis limites de objectividade, algumas bases 
para experiências próximas. 
Vejo esta legimidade na afirmação clara da vontade de promover a continuida
de do estudo por parte da Direcção do Projecto e na minha convicção pessoal 
de que aão devem os métodos desacelerar processos ou interromper a constru
ção mas, inversamente e como projectos devem acompanhar projectos, apoiar 
e melhorar a construção. 

A componente quantitativa dos investimentos em perspectiva até ao fim da 
década e dos volumes de obra realizada é por si só justificativa de acções 
urgentes de planificação e gestão das iniciativas relativas aos novos empre
endimentos, que passam pela criação de formas de normalização e optimização 
das encomendas (Programas Preliminares) e racionalização das relações inter
institucionais ora por economia de tramitações burocráticas ora por reformu
lação de serviços de apoio. 

V* 

i. As figuras do Programa Preliminar e do Programa Base assumem um protagonismo 

fundamental para a revisão de todo o sistema de relações entre os vários in

tervenientes no processo da construção. Bem definidos na Legislação portugue

sa relativa a Projectos de Obras públicas, quer quanto a conteúdo - matérias 

a t ratar- quer quanto a forma -descriminação dos documentos, os Programas 

Preliminar e Base sao frequentemente esvaziados de conteúdo, ou superficial

mente cumpridos por razoes de vária ordem que passam nao sÓ pela exiguidade 

temporal atribuída aos projectos mas também pela diversidade de sistemas e 

mecanismos de avaliação dos mesmos; Ora, a experiência vem demosntrando e tor

nando unanimemente reconhecida a irreversibilidade das decisões subjacentes 

a estas fases iniciais de Progamação e a necessidade da sua consolidação em 

documentos bem justificados, com imprescindível dilatação dos prazos para a 

sua execução. Complexidade acrescida é introduzida nestas mesmas fases pelo 

factor da selecção das equipas projectistas através de Concurso público, s i s 

tema que, se bem que vantajoso carece e merece aperfeiçoamentos. 

Assim e paralelamente ã requalificação dos Programas (produzido pelo Dono 

da Obra e Proposto pela equipa Projectista contratada ou concorrente) urge 

estabelecer e qualificar a avaliação -Serviços técnicos das Instituições e 

da D.G., Jur is ,e tc e respectivos cr i tér ios- parecendo.de resto,que se o 

Programa Preliminar pressupõe uma elaboração responsável das exigências de 

espaço, pode e deve incluir a forma do Caderno de Encargos que lhe correspon

de, ou seja, um enunciado dos cr i tér ios pelos quais vai ser avaliada a pro

posta. 

1 . Programa Preliminar 

A elaboração do Programa Preliminar de um Plano ou de um edifício consti tui , 

para além do descrito na Portaria do M.O.P. como encomenda de um projecto,a 

fundamentação e justificação de determinadas necessidades e objectivos peran

te a entidade financiadora. 0 vínculo do Dono da Obra aquela entidade ã con

sagrado na aprovação deste documento. Pressupõe-se então a capacidade Cecnico-

-gestora da Instituição para a fundamentação da encomenda e do Organismo Cen

tral para a respectiva avaliação. 

Ma pratica tem sido facultado pela D.G. às Instituições apoio técnico para 

a elaboração das encomendas, sendo contudo muito diversificada a forma dos 

Programas Preliminares e tornando-smarfadentes vários aspectos que dificultam 
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' esse trabalho, lhe diminuem a eficácia: 
a) A instituição não tem,internamente pré-elaborada on objectivada a neces
sidade do espaço a construir ( independentemente do dimensionamento), seja 
qxravés de programas específicos ( departamentos, institutos, faculdades, biblio
tecas,etc) seja através de estudos ou inventários dos recursos de que dispõe 
e da gestão dos mesmos, que justifiquem novas intervenções. Seria, aliás, de 
grande utilidade confirmar se existe na D.G.E.S. algum estudo feito por al
guma Escola de análise ou diagnóstico de instalações existentes para adaptar, 
ampliar, demolir e fazer novo. 
b) Se as instituições ,de acordo com os deveres e direitos das respectivas 
autonomias apresentam Planos e Modelos de funcionamento e crescimento ( ou 
decrescimento), é natural que estejam habilitadas a fornecer, além dos núme
ros de alunos, docentes e não docentes que a integram, cursos administrados 
e projectos de investigação, avaliações das disponibilidades, carências e 
excedentes das suas instalações. sem esquecer as relações pretendidas com os 
núcleos urbanos em que se inscrevem.. 
Cabe neste capítulo a referência â identificação das instituições com as po
líticas urbanísticas, isto é, a sua participação activa nas mesmas, nao só 
aa condição de espectador, mas de Organismo cuja Idoneidade passa pela respon
sabilidade de exemplaridade das actuações sobre o território,nomeadamente a 
da coerência dos tempos e investimentos em lnfreestruturas, edificações e 
arranjos exteriores, por forma a que a Construção Universitária nao acresça 
problemas urbanísticos mas, inversamente, solucione alguns dos que existem. 

s iócut 
c)Interlocutores 
As instituições nem sempre utilizam ou criam JS locutores mais habilitados, 
vocacionados ou competentes para trabalhar com os técnicos ( da D.Gt ou outros) 
que dão apoio à elaboração dos Programas. 
Seriam desejáveis as recolhas de exigências/necessidades de espaço junto dos 
próprios docentes e investigadores identificados. 
Uma das constantes dos debates do Grupo foi a verificação dos efeitos negati
vos nos processos decorrente da descontinuidade dos interlocutores que repre
sentam o Dono da Obra no acompanhamento dos processos. Sendo incontestável o 
factor da mobilidade dos recursos humanos na sociedade e no ensino contempo
râneos, nao o é menos a necessidade de criação de disposicivos de estabilidade 

P 
das relações e compromissos, sob a forma de documentação escrita e bases de 
dados actualizadas. 

d) Especificações de Uso 
Raramente as instituições descrevem os modelos de ensino, investigação e gestão 
praticados e pretendidos , Ora, a qualidade da informação que instrui o Pro
grama preliminar passa pela inclusão, junto com o requisito dos espaços e res
pectivo número de postos de trabalho, das condições de trabalho, dqs dimen---
soes e tipo de equipqmenco previsíveis de imediato, bem como doa termos de 
utilização futura. 
"Uma especificação de uso é a descrição de preferência em termos quantitativos 
do uso que se quer poder fazer de um edifício ou dos seus elementos constitu
tivos, ou da função que lhe está atribuída, indicando o modo como serão man
tidos. (...) Difere, portanto, pela sua forma • o seu objecto, da especifica
ção de produtos que descreve, geralmente referindo-se às práticas, de pessoas de 
cada oficio, os mqterials a empregar, as normas de execução e os métodos de 
aplicação de tipos predeterminados, sem precisar a função a que estãodestinadss 
nem o uso que se lhe quer dar, nem a maneira como serão mantidos, nem os en
saios a que serão submetidos. 
Uma especificação de produtos repousa no postulado segundo o qual, por um lado 
o seu autor determinou previamente o uso que pretende venha a ser feito do 
edifício, e por outro, os materiais, as normas de execução e os métodos que 
correspondem à maneira melhor e menos onerosa de obter o edifício que preste 
os serviços que se esperam durante toda a duração da sua existência útil. Uma 
especificação de produtos depende da experiência e conhecimentos pessoais do 
seu autor".(UNESCO-1976) 
Assim clarificados o conteúdo, a forma e os limites do Programa Preliminar, 
somos levados a concluir que algumas decisões em geral acometidas à aprovação 
deste programa carecem de fundamentação rigorosapelo simples facto de incidi
rem sobre matérias cuja resolução passa pela elaboração de especificações de 
produtos, própria de fases subsequentes do Processo (Programa Base/Projecto) 
as quais são inerentes à participação e identificação de ua autor. 
Por outro lado, o debate em torno das questões da fiabilidade das estimativas 
da obra, pela relevância que apresenta na desejada correcção de patologias 
observadas em experiências recentes, sugere a adopção de sistemas de cálculo 
de custos que incluam mecanismos de ajustamento ou correcção concomitantes 
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com as fases de projecto, a partir do Programa Base ou da primeira proposta, 
no caso do Concurso. 
Assim, a estimativa do custo do empreendimento numa fase de Programa Preliminar 
deverá reflectir, não só o conhecimento dos valores médios da Industria da 
Construção Civil à data da Iniciativa ( base,até agora única,de cálculo para 
as encomendas), mas também o reconhecimento e identificação de categorias dife
renciadas de espaços relacionadas com as especificações de uso, a que corres
pondem diferenciados custos de construção, instalações e equipamento. 
Igualmente deverá constar do Programa Preliminar a informação correcta e actua
lizada das condições topográficas, urbanísticas e infraestruturais do empreen-
dlmente que indiscutivelmente afectam tanto o processo de concepção como o seu 
estudo económico. 
A partir do Programa base poderão então fazer-se 1. provas de viabilização da 
encomenda; 2. avaliação da sua fiabilidade; 3. daa omissões e ajustamentos 
necessários. 
Neste sentido convém salientar a inclusão de referências justificativas, deade 
a citação e indicação dos casos similares nacionais ou estrangeiros ( a eventual 
sugestão da sua visita), á referência bibliográfica, passando por normativas ou 
manuais existentes , publicações da especialidade e créditos dos autores em 
experiências semelhantes. 
A adopção de mecanismos abertos de coordenação e avaliação será, enfljs, o caminho 
porventura tanto mais arriscado quanto compensador, mas sincronlco sem duvida 
da sociedade contemporânea cada vez mais regida pelos valores da responsabili
zação social dos indivlduo8. 

