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RESUMO

São inúmeras as imagens que conformam o contexto de cada pessoa, imagens 
partilhadas num tempo em que a tecnologia contribui para a sua multiplicação 
e manipulação, para a sua democratização. A crescente rapidez e acessibilidade, 
inerentes ao domínio das imagens, criam no observador/utilizador a necessidade 
de as conseguir filtrar, de as olhar sob um ponto de vista crítico. Esta tomada de 
posição tem como ponto de partida o reconhecimento da imagem como objeto 
de conhecimento em potência, que tanto ilude como esclarece.

Sabendo que a arquitetura é construída a partir de referências, hoje transportadas 
através das imagens, a presente dissertação centra-se em reconhecer o papel 
operativo desta “ferramenta” na metodologia projetual. Propõe-se, assim, 
perceber como se constroem as coleções de imagens, os atlas de referências que 
se encontram nos “inícios”, nos bastidores do processo mental que dá origem às 
obras que conhecemos das ruas e dos livros.

A partir de um olhar focado nas imagens de seis arquitetos (que colecionam e 
com que trabalham), pretende-se entender de que forma os museus imaginários 
de quem projeta se materializam e encontram o seu lugar nos escritórios. 
Este estudo contou com o privilégio de poder entrar em quatro escritórios 
de arquitetura do Porto, para receber o testemunho de várias perspetivas e 
metodologias antecedentes ao projeto.

Em resumo, a presente dissertação surge de uma inquietação transformada na 
vontade de reconhecer o modo como as imagens influenciam o ato de fazer 
arquitetura e como se pode, de facto, Pensar a Arquitetura com as imagens.





ABSTRACT

There are countless images that make up the context of each one, images shared 
at a time when technology contributes to its multiplication and manipulation, 
to its democratization. The increasing speed and accessibility, inherent in the 
context of images, create in the observer/user the need to filter them, to look at 
them from a critical point of view. This positioning has its starting point in the 
recognition of the image as an object of potential knowledge, which both eludes 
and clarifies.

Knowing that the architecture is built from references, nowadays carried through 
the images, the present dissertation focuses on recognising the operative role of 
this “tool” in the design methodology. Thus, it is proposed to understand how 
the collections of images are constructed, the atlas of references found in the 
“beginning”, behind the mental process which origins the buildings we know 
from the streets and the books.

From a careful look at the images of six architects (which collect and work), 
we intend to understand how the imaginary museums, of those who project, 
materialize and find their place in the offices. This study had the privilege of 
getting to know four architectural offices in Porto, to r testimony of the various 
perspectives and methodologies that precede the project.

In summary, the present essay emerges out of an uneasiness transformed into 
the will to realize how the images influence the act of doing architecture and how 
one can, in fact, Think Architecture with the images.
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Falar de imagem pode tornar-se num ato vago pela multiplicidade de significados 
que implica e interpretações que motiva. No entanto, a complexidade da 
imagem não nos deve afastar da possibilidade de reflexão, mas pelo contrário: 
nessa complexidade encontra-se a inquietação que motiva as reflexões desta 
dissertação.

É revelador o confronto entre as duas formas de expressão mais determinantes 
da comunicação: o texto e a imagem. No decorrer da história, houve uma 
alternância de protagonismo entre estas duas formas de expressão, como nos 
explica Manuel Castells:

“(...) embora a nova ordem alfabética permitisse o discurso racional, separava 
a comunicação escrita do sistema audiovisual de símbolos e percepções, tão 
importantes para a plena expressão da mente humana. Ao estabelecer, implícita 
e explicitamente, uma hierarquia social entre a cultura literária e a expressão 
audiovisual, o preço a pagar pela adopção da prática humana do discurso escrito 
foi relegar o mundo dos sons e imagens para os bastidores das artes, que lidam 
com o domínio privado das emoções e com o mundo público da liturgia. Sem 
dúvida, a cultura audiovisual operou a sua vingança histórica no século XX, 
primeiro com o cinema e a rádio, depois com a televisão, superando a influência 
da comunicação escrita nos corações e nas almas da maioria dos indivíduos.”1 

Desta forma, no contexto da sociedade contemporânea, podemos reconhecer 
que a imagem tende a sobrepor-se ao texto. No entanto o protagonismo da 
imagem não coloca o texto de parte, como nos sugere Italo Calvino: 

“Se eu incluí a visibilidade na minha lista de valores a serem salvos, é para avisar 
do perigo que corremos em perder uma faculdade humana fundamental: o 
poder de trazer visões focadas com os olhos fechados, de trazer formas e cores 
a partir de linhas de letras pretas sobre uma página branca, e de facto, de pensar 
em termos de imagens.”2 

O autor fala-nos da capacidade que temos em decifrar textos e transformá-los 
em imagens mentais. Na presente dissertação, propõe-se ver do lado inverso: 
pensar com as palavras o que as imagens transmitem. 

1- Manuel Castells, A Sociedade em Rede, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2005, p.432 
(tema aprofundado mais à frente)

2 - Italo Calvino, Six Memos for the Next Millennium, Penguin Books, London, 2009, p.92

0. Introdução
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A comunicação, como fenómeno dominante da sociedade contemporânea, faz-
nos viver num vendaval de imagens. As imagens envolvem-nos e assediam-nos, 
numa comunicação que chega a ser impositiva. Desta forma, podemos falar de 
idolatria3, pela facilidade com que as imagens se produzem e multiplicam, e pelo 
consequente impacto que têm na comunicação. 

Da mesma forma que a imagem é um elemento importante (até determinante) 
para a sociedade contemporânea, a arquitetura, como atividade cultural, 
reconhece na imagem essa importância. 

A democratização da imagem, que se traduz na facilidade da sua manipulação, 
multiplicação e circulação, acaba por contribuir para a própria banalização. No 
entanto, a democratização traz à sociedade novas questões: as imagens podem 
ser bem ou mal manipuladas, bem ou mal multiplicadas, boas ou más imagens 
podem servir bons ou maus serviços. 

A arquitetura de hoje depara-se com esta questão, de forma ampliada relativamente 
a outras atividades, pelo facto de necessitar cada vez mais da comunicação para 
ser eficaz. A ação comunicativa da arquitetura desdobra-se em várias frentes, o 
campo de resposta é alargado e ramificado. 

Perante este panorama de supremacia da imagem, revela-se importante sabermo-
nos posicionar relativamente à sua utilização. Encontrar a nossa perspetiva no 
mundo das imagens pode levar-nos a uma ação de negação, ou de aceitação. 
Neste sentido, privilegia-se o uso da imagem, reconhecendo a importância 
das ações de filtragem e de hierarquização, de as saber distinguir quanto à sua 
relevância. Este processo de seleção ajuda a definir o campo de ação de cada 
um perante o universo iconográfico. Assim, as imagens consideradas nesta 
investigação configuram-se como uma coleção. 

Falamos de um conjunto de imagens que é individual e irrepetível em termos de 
conteúdo. Poderíamos falar de arquivo ou de coletânea de imagens; no entanto 
as imagens aqui referidas apresentam um sentido de coleção, de conjunto, 

3 - segundo Vilém Flusser, idolatria é “incapacidade de decifrar os significados da ideia, não 
obstante a capcidade de lê-la, portanto, adoração da imagem”, em Filosofia da Caixa Preta. 
Ensaios para uma futura filosofia da fotografia, Editora Hucitec, São Paulo, 1985, p.5 

1. Arthur Felling (Weegee), fotógrafo, no seu estudio em Hollywood, 1950
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uma “reunião de objetos da mesma natureza”4, motivada por uma vontade ou 
necessidade pessoal, que nasce e se esgota no próprio colecionador. 