2.2.Programa Base 
Do desenvolvimento amplo concedido à fase anterior, fica mais do que reconhe
cido o valor acrescentado que deverá adquirir o Programa Base nas futuraa ini
ciativas e que reuniu o consenso do Grupo de trabalho, no sencldo da revalori
zação e imprescindível satisfação dos objectivos à custa 
1. da dilatação dos prazos para a sua execução e para a sua avaliação peloDono 
da Obra ( ou pelos Juris de selecção) 
2. da participação de todos os especialistas que integram a equipa projectis
ta para que a proposta seja fundamentada com maior rigor, mormente em termos 
orçamentais 
3. do enunciado e Justificação das omissões observadas, das alternativas, também 
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referidas a todas as especialidades. 
Admite-se que novas formas de comunicação do Programa Base devam ser ensaia
das cujo carácter seja cão atractivo quanto compreensível por parte do Dono 
da Obra, por forma a favorecer a confiança desejável e construtiva entre as 
partes, para relações que são necessariamente longas ( do projecto à conclu
são da construção). 
A tradicional reserva ou prudência que caracteriza a atitude dos projectistas 
na apresentação do Programa Base , nas duas formas extremas de interpretação 
constituidas ora exclusivamente por peças desenhadas esquemáticas ora por qua
dros numéricos de aridez evidente, tem a sua origem tanto no caracter alea
tório das encomendas como no desconhecimento dos critérios e qualificação 
doa responsáveis pela sua avaliação, ou seja, na constatação da arbitrarie
dade relativa do interlocutor. 
Admita~se que o investimento de meios técnicos e humquos nq consolidação de 
equipas estáveis de gestão/representação do Dono da Obra obterá contraparti
das positivas na avaliação e aprovação de melhores Programas Base e consequen
temente em vinculações mais duradouras das crês partes envolvidas em plata
formas de projecto e custo devidamente justificadas. 
Deverá ainda merecer atenção a composição dos juris que seleccionam equipas, 
assim como a definição mais correcta do âmbito de cada concurso, à luz dos 
novos pressupostos qualitativos e quantitativos dos Programas. Com efeito.se  
para a avaliação de propostas arquitectónicas é correcto o princípio da forma
ção de juris de arquitectos, a generalidade dos Programas relativos ao Ensino 
Superior envolve graus de complexidade e especificidade para cuja avaliação 
a contribuição de outroa especialistas é apenas prescindível se as personali
dades do júri detiveram ampla e reconhecida experiência em projectos de com
plexidade e dimensão similares. 

icreízação 
i métodos 

A participação do Dono da Obra 
O direito e o dever da intervenção activa do Dono da Obra na sua c 
unanimemente desejável e enquadftfidi. a diferences níveis conforme 
de projectar próprios das equipas. 
O esclarecimento e a informação das soluções feitos pelos projectistas ao 
Dono da Obra têm, aliás'.' repercussões nos domínios administrativos e didaticos 
que constituem um estabelecimento, podendo levar a modificação das ideias 
'íre-estabelecidasn(UNESC011976), fenómeno que deve ser encorajado pela adopção 
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de- critérios de oportunidade e, mais uma vez, de fiabilidade,apoiados em siste
mas de coordenação eficazes. 
Verifica-se uma maior incidência da alteração nas fases iniciais de Programa e 
durante a execução da obra. 
O desenvolvimento das questões relativas ãa primeiras dispensam maiores comen
tários, para além da afirmação de que as alterações mais sensíveis devem con-
cretlzar-se durante as fases de aprovação do Programa Baae ou, ao máximo, do 
Estudo Prévio e não posteriormente. 
Sobre as intervenções no processo construtivo de obras caracterizadas por com
plexidade, dimensão e calendarizações extremamente sensíveis, é reconhecido o 
carácter de urgência do recurso a equipqa pluridisciplinares de coordenação/ 
revisão/fiscalização de projectos e obras, de formação recente em Portugal mas 
generalizadas no estrangeiro, as quais deverão acompanhar os processos desde 
o início do Projecto e não apenas na fase de construção. 

4.Conclusões 
As orientações institucionais decorrem do convicção de que a diversidade da 
edeação superior é saudável e deve ser apoiada e robustecida. Os procedimentos 
que possam sugerir-se nao pressupõem rigidez conducente a homogeneização ou 
crítica à individualidade Institucional. Pelo contrário a correcção dos procedi 
mentos faz apelo ã explicitação dos factores e considerações que traduzam a 
afirmação das políticas institucionais. 
A substituição da Norma pela Informação aponta um dos caminhos para a inter
venção da D.G.E.S.progressivamente liberta das funções de avaliação de propesta 
a posteriori para assumir como insubstituível a função de Planificação,.Gestão < 

Informação deâmbito nacional e articulação com organismos internacionais deten
tores de bases de dados consolidadas. 

Porto,8de lïezembro de 1993 

Maria Teresa sa Saraiva Pires da Fonseca Di; as da Fonseca 
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UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 
CONCURSO - 6a FASE 
Concurso Limitado "Projecto da 6a fase da UBI" 
1. Convite (26 Julho 1988 - Apresentação das propostas: 9 Setembro 1988). 
2. Programa. 
3. Localização - Planta: Fases de Construção - Esc. 1/500 
4. Pedido de esclarecimentos (10 Agosto 88). 
5. Proposta (25 Agosto 89). 
6. Pedido de informação sobre resultados do concurso (31 Janeiro 89). 
7. Classificação (23 Fevereiro 89). 

Concurso Limitado "Projecto de uma nova cantina" 
l. Convite ( 22 Maio 89 - Apresentação das propostas: 15Junho 89). 
2."Estudo Preliminar" ("Memória descritiva e justificativa") 
3."Croquis" de localização do edifício. 
4.Aditamento ao Convite (24 Maio 89 -"Programa do Concurso") 
5. Pedido de elementos. 
6. Resposta. 
7. Aditamento ao ofício (8 Junho 89) 
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Classificação (23 Fevereiro 89) e Localzação /Convite (26 Julho 1988) 

« r 
(/N/VERSIDADS DA SEÍRA INTERIOR 

6200 CovriNS Oonuqei 

Exma. Sr2. 
Arqt-, Teresa Fonseca 
Rua Alfredo Cunha, 53 
4450 MATOSINHOS 

t CÍHMCJtil M NUA KÍE1ÍIGU l l l i 

ST/ -*f n i 89.02.23 

to resposta a car ta de V. Exa., datada de 31 de Janei ro , venho informar que 
i c lass i f icação dos proponentes ao Projecto da 6- Fase, foi a seguinte: 

19 - Profabril 

20 - Arqt9 João Pestana 

39 - Arqt-. Teresa Fonseca 

49 - Gitap 

.presento a V. Exa. os meus melho res cumprimentos. 

O Responsável dos Serviços Técnicos 

(Eng9 Beto Freífce) 

► Î514I/4 3*064/9 . * « * 5JTJJ ua P • **W> í f t i « 

UHv'Rsioioe M x « i *««» FASES :pEXC0NSTHUÇÃp 

85 



Estudo do Local 
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SERVIÇOS SOCIAIS 

CM 

Universidade da Beira Interior EXMA. SENHORA 

AR2UITECTA TERESA FONSECA 

RUA ALFREDO CUNHA, S3 

« 5 0 MATOSINHOS 

SERVIÇOS SOCIAIS 

DA 

Universidade da Beira Interior 

EXJW. SENHORA 

ARQTS TERESA FONSECA 

Rua Aluído Cunha., 53 

«50 MATOSINHOS 

i' imilicu v euiuti(il H 
19.05.31 

v t í f l l í l l i i 
PlocS 5 0 . 1 . 

l l l l i l l CONCURSO LIMITADO PARA ELABORAÇÃO PO 

"PROJECTO DE UMA NOI/A CANTINA" 

mu ti 

( 

ti l l f l l f lC l l 

PlocSSO.I. 

u n i u Concwuo-Limitado paw ilabowcão do 
"Plojicto dí uma nova Cantina". 

?' Vi! ;-«g 

Cí,„r>™e o « « c i t í u f c M „044a cotia tie Í9.05.31, intJo/uMmoa l/.Exa., ,ae 
o amci/uo doc imcítdo c m a inZmcão dot concowntu apiea intoAtm uma 
pwpoits. i "Cwquii" baiiadoi em uludoi iundamlntadoi no tocai, vlito 
qui 04 Svivicoi Tícnicoi da Univiuidadi da túw IntiAion. não poaum 
qualquiA dado bail paw ilabowcão dum pwjlcto dí uicução. 

U*Ui il uclMlci v.lxa. dl qui uti Owaniimo, apUiinta iomznti uma 
localização} do idifccio em quiitão. 

Com oi mllhon.li lumpiUmlnloi. 

0 HCEPRESIDENTE, 

ill Ploinça Silva «Apoio 

ST/ EM 

Convida-ii I / . E M . a apluinta* pwpoita. paw a ualizaçãa dl u. Pwjlclo dl 
orna Canlina, tipo Silí-SiAvici, a initala* im laUfZUo a ÍIA adaptado paw 
o tilúXoí 

I. 0 pwciiio dl concoAio, dl qui ii anuam íotocSpúu, t conitUuZdo po* 
um utudo puliminoji i um "cJioqwii" dl localização do idiiicío. 

1. A4 pnopoitai divim ilA intAlguli na HipaAXicio dl Adminiitwcao-Giwl doi 
SlA.vs.coi SocUaM da Univvuidadl da tiiw IntvUoK, ã Hua Uowii do Convinto 
duta Udadi da Covilhã, ali ãi n fuvuu do dia 15 dl Junho. 