A coleção de imagens traduz-se na formação de uma coleção com limites que 
podem ser indefinidos: limites formais, quantitativos e cronológicos. De modo 
consciente ou não, assumida em forma de coleção de imagens ou apenas como 
o resultado de uma recolha, este método é recorrente no projeto de arquitetura.

Assim, podemos interpretar o arquiteto como um colecionador de referências, 
conscientes e inconscientes, que se encontram tanto no seu imaginário como 
na realidade, em forma de imagem. Michel Foucault chama a atenção para a 
relevância que estes elementos aparentemente secundários (neste caso as 
referências) têm para o reconhecimento da obra: 

“(...) será que tudo o que ele escreveu ou disse, tudo o que ele deixou atrás de 
si faz parte da sua obra? É um problema simultaneamente teórico e técnico. 
Quando se empreende, por exemplo, a publicação das obras de Nietzsche, onde 
é que se deve parar? Será com certeza preciso publicar tudo, mas que quer 
dizer este “tudo”? Tudo o que o próprio Nietzsche publicou, sem dúvida. Os 
rascunhos das suas obras? Evidentemente. Os projectos de aforismos? Sim. As 
emendas, as notas de rodapé? Também. Mas quando, no interior de um caderno 
cheio de aforismos, só encontra uma referência, uma indicação de um encontro 
ou de um endereço, um recibo de lavandaria: obra ou não? Mas por que não? E 
isto indefinidamente.”5

Considerando que os processos fazem parte da obra, pretendo perceber como as 
referências dos arquitetos, que são imagens mentais, estão presentes no mundo 
tangível das imagens.

Numa primeira abordagem faz-se uma aproximação às questões levantadas pela 
imagem; imagem como objeto concreto de interpretação/linguagem abstrata. A 
imagem é analisada tanto de forma isolada como no enquadramento da prática 
da arquitetura. No segundo tema são exploradas as múltiplas vertentes e variantes 

4 - Grande Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, Porto, 2010, p.377
5 - Michel Foucault, O que é um autor?, 8ª ed. Nova Vega, Lisboa, 2012, p.38

2. Atlas Mnemosyne, Aby Warburg
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que a coleção de imagens pode apresentar. Esta análise é feita inicialmente à luz 
do Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, em que se estabelece uma ponte entre 
a forma da coleção/atlas, e o seu campo amplamente operativo. Consciente de 
que existem tantas possibilidades de coleções quantas as coleções de imagem 
existentes, são enunciados vários exemplos de coleções de imagem pertinentes 
que levantam questões relativas ao seu método, conteúdo e forma. 

O olhar é depois direcionado para as coleções de imagens dos arquitetos. 
Utilizadas como método, são confrontadas as imagens do escritório de Eduardo 
Souto de Moura, publicadas no livro Atlas de Parede: Imagens de Método, com as 
imagens da Autobiografia Iconográfica de Valerio de Olgiati. Ambas, entendidas 
como coleções de imagens, são analisadas à luz do processo de construção de 
uma coleção anteriormente enunciados.

Feito o estudo sobre os casos práticos, as questões levantadas são confrontadas 
com quatro escritórios de arquitetura do Porto (dois de autoria individual e dois 
de autoria coletiva), de forma a entender, pelo contacto com a prática, como 
esta ferramenta projetual está presente. Propõe-se conhecer o imaginário dos 
arquitetos, conhecer o que escondem nos escritórios onde trabalham, o que não 
vem a público, os caminhos inventados que se percorrem no contínuo fazer da 
arquitetura. Através de entrevistas e visitas aos escritórios dos arquitetos Camilo 
Rebelo, Nuno Brandão Costa, e coletivos Mass Lab (Diogo Rocha, Duarte Fontes,  
Lourenço Rodrigues) e Fala Atelier (Ahmed Belkhodja, Ana Luisa Soares, 
Filipe Magalhães), escritórios estes que encontram o seu lugar no panorama 
arquitetónico nacional, são trazidos a público métodos de produzir arquitetura 
sob o ponto de vista da utilização da imagem como referência.

3. Eduardo Souto de Moura
4. Valerio Olgiati
5. Camilo Rebelo
6. Nuno Brandão Costa
7. Fala Atelier
8. Mass Lab
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IMAGEM

“A mente adora o desconhecido. Ela adora imagens cujo significado é 
desconhecido, uma vez que o próprio significado da mente é desconhecido.”6

Falar de imagem pode tornar-se um ato de indefinição/imprecisão devido à 
multiplicidade de significados e interpretações que implica. Podemos encontrar 
uma relação entre o carácter numeroso, quase infinito, que as imagens apresentam 
e a quantidade de teorias elaboradas sobre estas. Defendem-se e desvalorizam-
se, sobrevalorizam-se e ignoram-se as imagens. Mas apesar de tudo não são 
indiferentes a ninguém, como refere René Magritte - está no seu caráter abstrato 
a inquietação que nos faz aproximar delas. 

Dedico atenção à leitura da imagem sob um ponto de vista limpo das visões 
otimistas e pessimistas que esmiuçaram este aparente frágil objeto. Proponho 
um ponto de vista que, com as devidas precauções e distâncias, favorece o seu 
reconhecimento e a encara com a consciência de que é parte de nós, parte 
integrante e garante da realidade.

A imagem, sendo uma ferramenta de comunicação, deve ser entendida na 
aproximação com outras formas de expressão. A imagem assemelha-se à 
linguagem (a palavra): tanto ilude como esclarece, permite pensamentos 
alternativos, é neutra ou invasiva. No entanto a leitura da imagem e do texto faz-
se de maneira distinta.

Numa breve tentativa de colocar em paralelo a imagem e a linguagem sob o ponto 
de vista morfológico, podemos encontrar alguns pontos de concórdia. A imagem 
é formada pelos seus elementos compositivos (objetos, manchas, formas), os 
quais são definidos e identificáveis por uma ampla variedade manchas/pontos 
pictóricos (monocromáticos ou de cor variada), reconhecidos de fora digital 
como pixéis. O texto é formado por palavras que o estruturam, as quais são 
definidas e identificáveis por uma determinada variedade de letras (símbolos). 
Podemos de certa forma, na possibilidade de estar a incorrer num supérfluo 
devaneio, encontrar uma relação gradual entre texto-imagem; palavra-elemento 
compositivo; letra-ponto pictórico. As palavras são construídas por símbolos, as 

6 - René Magritte, em Suzi Gablik, Magritte, Thames and Hudson, London, 1970, p.12

1. Emancipação da Imagem

9. Ceci n’est pas une pomme, Renè Magritte, 1964
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letras que juntas constroem significados, significados esses que variam em função 
de uma narrativa. Apesar de se estabelecerem relações de equivalência quanto à 
forma, a imagem e o texto apresentam dimensões comunicativas distintas. 

Explica Vilém Flusser, no exercício de esclarecimento dos conceitos, que a 
imagem deu origem ao texto. No início do segundo milénio A.C., houve uma 
estagnação, e consequente alienação, da forma como as imagens eram usadas e 
interpretadas: 

“(...) a Imaginação torna-se alucinação e o homem passa a ser incapaz de 
decifrar imagens, de reconstituir as dimensões abstraídas. (...) surgiram pessoas 
empenhadas no «relembramento» da função originária das imagens, que 
passaram a rasgá-las, a fim de abrir a visão para o mundo concreto escondido 
pelas imagens. O método do rasgamento consistia em desfiar as superfícies das 
imagens em linhas e alinhar os elementos imaginísticos. Eis como foi inventada 
a escrita linear. Tratava-se de transcodificar o tempo circular em linear, traduzir 
cenas em processos. Surgia assim a consciência histórica, consciência dirigida 
contra as imagens.”7