3. A aplKUação do concirno vvUiicwi-ii-ã ii 10 howt do dàz U dl Junho. 

4. A íiwu a quim ( M adjudicado o Pwjicto, dlviw apiuuití-lo ati 31 dl 
OittutVuj do cotuiintl ano. 

Com oi milholli cumpiUmmtoi 

0 VICE-PRESIDENTE, 

lUanullJVomça Silva Xdpoio) 

SR/EM 

O S A I J no CONVENTO . „ „ , COVILKA-POSTUOAL . TELEFONE „ , „ . P P C , 
INHAS TELEX 11711 IUBIP 

I H O » , . OO CO»EN,o . . , „ C O V . L H A  P ^ T L O A L . T I L E , ™ 7 „ „ . P P C A , L I W H TELEX , „ „ „ , 

Universidade da Beira Interior DíMA. SENHORA 

ARQT8 TERESA FONSECA 

Rua klfaido Cunha, 53 

« 5 0 MATOSINHOS 

■I IIMlilIll t im i i 
PlocQ 50.1. _g ̂ '.559 

Em aditamento ao n/oficio n» 163/Proc" 50.1. de 24.05.989, cumpre-nos 
informar V. Ex's, das seguintes alterações : 

1. Inclusão no ponto 7.1. de uma alínea d) - "Os concorrentes que se 
apresentem em nome individual serão dispensados dos documentos 
referidos nas alíneas b) e c) do referido número. 

2. Nao deverão ser considerados os pontos 10.2. - 11.3. e 11.5. 

Junto se anexa nova fotocopia do "croquis" de localização dos edifícios, 
para substituição da anteriormente enviada. 

Com os melhores cumprimentos 

0 VICE-PRESIDENTE, 

nuel Proença Silva Raposo 

» » , ! DO CONVENTO . I » . COV>LHÍPO«TUUAL . TELEFONE !1«0,.PPCA J UNHAS TELEX 11711 1L..P 
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UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 
CONCURSO - FACULDADE DE CIÊNCIAS- EDIFÍCIO C8 
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FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA - EDIFÍCIO C8 
Concurso público a nível de Estudo Prévio 
Resposta ao ponto 1.2.1.2. do Caderno de Encargos. 

MEMÓRIA DESCRITIVA 
0 Edifício C8 e seus espaços envolventes. 

1. 0 Presente Estudo Prévio pretende responder ao Programa Preliminar fornecido 
pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa destinado ao edifício C8, a 
construir numa parcela de terreno abrangido pelo Plano do Campus Universitário, e 
que se destina à instalação de parte dos Departamentos de Química e Física e da 
totalidade dos Grupos de Engenharia Geográfica e Espectrometria de Massa. 
Dos Departamentos de Química e Física integrarão o edifício C8 os espaços de 
Direcção, as áreas científicas vocacionadas para a investigação, para leccionamento 
dos últimos anos de licenciatura, os mestrados e os doutoramentos. 

2. Funcionalmente o edifício é constituído por três zonas fundamentais-
correspondentes a requisitos construtivos, infraestruturais e de conforto 
diferenciados- a saber: 
- Zonas genericamente laboratoriais, dotadas de infraestruturas e instalações 
altamente especializadas específicas das diferentes disciplinas científicas, de 
sistemas de comunicação, informática e de segurança; 
- Zonas genericamente secas, dotadas de infraestruturas correntes em termos de 
energia, águas, esgotos e renovação de ar, e especialmente dotadas de sistemas de 
comunicação e informática; 
- Estacionamento coberto e ajardinamento . 
Junto destes três conjuntos se distribuem as Instalações de docentes, as áreas de 
apoio comum, de apoio social e apoio técnico, em posições definidas por razões de 
conjunto, que pela diversidade, comodidade e assessibilidade melhor solucionem a 
maior parte dos sectores - caso dos gabinetes de docentes, das salas de estar e 
convívio dos docentes e funcionários - ou pela racionalidade da sua localização e 
distribuição reduzam os custos do seu desempenho - caso das centrais técnicas e 
áreas de apoio a laboratórios. 

2.1. A disposição dos sectores definidos no Programa Preliminar, por afinidade de 
necessidades dimensionais e de instalações favoreceu a articulação horizontal e 
vertical conforme o quadro junto: 

1 
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Piso Sector Teórico/invest. Sector Laboratorial/invest. 

Meteorologia 

Recepção Geral 
Anfiteatros/S. de Estudo 
Sala Docentes 

Lab.Proced.de Alto 
Risco 

Engenharia 
Geográfica 

Química dos Mater. Cinética e 
Electoquímica 

Direcção Dep.Química 

Gabs + S.Tut. Dep.Quím. 
Gabs + S.Tut Eng.Geogr. 

Espectrom. de 
Massa 

Term. Mol. e 
Proc.Trans. 

Direcção Dep.Química 

Gabs + S.Tut. Dep.Quím. 
Gabs + S.Tut Eng.Geogr. 

Sala de convívio/bar+Terraço 

Direcção Dep.Química 

Gabs + S.Tut. Dep.Quím. 
Gabs + S.Tut Eng.Geogr. Sala de Estudo 

Direcção Dep. Física 
Gabs + S.Tut. Dep.Física 

Física Bioquímica Direcção Dep. Física 
Gabs + S.Tut. Dep.Física Salas de estudo 

Salas de Aula/Seminário Salas de Estudo 
Física Quím.lnorg. Estado 

Sol. 

Física Química Orgânica 

Áreas de Apoio a Laboratórios Física/Química 
Estacionamento, circulações e acessos auto, Ajardinamentos e Centrais Técnicas 

Física Nuclear e Física 
Atómica 

Cisterna e Câmara de press. 

2.2. Com auxílio do mesmo quadro e o esquema relativo a espaços de circulação 
anexo, é facilmente identificável o princípio de localização de colunas de acessos e 
transporte verticais, principalmente os que dizem respeito aos sectores dos 
departamentos de Química e Física que, se por um lado se vêem relacionados entre 
si verticalmente vão estabelecendo horizontalmente contactos interdepartamentais. 
Quantitativamente, traduzem-se estas relações no cômputo efectuado de áreas de 
circulação interna do edifício de 3784m2 
Ê proposta uma solução de galerias nas localizações que mais favorecem, com 
redução razoável de distância, a unificação de sectores de trabalho comum 
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departamentais: 1) para a conjugação recomendada no programa, de área de 
laboratório e afins + salas tutoriais + salas de trabalho comum + gabinetes; 2) cada 
galeria não excede em extensão o comprimento médio de um laboratório. 
Este sistema de encurtamento de percursos, mesmo que associado a um acréscimo 
significativo mas pontual da área atribuida à criação de um Átrio, prova-se no 
conjunto, extremamente económica em termos globais de área de circulação, o que 
constituiria só por si uma vantagem, a que devemos associar a subtracção de 
dispêndio físico que lhe está associada e, segundo esperamos, a oportunidade de 
criação de espaços formalmente diversificados que humanizam os ambientes de 
trabalho. ( notamos que, do total de 3784m2 já referidos para circulação, contamos 
com 802m2 destinados a Átrios) 

2.3. As áreas de apoio geral aos utentes são, como o esquema distributivo também 
indica, localizadas nos pisos intermédios, segundo critérios de exposição solar, 
relação com o exterior, proximidade dos lugares de maior permanência. 
Se as salas de estudo cumprem, neste estudo, em número e apenas com ligeiros 
excedentes de área o previsto no Programa, já as Salas de Convívio propostas 
interpretam o mesmo Programa com larga margem de liberdade: Explicitamente 
vocacionados para servir a população interna do edifício e dimensionados para ela, 
são criados três espaços de estar: Uma sala de docentes, com apoio de cacifos para 
correspondência, estantes para publicações de carácter geral, que servirá de 
eventual atendimento de visitantes /da comunidade científica ou universitária, 
adjacente ao conjunto formado pelos auditórios, forma o seu remate a Sul. 
No piso 4, com abertura para terraço a Nascente dispõe-se um Bar/Convívio que 
dará resposta a investigadores, técnicos e docentes. Naturalmente, esta opção se 
fundamenta, não só na proximidade dos acessos verticais mas também na adopção 
dos sistemas construtivos indispensáveis para um bom isolamento acústico, no 
desenho do equipamento e mobiliário convenientes, e teve em consideração 
fundamental, a população especificamente descrita no Programa, de investigadores, 
técnicos e docentes. 
Ao nível térreo dispõe-se um segundo bar de área reduzida mas beneficiado pela 
proximidade do pátio/ jardim situado a nascente. 

3. Aspectos relativos à forma proposta para C8 
3.1. 0 edifício é constituído por uma base correspondente aos pisos 0 e 1 de cujo 
perímetro fixa os alinhamentos a respeitar, nomeadamente o do arruamento 
principal orientado a N/S e definido no Plano do Campo Universitário - a partir do 
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qual se praticam os acessos principais- o do edificio Cl-com o qual estabelece 
ligações físicas com galerias existentes - e os afastamentos desejáveis e/ou 
obrigatórios com os confrontantes a Norte e a Nascente. 
Os pisos superiores atingem áreas variáveis, reduzindo no sentido ascendente, até 
uma ocupação mínima, a nível da cobertura, piso 6, destinada ao Laboratório de 
Procedimentos de Alto Risco constante do Departamento de Química e conforme 
indicações do Programa. 
Realiza-se ainda uma ocupação parcial em cave, piso -1, para alojamento de dois 
sectores do Departamento de Física, os Laboratórios de Física Nuclear e Física 
Atómica com classificação de áreas de acesso restrito no Programa, e que, para além 
de serem servidos por uma escada e elevador expressamente reservados ao 
conjunto, utilizando como interface com os acessos gerais do edifício ao nível 0 são 
servidos por um corredor e saída para o exterior por um pátio que oferece 
iluminação directa e conforto visual. A mesma preocupação de oferta de iluminação 
natural sugeriu a construção de duas aberturas francas para iluminação zenital 
centrais a estes dois sectores. 