A diferença entre imagem e texto encontra-se fundamentalmente no modo 
como ambas são percecionadas. Torna-se impossível ler uma imagem da mesma 
forma que se lê um texto e vice-versa. Salvaguardando as vertentes mais poéticas 
da escrita, o texto revela uma maior rigidez de leitura, propõe na maioria dos 
casos um ponto de vista. O autor do texto deixa uma margem interpretativa 
curta ao seu leitor, a imaginação opera com pouca liberdade. Por outro lado, 
o texto permite ser eficaz, a pequena margem interpretativa revela-se benéfica 
pois coloca de parte a possibilidade de devaneios e pensamentos que se afastam 
da ideia que o texto trata de transmitir. A leitura do texto implica à partida uma 
noção de tempo determinada. O texto lê-se do início até ao fim, de forma linear 
que segue a narrativa proposta pelo autor. Estas apreciações, apesar de serem 
banais, ganham significado quando confrontadas com a imagem: 

“O significado da imagem encontra-se na superfície e pode ser captado por 
um golpe de vista. No entanto tal método de deciframento produzirá apenas 
o significado superficial da imagem. Quem quiser “aprofundar” o significado 
e restituir as dimensões abstraídas, deve permitir `vista vaguear pela superfície 

7 - Vilém Flusser, Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia, op. cit.,  
p.8

Emancipação da Imagem
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da imagem. (...) Ao vaguear pela superfície, o olhar vai estabelecendo relações 
temporais entre os elementos da imagem: um elemento é visto após o outro. O 
vaguear do olhar é circular: tende a voltar para contemplar elementos já vistos. 
Assim o “antes” se torna “depois”, e o “depois” se torna o “antes”. (...) Ao circular 
pela superfície, o olhar tende a voltar sempre para elementos preferenciais.”8

Como elemento orgânico, de várias formas e conteúdos, a imagem não permite 
que lhe seja atribuída uma só interpretação. Conseguimos entender, num 
rasgo do olhar, o conteúdo da imagem. Percebemos assim se o seu conteúdo 
nos interessa, se nos toca de alguma forma, permitindo que o rasgo do olhar dê 
lugar à contemplação. O tempo de interpretação de uma imagem é definido pela 
combinação entre o que a superfície da imagem representa e a disponibilidade 
do indivíduo para a observar. O tempo de interpretação de uma imagem pode 
ir de horas a décimos de segundo. A rapidez de perceção de uma imagem pode 
levar a uma interpretação superficial e incompleta. Todos os dias inúmeras 
imagens passam pelos nossos olhos, de tal forma que não tomamos consciência 
da quantidade de informação visual que nos alcança. Esta falta de consciência é 
justificada pela rapidez com que as imagens aparecem e desaparecem; não houve 
tempo suficiente para o olhar poder vaguear e fixar essas imagens na memória.

Podemos associar a composição da imagem (o seu grau de complexidade) ao 
tempo necessário para que seja entendida. Mas esta relação não é linear, uma 
imagem de composição complexa (se contiver vários elementos compositivos) 
não significa obrigatoriamente que exija um maior tempo de entendimento 
em relação a uma imagem de composição. Entramos então no campo da 
representação que vai do abstrato ao concreto: um quadro de Mark Rothko 
(imagem de aparente composição simples mas abstrata) pode exigir um vaguear 
do olhar mais demorado que um quadro de um pintor que retrata um cenário 
real (de composição complexa e concreta). Esta problemática levanta-nos muitas 
questões. Qual é a duração de uma imagem? Quando é que uma imagem se 
esgota? Vilém Flusser refere que “o tempo que circula e estabelece relações 
significativas é muito específico: tempo de magia. Tempo diferente do linear, o 

8 - Vilém Flusser, Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia, op. cit., 
p.7

Emancipação da Imagem

10. Mark Rothko, Four Darks in Red, 1958
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qual estabelece relações causais entre eventos.”9

Estas questões levam-nos para a vertente imaginativa inerente às imagens. Não 
são apenas superfície, elas multiplicam-se em significados intermináveis, reféns 
do poder da imaginação. O tempo de magia, tempo de percorrer a imagem com 
o olhar, pertence ao imaginário. 

IMAGINAÇÃO

O ato de imaginar dá-se pelo exercício de relacionar acontecimentos, dados 
mentais, as coisas do mundo ou as abstrações que fazemos a partir dos princípios 
do mundo. A imaginação trata de colocar em diálogo acontecimentos não 
apenas da mesma natureza, mas que se relacionam de alguma forma, e essa 
relação é compreensível no mundo exterior. É difícil estabelecer as regras que 
nos informam quando dois dados mentais se podem relacionar, e quando um 
pensamento navega pela lucidez ou toca no absurdo. Como afirma Pallasmaa, “(...) 
o imaginário mental constrói um veículo essencial à perceção, ao pensamento, 
à linguagem e à memória. A imaginação não é apenas essa capacidade, um 
pouco vaga, de fantasiar, mas pode ser considerada a base da própria condição 
humana.”10

É a relação entre a imaginação e a condição poética da imagem que a torna por 
vezes perigosa. Tem o poder de condicionar os pensamentos se estes não atuarem 
com precaução. Olhamos para as “imagens técnicas”11, como a fotografia, como 
representações do mundo. No entanto, o processo de produção dessas imagens 
permite que as mesmas se desviem da realidade. Estas imagens não garantem 
certezas, não afirmam sempre a verdade. Podem afirmar uma realidade 
alternativa que se faz representar como uma verdade. As fotografias de Jeff 
Wall são exemplo disso: o artista canadiano constrói cenários para a criação de 
ambientes específicos captados em fotografia. Estes cenários ensaiados tentam 
representar uma realidade que é fabricada, não espontânea, tentam ser as janelas 
para o mundo. 

9 - Idem, ibidem.
10 - Juhani Pallasmaa, La Imagen Corpórea: Imaginación e Imaginario en la Arquitectura, Gustavo 

Gili, Barcelona, 2014, p.7
11 - Vilém Flusser, Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia, op. cit. 

p.10

11. Stumbling Block, Jeff Wall, 1991
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Tomar esta consciência serve para olhar as imagens sob um ponto de vista crítico, 
afastando-nos da aparente literalidade que podem induzir. 

“É preciso um teatro sem espectadores, no qual quem assiste aprenda, em vez de 
ser seduzido por imagens, no qual quem assiste se torne participante ativo, em 
vez de ser um «voyeur» passivo.”12

Jacques Rancière, estabelecendo um paralelismo entre a imagem e o teatro, 
chama a atenção para a urgência de um espectador que assume uma posição 
ativa. Somos todos espectadores das imagens, tal como somos do teatro. Neste 
contexto, devemos interpretar a arte (neste caso o teatro) como um meio de 
comunicação, ainda que indireto, que faz despertar no seu público inquietações, 
sentimentos, emoções. Desta forma, tanto a imagem como o teatro devem gerar 
uma reação, uma resposta, ainda que mental, por parte dos seus espectadores, 
como explica Rancière:

“A emancipação começa quando se compreende que olhar é também uma ação 
que confirma ou transforma essa distribuição de posições [ator e espectador]. 
O espectador também age, como o aluno ou o cientista. Liga o que vê com 
muitas outras coisas que viu noutros espaços cénicos e noutro género de lugares. 
Compõe o seu próprio poema com os elementos do poema que tem à sua frente. 
Uma espectadora participa na performance refazendo-a à sua maneira, por 
exemplo, afastando-se da energia vital que esta supostamente deve transmitir 
para dela fazer uma pura imagem e associar essa imagem pura a uma história 
que leu ou que sonhou, que viveu ou que interpretou. Deste modo, ele e ela são 
ao mesmo tempo espectadores distantes e intérpretes ativos do espetáculo que 
lhes é proposto.”13

Para serem úteis as imagens devem ser enfrentadas sob este ponto de vista 
interventivo. A mera visualização da imagem afasta qualquer possibilidade 
de progresso. Desta forma, olhamos para as imagens sob um ponto de vista 
operativo quando a relacionamos com a disciplina da arquitetura.