3.2. Volumetricamente o edifício, liberta-se amplamente do solo ao nivel térreo e 
apresenta uma abertura central no sentido N/S que duplica as suas áreas de 
exposição - fachada - tomadas na maior dimensão, por forma a prover de 
iluminação e ventilação naturais a maior parte das suas divisões internas. Esta 
abertura é atravessada por galerias cobertas aos níveis 1, 3 e 4, já referidas no 
ponto 2.2. Ao nível dos pisos 4 e 5 é praticado um recuo parcial de 6,5m, justificado 
pelo cumprimento das disposições legais relativas a afastamentos . 
Atribui-se ao arranjo das áreas exteriores abrangidas pelo empreendimento o maior 
significado, designadamente na execução dos muros de suporte a Sul e a Poente que 
acentuam a definição da silheta de C8 e tornam expressiva a identificação dos seus 
acessos, e no ajardinamento a Nascente que valoriza as cotas naturais do terreno e 
da passadeira de peões existente no limite Sul no sentido da redução da escala da 
zona laboratorial, necessariamente volumosa. 

3.3.Em termos de linguagem arquitectónica foi adoptado o princípio de bloco 
compacto, com isolamento e acabamento exterior contínuos, em que os vãos são 
praticados de acordo com a especificidade dos usos e necessidades dos espaços 
internos principalmente quanto a índices de iluminação requeridos, exigências de 
protecção solar e disposição interna do equipamento, mobiliário e instalações para 
os postos de trabalho programados. 
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Apresenta-se uma altura generalizada de peitoril de 1.3m nos vãos de todos os 
laboratórios, gabinetes e secretariados, salas tutorials ou de trabalho comum, que 
varia excepcionalmente nas zonas de direcção dos departamentos, nos Átrios e no 
piso da recepção Geral e Auditórios. A altura dos vãos é variável conforme a 
localização nas fachadas, reduzindo nas que se expõem a Poente e a Sul. 

4. Concluem a presente Memória descritiva, a reprodução do documento que fixou 
o conceito espacial em que se radica a proposta e o esquema do conjunto de 
espaços de circulação. 

5 
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FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA - EDIFÍCIO Cô 
Concurso público a nível de Estudo Prévio 
Resposta ao ponto 1.2.1.1. do Caderno de Encargos. 

ABORDAGEM CRÍTICA AO PROGRAMA PRELIMINAR 

0 Estudo Prévio que se apresenta para o edifício Cô constitui a interpretação crítica 
do Programa Preliminar fornecido pela Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, integrando portanto a fase de Programa Base instituída para os Projectos 
de Obras Públicas. Na convicção, fundamentada na letra do Programa Preliminar 
fornecido, de que a Interpretação do Programa de necessidades é decisiva para o 
bom desempenho da actividade projectual e de que o acompanhamento e 
ponderação sequencial das soluções com a entidade promotora é desejável e 
conveniente não só no início do projecto mas até à entrega definitiva da Obra, 
possibilitando em tempo, aos vários departamentos e grupos apontar as correcções 
que ao Projecto compete resolver, atribuímos à primeira proposta de forma o 
mérito de constituir um objecto muitíssimo mais estimulante e motivador de 
apreciação dos interessados, do que seriam as listagens abstractas de números e 
designações de espaços. 

Tomamos como objecto fundamental do pedido, a população descrita 
designadamente níveis superiores de formação e especialização, para 
uma composição de espaços de acolhimento e /ou constituição de 
pequenas comunidades científicas das várias disciplinas, ao mesmo 
tempo que se conformou um conjunto de espaços destinados aos 
maiores grupos e de maior relação com o exterior. A este conjunto 
conferimos o sentido de porta : Simbolicamente, se tomarmos os anfiteatros e as 
salas de aula, como aberturas para o conhecimento mais generalizado, 
funcionalmente, porque através do amplo espaço de Recepção de CÔ onde irá 
convergir o acesso directo do Arruamento N/S do campus e o acesso por galerias 
de relação com os edifícios vizinhos, se dispõem todos os espaços de aula e 
seminário. Pretende-se que este conjunto forme o interface entre o edifício e o 
campo universitário. 
Desenhou-se uma sequência de auditórios servida por uma galeria interior que 
acompanha o prolongamento de percurso a descoberto das galerias actuais, e que, 
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dentro do espaço destinado a Cô adquire o carácter de rua, familiarmente 
adjacente às construções e tão sólida como elas. 
Favoreceu-se, com este partido, a relação com os outros edifícios existentes e fixou -
se a cota base do projecto neste nível, como compreendemos ser desejado pela 
Faculdade. 
Foram estabelecidos, portanto, os princípios impostos ou sugeridos pelas 
vizinhanças e compreendida uma sequência não apenas lógica, mas tanto quanto 
possível enriquecedora do Plano do Campo Universitário em termos de acessos. 

O conceito base da conformação do edifício foi a organização de grupos 
de espaços por disciplina ou sector, contra o método da disposição 
serial dos espaços por tipo e/ou dimensão. 
Em termos de método projectual, traduziu-se, este conceito, numa 
definição do partido arquitectónico mais conveniente aos seguintes 
objectivos: 

1. Insersão no contexto urbano e do campo universitário , 
designadamente, em termos de escala, alinhamentos e afastamentos definidos no 
Plano e no R.GJï.U. bem assim como de acessos automóveis e peatonais. 

2. Hierarquização das circulações / clara identificação das zonas com acesso 
restrito e de acesso geral. 
Como já foi dito, o Nível 1 conformou-se como a porta do edifício, contendo o Átrio 
que recebe os percursos de peões existentes ou em projecto no campus e o acesso 
ao estacionamento, e distribui, selectivamente, os utentes dos vários sectores, para 
o que é dotado de amplo espaço de informações/segurança. Neste Átrio Principal 
serão colocados painéis fixos de informação , eventualmente utilizados para 
exposição. 

3. Orientação em relação à exposição solar: Aproveitamento vantajoso da 
inclinação do limite nascente para exposição favorável de áreas laboratoriais e 
articulação dos factores protecção térmica / iluminação natural. 
Ratio Áreas de trabalho/ medida linear de fachada, tendo em vista a redução dos 
custos de iluminação e condicionamento de áreas interiores. 
A protecção térmica, a iluminação e climatização natural, são beneficiados pela 
abertura central do edifício , a disposição das galerias transversais e o 

2 



227691 

aproveitamento dos taludes ajardinados no limite sul do terreno com efeitos 
quebra-sol, sobre as zonas de laboratórios. 

4. Diferencial de custos de construção de áreas infraestruturadas/ 
laboratoriais e áreas secas: 
A clarificação / classificação de conjuntos de espaços em termos de requisitos 
infraestruturais e de equipamento permitiu identificar duas grandes quantidades 
de espaços de natureza distinta , cuja independência construtiva, garantida a 
optimização de interrelações, levou a ponderar custos e benefícios de margens 
significativas de excedentes num e noutro dos conjuntos, e consequentemente 
obter índices de adaptabilidade a necessidades futuras, que a seguir serão 
apontados. A proposta inclui um total de 11402m2 de áreas úteis contra 
10060 m2 de áreas úteis solicitadas no Programa Preliminar, excluídos neste 
cômputo os valores respectivos dos sectores 5.3 e 5.6, respectivamente, de centrais 
técnicas e de estacionamento coberto, atingindo a construção de Cô um total 
de área bruta de 17413,10 m2 ligeiramente inferior aos valor máximo 
admitido na encomenda, de 179Õ0m2. 

5- Disciplina modular da construção com base nos índices de frequência 
dimensional dos espaços, e nas dimensões confortávesis de circulação 
de pessoas, objectos e materiais. 
5.1. Para as áreas laboratoriais, tomou-se como indicador essencial para a 
disciplina modular de projecto e construção, a incidência de espaços de 15, 30, e 
50m2, que, entre si, não permitiriam estabelecer uma constante suficientemente 
homogénia de repetição, favorável à economia estrutural e infraestrutural 
particularmente exigente num complexo científico de grande dimensão , e 
adoptou-se um módulo exterior a esses três valores, que acresce em média os 
valores propostos mas que, em termos de resposta a necessidades de 
adaptação/nova instalação , será favorável: Se, por um lado, se apresentam todos 
espaços de laboratório com a dimensão muito próxima do requerido, algumas 
séries de espaços de gabinetes e a generalidade de salas de preparação/lavagem 
são respectivamente de lôm2 e 36m2, cuja junção permite formar um novo 
laboratório : 10x3 = 54m2, ou lô + 36= 54m2. 
A distribuição dos corredores e um dimensionamento diferenciado dos percursos 
que serão de circulação de volumes de maiores dimensões articulado com a 
disposição dos montacargas, assentou no princípio da fluidez dos fluxos de utentes 
A disposição de salas de preparação/lavagem, tutorials ou de trabalho comum 
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entre os dois corredores , constitui também, um sistema geralmente utilizado em 
instalações de investigação/ensino similares a Cô, de comunicação entre o espaço 
de gabinete e o laboratório. 
Simultaneamente, foi valorizado o critério de disposição de átrios amplos 
intermédios e galerias amplas mas pouco extensas, que constituem, não só, 
unidades espaciais da maior importância mas também uma solução para o 
eventual seccionamento dos sectores. 
5.2. Para as áreas de ensino, direcção dos departamentos de Química e Física e a 
parte de gabinetes que se admite não justificar a infraesturação laboratorial , 
adoptou-se um sistema estrutural de grandes vãos que permitirá adoptar sistemas 
de divisão eventualmente móveis para obter a subdivisão ou articulação de salas 
de aula -piso 2- ou open space, como é exemplificado no piso 4 ou fraccionamento 
permanente, como se exemplifica nos pisos 3 e 5-
Naturalmente, pretende este Estudo Prévio constituir uma base de trabalho que 
documente o maior número possível de opções de organização e disposição interna 
dos espaços, possibilitadas pelo partido arquitectónico e construtivo adoptado, 
algumas das quais, eventualmente serão conjugadas entre si. 

6. A solução construtiva adoptada assenta em sistema essencialmente 
resistente no perímetro do edifício e zonas de contacto com o exterior 
termicamente bem controladas e com acabamento de longa duração. Interiormente 
propõe partições maioritariamente mais leves de meteriais resistentes ao fogo, 
eventualmente móveis e envidraçadas. 

7. Flexibilidade e adaptabilidade interna A garantia principal destes 
factores é essencialmente oferecida pela coerência construtiva e formal do edifício. 
No sector dos laboratórios, o conceito distributivo enunciado anteriormente, da 
organização espacial de grupos de trabalho disciplinares, com áreas brutas médias 
francamente superiores às estritamente sugeridas pela aplicação do factor 1,55 
sobre as áreas úteis sectoriais, constitui, de acordo com o Quadro 1 em Anexo, um 
factor de versatilidade funcional do conjunto. Salienta-se a reserva de área agora 
atribuída a estacionamento ao nível térreo desta zona de laboratórios, e adjacente 
às áreas de apoio destes, que poderá, em parte aproveitar das instalações gerais do 
edifício, sem prejuízo da pretendida qualidade funcional e estética do edifício. 
(Está, para essa eventualidade, previsto um n° de estacionamentos excedentário.) 
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Estendendo a outros sectores do edifício o princípio da adaptação a novas ideias de 
espaço, e na sequencia do referido em 4. e 5. não podemos deixar de apontar um 
ou outro aspecto singular e desde já estudado. 
No sector de ensino, a substituição de um dos auditórios médios comuns por um 
auditório médio científico com galeria, conforme esquema anexo a este Estudo 
Prévio, poderá enriquecer o Edifício e eventualmente dar apoio ao campus na 
oferta desse tipo de espaços para pequenas reuniões científicas. Como é possível 
observar, essa modalidade é garantida sem prejuízo dos restantes espaços de Sala 
de Aula /seminário pedidos no Programa, dada a oferta excedentária dos espaços 
projectados com designação 5.1.6. e 5.1.7. de 32m2 e 36 m2 respectivamente. 0 
topo norte do piso 2 abrir-se-ia sobre o auditório como galeria. 

ô. A humanização dos espaços de Investigação/esnsino superior. 
A presente proposta compreendeu da estrutura e cálculos oferecidos pelo 
Programa Preliminar, um reconhecimento global da qualidade do empreendimento 
pretendido, e que em termos precisos está expressa no factor 1,55 /1,50 oferecido 
para a ponderação dos dados AB/AU. 
De facto, as situações do passado estrangeiro das décadas de 70, que deram origem 
a Standards assaz reduzidos para o dimensionamento dos edifícios ( consagrados 
nos Planning Standards for Higher Education Buildings/ UNESCO e, nos estudos 
publicados pela Western Interstate Commission for Education /WHICHE - USA), e 
que caracterizaram indelevelmente a qualidade de muitos dos edifícios da Nova 
Universidade Portuguesa, pareceram estar salutarmente ultrapassadas no teor do 
documento base para este trabalho, o qual pensamos intrepertar correctamente, 
através da proposta de construção qualificada e singular para Cò\ 
Para além da forma e coerência construtivas que esperamos ser reconhecida no 
Estudo Presente sublinhamos a atenção particularmente colocada 
- na opção construtiva de dois sectores equilibrados para libertar investimentos 
substancialmente superiores na performance tecnológica das zonas 
infraestruturadas de investigação e consequente aumento dos índices de segurança 
do conjunto; 
- na caracterização dos espaços de circulação externa e interna, com introdução 
frequente e particularizada de átrios/de estar; 
- localização das salas de apoio comum e de direcção nos locais não só mais 
convenientes de acessibilidade mas, e sobretudo associadas com o aproveitamento 
de prolongamentos de espaço para o exterior; 

5 
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- na diversificação dos postos de trabalho permanentes dos docentes/ 
investigadores segundo as várias orientações solares e relações visuais com o 
Campus e a cidade, permitindo as escolha, dentro de relações de proximidade com 
os respectivos lugares de trabaho laboratorial ou de ensino. 

9. De acordo com o Caderno de Encargos, consta do presente Estudo Prévio 
documentação complementar, justificativa e descritiva da Proposta para a qual se 
remetem alguns dos pontos desta análise crítica, designadamente ao nível da 
interpretação quantitativa do Programa que se traduz nos mapas de áreas que se 
apresentam. 

6 
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CONCURSO PÚBLICO A NÍVEL DE ESTUDO PRÉVIO PARA O EDIFÍCIO 
C8 DA FACULDADE cie CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Mapa exemplificativo de relação entre áreas úteis e áreas brutas/ Dep.Química e Física 
ANEXO AO DOCUMENTO 1.2.1.1. do Caderno de Encargos 

LABORATÓRIOS 
1 2 3 

SECTOR AU/PP AU/EP AB/PP AB/EP 
1.55 

Descrição 

Quim.Org. 340 352 527,00 

Quim.lnorg P.N 330 342 511,00 

Bioquím. 320 328 496,00 

Termod. MJ . 370 402 573,50 

Cin.Electroq. 415 439 643,25 

Quim.Mater. 425 469 658,75 

Física Nuclear 290 320 

FÍ3ica Atómica 245 261 829,25 

Fisica 295 310 457,25 

Física 295 307 457,25 

Física 255 280 395,25 

864 552 10gab+35.Tut+ 1S.Trab.Corn.+ ISecrei 

964 542 11gab+3S.Tut.+ 1S.TrabCom.+ ISecrei 

864 528 8gab+4S.Tut.+ 1STrab.Com+1 Secret. 

711 482 6gab 

738 459 4gab 

648 469 

5 
AB/PP 

1.55 
837,00 

837,00 

906,00 

713,00 

736,25 

658.75 

876 

600 5/Û 8gab.+ 1 STrabCom+1 Secret. 

756 5Û7 9gab+ 1S.Tut+ 1S.TrabCom+2Secret 

756 280 8qab+4S.Tut+ 1STrab.Com+1 Secret 

550,25 

624,75 

914,25 

nage \ 



227691 

CONCURSO PÚBLICO A NlVEL DE ESTUDO PRÉVIO PARA O EDIFÍCIO C8 DA FACULDADE 

DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ESPAÇOS 

I. Departamento de Química 

Programa Preliminar Estudo prévio 
Quant, hrea Úti' Área Útil Quant. Área Útil Área Útil Localização 
Espaços unidade Total/Tipo Espaços unidade Total/Tipo Piso 

1. Direcção 
1.1. Gabinete do Director 
1.2. Sala de Vogais 
1.3. Sala de Reuniões 
1.4. Secretariado 
1.5. Espera 
1.6.* Inst. Sanitárias 
1.7.* Arrumo/maq.café+frig. 

TOTAIS 

AU TOTAL DO SECTOR 

20 
20 
40 
10 
10 

20 
20 
40 
10 
10 

100 

100 

29,50 
25,00 
52,00 
29,00 
10,00 
12,00 
10,00 

29,50 
25,00 
52,00 
29,00 
10,00 
12,00 
10,00 

167,50 

167,50 

4/ 
4/ 
4/ 
4/ 
4/ 
4/ 
4/ 

1.2. Espaços de util. comum 
1.2.1. Sala de leitura 1 30 30 1 
1.2.2. Salas Tutoriais 14 20 280 14 
1.2.3 Economato 1 15 15 1 
1.2.4. Secretaria com arquivo 1 30 30 1 
1.2.5. Átrio 1 40 40 1 

TOTAIS 18 395 18 

AU TOTAL DO SECTOR 395 

30,00 
19,28 
15,00 
32,00 
42,00 

30,00 
270,00 

15,00 
32,00 
42,00 

389,00 

389.00 

3/ 
1/2/3/4/5/ 
4/ 
4/ 
4/ 

1.3. Gabinetes 
1.3.1 Gab.individual 15 15 
1.3.2. Gab.duplo 37 15 
1.3.3. Sala de trabalho comum 3 20 
1.3.4. Secretariado c/ arquivo 7 15 

TOTAIS 62 

AU TOTAL DO SECTOR 

1.4. Laboratórios do Departamento de Química 
QUÍMICA ORGÂNICA 
1.4.5. Lab.Quím.Org. 2 50 
1.4.6. Lab.Quím.Org.Física 1 50 
1.4.7. Lab.Quím.Org.Prod.Nat. 1 50 

225 
555 

60 
105 
945 

945 

15 16,00 
37 18,40 

3 20,00 
7 15,00 

62 

240,00 
681,00 

60,00 
105,00 

1086,00 

1086.00 

1/2/3/4/5/ 
1/2/3/4/5/ 
1/2/3/ 
1/2/3/4/5 

00 2 52,00 104,00 1/ 
50 1 52,00 52,00 1/ 
50 1 52,00 52,00 1/ 
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Programa Prel i i minar Estudo prévio 
Quant, i ̂ rea Úti" Área Útil Quant. Área Útil Área Útil Localização 
Espaços unidade Total/Tipo Espaços unidade Total/Tipo Piso 

1.4.45. Sala de mat. e laser 1 25 25 1 25,00 25,00 5/ 
1.4.46. Sala de muflas 1 25 25 1 27,00 27,00 5 / 
1.4.47. Lab.de electroquímica 3 25+2x5C 125 3 34+2x52 138,00 5/ 
1.4.48. Sala de Aparelhos 1 25 25 1 25,00 25,00 5/ 
1.4.49. Salade Preparação 1 25 25 1 27,00 27,00 5/ 
1.4.50. Lavagem trat. material 1 25 25 1 27,00 27,00 5/ 
1.4.51. Gab.Técnicos 1 15 15 1 21,00 21,00 5/ 

TOTAIS 13 415 13 439,00 

QUÍMICA DOS MATERIAIS 
1.4.52. Laboratório 2 50 100 2 51,50 103,00 5/ 
1.4.53. Laboratório 1 80 80 1 106,00 106,00 5/ 
1.4.54. Laboratório 2 50 100 2 51,00 102,00 5 / 
1.4.55. Sala de apoio 2 25 50 2 50,00 50,00 5/ 
1.4.56. Sala de Aparei h03 2 15 30 2 2x16,5 33,00 5/ 
1.4.57. Lavagem trat.material 1 25 25 1 27,00 27,00 5/ 
1.4.58. Armazém 1 25 25 1 30,00 30,00 5/ 
1.4.59. Gab.Técnicos 1 15 15 1 18,00 18,00 5 / 

TOTAIS 12 425 12 469,00 

AU TOTAL DO SECTOR 2 2 0 0 2332,00 

1.5. Apoio Geral a Laboratórios 
1.5.60. Lab.Rec. de Solventes 1 50 50 1 50,00 50,00 0/ 
1.4.61. Lab.Trat.Efluentes 1 50 50 1 56,00 56,00 0/ 
1.5.62. Sala de Preparações 2 30 60 2 63,00 63,00 0 / 
1.5.63. Trat. de Água 1 30 30 1 36,00 36,00 0/ 
1.5.64. Câmara Frigorífica 2 15 30 2 15,00 30,00 0/ 
1.4.65. Monta Cargas 1 10 10 1 7x4,00 28,00 todos 
1.5.66. Oficina de Manutenção 1 30 30 1 30,00 30,00 6/ 
1.5.67. Lab.Proc. de Alto Risco 1 50+2C 70 1 50+25 75,00 6/ 

TOTAIS 10 330 10 368,00 

1.5.68. Gab.Técnicos 6 10 60 5 var. 68,00 0 /5 /6 
1.5.69. Lab.de Preparação 3 30 90 1 56,00 56,00 0 / 
1.5.70. Lavagem trat.de material 3 15 50 3 15+2x18 51,00 0/ 
1.5.71. Despensas de produtos 6 5 30 7 var. 30,00 todos 
1.5.72. Despensas de materiais 6 5 30 8 var. 30,00 todos 
1.5.73. Armazéns prod .qui micos 1 30 30 1 36,00 36,00 0 exterior 
1.5.74. Equipam.em trânsito 1 10 10 1 10,00 10,00 0 / 
1.5.75. Material e prod.Higiene 1 5 5 6 2,50 15,00 todo3 
1.5.76. Material de vidro 1 10 10 1 12,00 12,00 0 / 

TOTAIS 28 315 33 308,00 

AU TOTAL DO SECTOR 645 676.00 

AU TOTAL DEPARTAM. DE QUÍMICA 4195 4650,50 

http://Lab.de
http://Lab.de
http://trat.de


1.4.8. Lab. de apoio 
1.4.9. Sal a de p re pa rações 
1.4.10. Sala de aparei ho3 
1.4.11. Lavagem trat.material 
1.4.12. Gabinete de técnico3 

TOTAIS 

Programa Preliminar Estudo prévio 
Quant. Área Úti' Area Útil Quant, krea Útil Área Útil Localização 
Espaços unidade Total/Tipo Espaços unidade Total/Tipo Piso 

1 50 50 1 52,00 52,00 1 / 
1 25 25 1 25,00 25,00 1 / 
1 25 25 1 24,00 24,00 1 / 
1 25 25 1 25,00 25,00 1 / 
1 15 15 1 18,00 18,00 1 / 

340 352.00 

QUÍMICA INORGÂNICA DO ESTADO SÓLIDO 
1.4.13. Lab.Quím.Inorg. 50 50 1 52,00 52,00 2/ 
1.4.14. Lab.Qui.ln.EstadoSólido 1 50 50 1 52,00 52,00 2 / 
1.4.15. Lab.Bioinorg. 50 50 52,00 52,00 2 / 
1.4.16 E3pectrofotometria 25 25 25,00 25,00 2 / 
1.4.1? Sala de aparei to» 25 25 24,00 24,00 2 / 
1.4.18. Câmara Escura 15 15 15,00 15,00 2 / 
1.4.19. Lab. de apoio 50 50 1 52,00 52,00 2 / 
1.4.20. Sala de preparações 25 25 1 25,00 25,00 2 / 
1.4.21. Lavagem trat. mate r i ai 1 25 25 1 30,00 30,00 2 / 
1.4.22. Gab.Técnicos 15 15 1 15,00 15,00 11 

TOTAIS 1( ) 330 1( ) 342,00 

BIOQUÍMICA 
1.4.23. Lab.Enzi.Quí.Proteina3 50 50 52,00 52,00 3/ 
1.4.24. Lab.Regulação Bioquím. 50 50 52,00 52,00 3/ 
1.4.25. Lab.Bioq.Elem.e Radie. 50 50 52,00 52,00 3/ 
1.4.26. Lab. de apoio 50 50 52,00 52,00 3/ 
1.4.27. Câmaras Frigoríficas ; l 15 30 ; l 15,00 30,00 3/ 
1.4.28. Sala de Preparações 25 25 25,00 25,00 3/ 
1.4.29. Lavagem trat.material 25 25 25,00 25,00 3/ 
1.4.30. Sala de aparelhos 25 25 25,00 25,00 3/ 
1.4.31. Gab.Técnicos 15 15 15,00 15,00 3/ 

TOTAIS 11 ] 320 11 3 328,00 

TERMODINÂMICA MOLECULAR E PROCESí Ï0S DE TRANS PORTE 
1.4.32. Lab.propr.transporte 1 50 50 I 54,00 54,00 4 / 
1.4.33. Lab. termodi nâmica 1 50 50 I 52,00 52,00 4 / 
1.4.34. Lab.Qui.Fi3.3uperfícies 1 50 50 I 54,00 54,00 4 / 
1.4.35. S.Aparelhos, Catálise 1 30+5C 80 I 36+51 87,00 4 / 
1.4.36. Calorimetria 1 25 25 1 30,00 30,00 4 / 
1.4.37. Lab. de apoio 1 50 50 1 50,00 50,00 4 / 
1.4.38. Sala de Preparações 25 25 27,00 27,00 Ai 
1.4.39. Lavagem trat.material 25 25 24,00 24,00 4/ 
1.4.40. Gab.Técnicos 15 15 24,00 24,00 4/ 

TOTAIS < ? 370 < ? 402,00 

CINÉTICA E ELECTROQUÍMICA 
1.4.41. Lab. de Cinética I 50 50 54,00 54,00 5/ 
1.4.42. La b .de Al tas P res3Õe3 I 25 25 1 27,00 27,00 5/ 
1.4.43. Lab. Altas Temperaturas I 25 25 1 27,00 27,00 5/ 
1.4.44. Lab. de Apoio I 50 50 1 41,00 41,00 5/ 



2. Departamento de Física 

Programa Preliminar Estudo prévio 
Quant. Área Úti" Área Útil Quant. Área Útil Área Útil 
Espaços unidade Total /Tipo Espaços unidade Total/Tipo 

227691 

Localização 
Piso 

2.1. Direcção 
2.1.1. Gabinete do Director 20 20 29,50 29,50 3/ 
2.1.2. Sala de Vogai3 20 20 25,00 25,00 3/ 
2.1.3. Sala de Reuniões 40 40 52,00 52,00 3/ 
2.1.4. Secretariado 10 10 29,00 29,00 3/ 
2.1.5. Espera 10 10 10,00 10,00 3/ 
2.1.6. Inst. Sanitárias 12,00 12,00 3/ 
2.1.7.* Arrumo/maq.café+frig. 10,00 10,00 3/ 

TOTAIS í 100 7 167,50 3/ 

AU TOTAL DO SECTOR 100 167.50 

2.2. Espaços de utilização comum 
2.2.1. Sala de Leitura 1 30 30 1 60,00 60,00 3/ 
2.2.2. Salas Tutoriai3 10 20 200 10 7+3x30 263,50 1/2/3/ 
2.2.3. Economato 1 15 15 1 15,00 15,00 3/ 
2.2.4. Secretaria c/arquivo 1 30 30 1 30,00 30,00 3/ 
2.2.5. Átrio 1 40 40 1 42,00 42,00 3/ 

TOTAIS 14 315 14 410,50 

AU TOTAL DO SECTOR 315 410,50 

2.3. Gabinetes 
2.3.1. Gab. individual 15 15 225 15 15,00 225,00 
2.3.2. Gab. Duplo 34 15 510 34 15,73 535,00 
2.3.3. Sala de trabal no comum 3 20 60 3 var. 58,40 
2.3.4. Secretariado apoio 6 15 90 6 var. 104,00 

TOTAIS 58 885 58 922,40 

AU TOTAL DO SECTOR 005 922,40 

2.4. Laboratórios do Departamento de FÍ3ica 

FÍSICA NUCLEAR 
2.4.5. Lab. FÍ3i"ca Nuclear 2 50 100 2 52+50,5 102,50 piso-1 
2.4.6. Lab. de Apoio 2 50 100 2 49,5+53 102,50 piso-1 
2.4.7. Armazém de Isótopos 15 15 1 16,00 16,00 piso-1 
2.4.8. Sala de Aparei nos 15 15 1 18,00 18,00 piso-1 
2.4.9. Antecâmara de Lab.3 15 15 1 30,00 30,00 piso-1 
2.4.10. Gab.Técnicos 15 15 1 18,00 18,00 piso-1 
2.411. Despensa de material 10 10 1 15,00 15,00 PÍ30- 1 
2.4.12. Antecâmara Geral 20 20 1 18,00 18,00 piso-1 

TOTAIS 10 290 10 320,00 

FÍSICA ATÓMICA 
2.4.13. Lab.FÍ3ica Atómica 2 50 100 2 50+50,4 100,40 piso-1 
p. 4-14- l-ah-de Aftfiin 7 SQ 100 ? 51+50,4 101,40 nisft-1 



Programa Preliminar Estudo prévio 

2.4.15. Gab. Técnicos 
2.4.16. De3 pe nsa de mate ri ai 
2.4.17. Antecâmara 

TOTAIS 

Quant. Área Úti' Área Útil Quant. 
Espaços unidade Total/Tipo Espaços 

1 15 15 1 
1 15 15 1 
1 15 15 1 
7 245 7 

Área Útil Área Útil 
unidade Total /Tipo 
18,00 18,00 
12,00 12,00 
30,00 30,00 

261,80 

227691 

Localização 
Piso 
pÍ30- 1 
piso-1 
piso-1 

FlSICA 
2.4.18. Laboratório 1 50 50 1 52,00 52,00 1 / 
2.4.19. Laboratório 1 50 50 1 52,00 52,00 1 / 
2.4.20. Laboratório 1 50 50 1 52,50 52,50 1 / 
2.4.21. Laboratório de apoio 2 50 100 2 52,5+48 100,50 1 / 
2.4.22. Gab.Técnicos 1 15 15 1 18,00 18,00 1 / 
2.4.23. Despensa de material 1 10 10 1 10,00 10,00 1 / 
2.4.24. Oficina de apoio 1 20 20 1 25,00 25,00 1 / 

TOTAIS 8 295 8 310,00 

FÍSICA 
2.4.25. Laboratório 1 50 50 1 52,00 52,00 2/ 
2.4.26. Laboratório 1 50 50 1 50,00 50,00 2 / 
2.4.27. Laboratório 1 50 50 1 52,50 52,50 2 / 
2.4.28. Laboratório de apoio 2 50 100 2 52,5+48 100,50 2 / 
2.4.29. Gab.Técnicos 1 15 15 1 24,00 24,00 2/ 
2.4.30. De3pensa de material 1 10 10 1 10,00 10,00 2 / 
2.4.31. Oficina de apoio 1 20 20 1 18,00 18,00 2 / 

TOTAIS 8 295 8 307,00 

FÍSICA 
2.4.32. Laboratório 1 50 50 1 54,00 54,00 3/ 
2.4.33. Laboratório 1 50 50 1 52,00 52,00 3/ 
2.4.34. Laboratório 1 50 50 1 54,00 54,00 3/ 
2.4.35. Oficina de apoio 1 30 30 1 34,80 34,80 3/ 
2.4.36. Gab.Técnicos 1 15 15 1 16,00 16,00 3/ 
2.4.37. Despensa de material 1 10 10 1 16,00 16,00 3/ 
2.4.38. Laboratório de apoio 1 20 20 1 20,00 20,00 3/ 
2.4.39. Oficina de manutenção 1 30 30 1 33,60 33,60 3/ 

TOTAIS 8 255 8 280,40 
AU TOTAL DO SECTOR 1380 1479,20 

2.5. Apoio Geral a Laboratórios 
2.5.40 Lab. de Preparação 2 50 100 2 52+54 106,00 0/ 
2.5.41. Despensa de produtos 2 15 30 2 18,00 36,00 0/ 
2.5.42. Despensa de material 30 30 1 36,00 36,00 0/ 
2.5.43. Arm. Equip.em Trânsito 30 30 1 30,00 30,00 0/ 
2.5.44. Of .Geral de Manutenção 30 30 1 36,00 36,00 0 / 
2.5.45. Gab.de Técnicos 20 20 2 12+18 30,00 0/ 
2.5.46. Monta cargas 10 10 1 7x3 21,00 0/ 
2.5.47. Central de T rat .Agua 

TOTAIS 
AU TOTAL DO SECTOR 

10 
15 15 

265 
265 

1 18,00 18,00 
313,00 

626,00 

0/ 

AU TOTAL DEPARTAM. DE FÍSICA 2945 3605,60 

http://Gab.de


Programa Preliminar Estudo prévio 
Quant. Área Utï Área Útil Quant. Área Útil Área Útil 
Espaços unidade Total/Tipo Espaços unidade Total/Tipo 

Grupo de Engenharia Geográfica 

227691 

Localização 
Piso 

3.1.1. Secretariado 
3.1.2. Sala de Leitura 
3.1.3. Gab. Tutorial 

TOTAIS 

AU TOTAL DO SECTOR 

1 20 20 
1 30 30 
3 20 60 
5 110 

110 

1 22,50 
54,00 
20,00 

22,50 
54,00 
60,00 

136,50 

136.50 

5/ 
5/ 
5/ 

3.2. Gabi nete3 
3.2.1. Gab. Individual 3 15 45 3 15,00 45,00 5/ 
3.2.2. Gab. Duplo 7 15 105 7 15,00 105,00 4/5/ 
3.2.3. Sala de Trabalho Comum 1 20 20 1 24,00 24,00 5/ 
3.2.4. Secretariado de apoio 1 15 15 2 15,00 30,00 4/5/ 

TOTAIS 12 185 13 204,00 

AU TOTAL DO SECTOR 185 204,00 

3.3. Laboratórios 
AREADEGEODESIA 
3.3.5 Laboratório 4 50 200 4 3x52+45 201,00 5/ 
3.3.6. Sala de Trab.Estiradores 1 60 60 1 63,00 63,00 5/ 
3.3.7. CartografiaArquivo 1 20 20 1 22,00 22,00 5/ 
3.3.8. Gab.Técnicos 2 12 30 1 17,00 17,00 5/ 
3.3.9. Despensa de material 2 15 30 2 var 20,00 5/ 

TOTAIS 10 340 9 323,00 

ÁREA DE GEOFÍSICA 
3.3.10. Laboratório 4 50 200 4 3x46+57 195,00 5/ 
3.3.11. Gab.de técnicos 2 15 30 2 15,00 30,00 5/ 
3.3.12. Despensa de material 2 15 30 4 var 26,00 5/ 
3.3.13. Metereologia 6/ 
3.3.14. ala de aparelhos 1 50 50 1 46,00 46,00 5/ 

TOTAIS 9 310 11 297,00 

AU TOTAL DO SECTOR 650 620,00 

AU TOTAL, G. ENG. GEOGRÁFICA 945 960,50 

http://Gab.de


Programa Preliminar Estudo prévio 
Quant. Área Úti" Área Útil Quant. Área Útil Área Útil 
Espaços unidade Total/Tipo Espaços unidade Total/Tipo 

Grupo de Espectrometria de massa 

227691 

Localização 
Piso 

4.1. Gab.s e espaços comuns 
4.1.1. Gab. Individual 3 15 45 3 15,00 45,00 4/ 
4.1.2. Gab. Duplo 3 15 45 3 18,00 54,00 4/ 
4.1.3. Sala de Documentação 30 30 30,00 30,00 4/ 
4.1.4. Sala p/Espectrómetros 80 80 81,00 81,00 4/ 
4.1.5. Armazém equip, e mat. 10 10 12,00 12,00 4/ 
4.1.6. Lab. Químico 30 30 48,00 48,00 4/ 
4.1.7. Lab. de apoio 30 30 48,00 48,00 4/ 
4.1.8. Despensa prod.químico3 15 15 18,00 18,00 4/ 

TOTAIS 12 285 12 336,00 

AU TOTAL DO GRUPO 

5. Espaços de Serviço comum 

5.1. En3i no Teórico 
5.1.1. S.Aula-Turma reduzida 
5.1.2. S.Aula-Turma completa 
5.1.3. S.Aula-Turma alargada 
5.1.4. Anfiteatro pequeno 
5.1.5. Anfiteatro médio 
5.1.6* S.Aula-Turma reduzida 
5.1.7* Expans.de 5.1.1 ou 5.1.6. 

TOTAIS 

AU TOTAL DO SECTOR 

5.2. Apoio Geral ao3 utentes 
5.2.1. Sala de Funcionários 
5.2.2. Bar Conv. de Docentes 
5.2.3. Sala de estudo de grupo 
5.2.4. Sala de estudo comum 
5.2.5. Recepção do Bloco C8 
5.2.6. Po3tode 123Socorro3 

TOTAIS 

285 336,00 

6 30 180 6 36,00 216,00 2/ 
4 50 200 4 50,00 200,00 2/ 
3 60 180 3 63,00 189,00 2/ 
2 100 200 2 100,00 200,00 1/ 
2 180 360 2 126+164 290,00 1/ 

1 32,00 32,00 2/ 
2 18,00 36,00 2/ 

17 1120 

1120 

20 1163,00 

1163,00 

2 30 60 2 97,00 0/4/ 
1 60 60 1 84,00 84,00 1/ 
6 10 60 6 •ar. 90,00 1/2/ 
3 20 60 3 /ar. 70,00 0/4/ 
1 200 200 1 200,00 200,00 1/ 
1 30 30 1 30,00 30,00 

14 470 14 571,00 

AU TOTAL DO SECTOR 4 7 0 

5.3. Centrais Técnicas 
5.3.1. Posto de Transformação 
5.3.2. Grupo Gerador 
5.3.3. Ventilação e ar Cond. 
5.3.4. Central Térmica 
5.3.5. Centrais de ar compri m. 
5.3.6. Centrais de vácuo 
5.3.7. Depósito res. incêndio 
5.3.8. Central Lixo Lab. 

var. 

571,00 

1 30,00 30,00 
1 30,00 30,00 

var 100,00 
1 100,00 100,00 
2 10,00 20,00 
2 10,00 20,00 
1 18,00 18,00 
1 50,00 50,00 

http://Expans.de
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Programa Preliminar Estudo prévio 
Quant. Área Úti" Área Útil Quant. Área Útil 
Espaços unidade Total/Tipo Espaços unidade 

5.3.9. ln3tal.Gase3 Especiais var 
5.3.10. Moto r e3 extr. Hottes/WC var var 
5.3.11 Courettes/laborat. var var 
5.3.12 Compactação de papel 1 15,00 
5.3.13 Central segurança 2 15,00 

Totais 

AU TOTAL 710 

5.4.1 Serviços de Higiene 10 10 100 12 var 

5.4.1 Recolha lixo/Contentore3 

AU TOTAL 100 

5.5 Serviços de segurança 

5.6. Estacionamento coberto 1750 

AU TOTAL 1750 

Área Útil Localização 
Total /Tipo Piso 

30,00 
50,00 

150,00 
15,00 
30,00 

643,00 

643,00 

100,00 
15,00 

115,00 

(já descrito) 0 / 1 / 

1808,00 0/ 

1808,00 

ÁREA ÚTIL GLOBAL DE C8 12520 13852,60 
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CONCURSO PÚBLICO A NÍVEL DE ESTUDO PRÉVIO PARA O EDIFÍCIO 
C8 DA FACULDADE de CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Computo de área de Construção referente ao edifício CE 
Estudo Prévio 

CORPO A PISO Descrição ÁREA m2 Observ. 

Recepção/ 0 estac. +PT 336,00 espaço fechado 

Aulas/ 1 inc.galer. 38m2 1287,50 

d i recção/ 2 63171X17,8171 1 121,40 

Gabinetes/ 3 inc.galer.35m2 1156,40 
S.TutorV 4 inc.galer. 40 rr>2 1 161,40 

Eng.Geogr. 5 1121,40 
6 Aces.+Casas Maq. 75,00 Aces.Eng.Geogr. 

Tota l Parcial 6259,10 

CORPO L 

Laboratór ios/ -1 
Salas prep./ 0 
S.lavagem/ 1 
S.Tut./ Gab/ 2 
Of ic inas/ 3 
ApoioLabs. 4 

5 
6 

inc. dep. incêndios 
inc.desp.ext.4amí 
72mx24m 

exc.312m2 Nasc. 

Lab + Casas Maq. 

900,00 Fís.Nucl e Atóm 
1875,00 
1728,00 
1728,00 
1728,00 
1416,00 
1416,00 
363,00 Lab.Alto Risco 

Total Parcial 11154,00 

TOTAL ÁREA BRUTA 17413,10 

http://inc.galer.35m2
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UNIVERSIDADE-DE LISBOA I FACULDADE DE CIÊNCIAS 

Exrno. Senhora. 
Arq.to, '\ax:£.'h&. \ O U - & & Í ^ X 

Lisboa, 30 de Agosto de 1993 

CD nnvp-7* SUGO. 1993 CO3670 
Assunto: Concurso Público a nível de Estudo Prévio para o Edifício C8 

para os Departamentos de Química e Física da FCUL 

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa agradece 
reconhecidamente o esforço e a atenção que lhe mereceu o Concurso em 
epígrafe. 

O projecto apresentado por V. Exa. teve o maior apreço pelos elementos do 
Júri lamentando-se, contudo, não ter sido possível premiar o seu trabalho 
dado o grande número de concorrentes. 

Para conhecimento, junto envio a Acta final do Concurso e comunico que a 
exposição pública dos trabalhos será inaugurada no dia 6 de Outubro nas 
instalações desta Faculdade. 

Com os meus melhores cumprimentos. 

' I í) 
i u O Presidente do Conselho Directivo 

ProÇí Filipe Duarte^krrtcrs-" 



UNIVERSIDAD DE ALCALA: " LA CIUDAD DEL SABER" 
V CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CONSERVACION DE CENTROS HISTÓRICOS Y 
PATRIMÓNIO EDIFICADO IBERO AM ERIC ANO - Consejo Académico Iberoamericano, Universidad 
de Alcalá de Henares, 26 a 31 de Julho 1993 

TALLER DE ARQUITECTURA DE ROGELIO SALMONÁ: PROJECTO 
Residências Universitárias no Campus Universitário. 
Alcalá de Henares - Julho a Setembro de 1993 

i
. ■^■^^^^m^mmi 

UniVERSIDAD DE 

ALCALÁ DE HENARES 







u '—|TT[ ' u 
_ | • —-—■ _ _ j 

a 
D 
a 

□ a n a D D D D D D U 
D D D n D a 
a □ 

J 
li 

ry 

J 
OOMl o i»a.i«j*i 1 

y 

— jH 

— y 

E 

— y 

Bi H 
i « 

M ̂ s 

KJT m 

D D D D D D D D 
D D D D D D D D 

DDnnnnna 

íi 

B= 

■e 

li 
COUCTt« l l l t W U coticm* i»»i**.u 

1 II 

ÍT ! n 
min 
IH 



4 



LACIUDADDELSABER 
'Talleres de Arquitectura* 

UNIVERSIDADE DE ALCALÁDE HENARES 
1993 

AREARESIDENCIAlDELCAMPUSUNIVKSJTÁRiaDEALCALÁDmENARES 
Taller dirigido porROGEUGSALMONÁ 
Poposta apresentada por Teresa Fonseca 

B provecto es el desarrollo personal de los temas centrales del curso sustenidos 
por las excelentes ponências , expressivos dibujos y vivíssimo senso critico de 
Rogélio Salmona : 

1. Encontrarei sentido de la ubicacion para la arquitectura. Criar el lugar. Dos 
conceptos teoricamiente mui cercanos de la oposición, v que resultam todavia 
solucionados en la harmoniosa placidez dela prática dei provecto. 
En el silêncio dei tablero de dibujo, el vacio entre las formas dei primero 
planteamento que présenté en el curso, se me volvió eloquente - B proyecto 
estava claramente en su negativo. 

2. Construir con la tierra, élagua, el solvei viento. Los elementos regalam a la 
arquitectura dimensiones plásticas y ambientales de alto valor. 
Construir con significa acordo y oposicion: La calle concorda con el suelo; B 
edifício es la massa construída entre el sol y el viento, segundo la geometria delia 
linea recta, el cálculo aritmético dela modulacion estructural mas conveniente y la 
altura establecida en el plan parcial* Los jardines, las fuentes y el água , 
concordam y amplian hacia el corazon delia parcela, el Jardin Botânico. La 
disposicion de una de las reservas de água del plan parcial en esta parcela , és, 
creo, el regalo mas justificado para el acordo- se le ha dado, tan solo, forma. 

3. Aprender con las obras hechas por otros hombres, en otros tiempos y en otros 
lugares, en el Allambra o en Teotihuacán, significa medir la parcela que tenemos 
en manos para proyectar. Abarcar las escalas dela parcela dentro dela unidad 
física y planeada dei campus sin olvidar los mas amplios paisages de su entorno. 
B conocimiento vivo e intensivo, adquirido durante la estancia en la ciudad en los 
dos períodos de trabqjo de los Talleres, de la especificidade de las arquitecturas 
de Álcala, de la viejez y modernidade de sus compactos edifícios conventuales, 
universitários, colegiales, ha sugerido el convincente argumento para uma 
proposta volumetricamente homogénea. De igual valor ha sido la verificación de 
su imensa capacidad de sucesso en términos de diversidad interna, con las 
multiples y exemplares obras emprendidas pela Universidad . 
En el proyecto se presentam solucciones de composiccion interna 
deliberadamente diversificadas, que sobrayan el planteamiento personal dei 
acréscimo de la flexibilidad de un edifício basado en su sistematizacion 
constructive. Se plantea la valoracion de la forma en su escala, sus elementos 
texturales y linguisticos contra a fragmentación volumétrica. 

4. La obra será acessible e infraestruturada. Va a ser habitada por gente, que ha 
de comprar e transportar materiales e hacer vasura, degustaciones y lectura, criar 
nifïos y desarrollar investigaciones científicas y metafísicas, passar por Alcalá o 
quedar-se en la Ciudad dei Saber, por ser un bueno lugar para vivir. 

Porto, 12 de Octubre de 1993 
Teresn ForRerrrnnr. 



LA CIUDAD DEL SABER 
Ciudad, Universidad y Utopia 

1293-1993 

V CONFERENCIA INTERNACIONAL 

SOBRE CONSERVACION DE CENTROS HISTÓRICOS 

Y PATRIMÓNIO EDIFICADO IDEROAMERICANO 

CONSEJO ACADÉMICO IBEROAMERICANO 

D. jtEEJA fôlUECA 

Ha participado como: 

ucà|ffffdjulú &L WJà*ù*. 

En Alcalá de Henares, a 30 de julio de 1993. 

;<^Ki-^v 

El RECTOR 
DE IA UNIVERSIDAD 

DF AlCALA 
O MANIIII GflM MUNOZ 

UNIVEPSIDAD Dt ALCALA • UNIVEPSIDAD DE VALLADOUD • MINISTÉRIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 
COMUNIDAD DE MADRID • UINTA Or COMUNIDADES DE CASTH LALA MANCHA • AYIINTAMIENTO DE Al CALA DE HENAIXE", 
Agencia Eyarol oe Cooperoctôn internacional • Cosa de América «CO cie Aiqi meãos de Modrid ' ( O * Apo'ejodores y AtquHecios Técnicos de Modnd 
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