COMUNICAÇÃO

Perante uma realidade dominada pela excessiva comunicação, de informação 
e contrainformação transmitida pelas imagens, surge a necessidade de nos 

12 - Jaques Rancière - O espectador emancipado, Orfeu Negro, Lisboa, 2010, p.10
13 - Idem, p.22
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colocarmos num plano que vai além do de espectador indiferente. Encontramo-
nos num contexto em que não basta saber filtrar (hierarquizar) as imagens do 
mundo que nos chegam por vias inumeráveis, é importante tomar a iniciativa de 
selecionar as referências. 

“A atual produção em série de imagens mercantilizadas e neutralizadoras, que 
imaginam em nosso nome, parece estar ameaçado até pelas nossas capacidades 
autênticas de imaginar.”14

As redes de informação e de comunicação adensaram-se de tal forma nos dias 
de hoje que a problemática do conhecimento pessoal questiona a forma como 
operamos essa a informação. Se por um lado somos assediados de informação a 
todo o momento, informação essa que cresce de forma descontrolada, também 
essa informação revela ser de fácil acesso. Se antes o conhecimento residia 
no indivíduo, em que havia a necessidade de possuir o maior conhecimento 
possível, hoje em dia as exigências direcionam-se para o saber como se acede a 
esse conhecimento15. Podemos afirmar que o conhecimento pertence àquele que 
tem acesso a ele, mais do que àquele que o armazena na memória. Esta inversão 
dos valores do conhecimento, aplicada à arquitetura, pode implicar uma visão 
superficial que se desvia dos seus valores principais. Em qualquer plataforma de 
arquitetura na internet encontramos projetos de todo o tipo, que nos informam, 
através de exemplos concretos, das várias formas de executar qualquer programa. 
A arquitetura exige um entendimento que a rapidez e acesso a exemplos de 
projetos omitem. É óbvio que esta disponibilidade de conhecimento é positiva, 
mas pode, partindo de uma atitude passiva, conduzir a caminhos estagnados 
de uma arquitetura sem conteúdo que nasce longe do entendimento das 
circunstâncias que cada projeto implica. 

Desta forma, é importante sabermos quais os nossos interesses, assumirmos 
uma posição face à desordem de informação que nos envolve. 

IMAGEM NA ARQUITETURA

“A imagem arquitetónica relaciona a nossa experiência do mundo com a do 
nosso corpo mediante um processo de internalização, identificação e projeção 

14 - Juhani Pallasmaa, La Imagen Corpórea: Imaginación e Imaginario en la Arquitectura, op. cit., 
p.7

15 - assunto explicado por Filipe Magalhães (Fala Atelier) na entrevista em anexo, p.225
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inconsciente.”16

A relação entre arquitetura e imagem é evidente. A importância da imagem para 
a disciplina é cada vez mais notória. Podemos até afirmar que existe uma relação 
de dependência. “Aprender a ver é fundamental para um arquiteto, existe uma 
bagagem de conhecimentos aos quais inevitavelmente recorremos, de modo que 
nada de quanto façamos é absolutamente novo.”17 A imagem amplia a visão que 
o arquiteto tem da realidade, é suporte de informação visual que lhe permite 
ganhar uma consciência que ultrapassa os limites da memória.

Para a arquitetura, as imagens têm uma dupla função: pelo facto de serem um 
objeto físico, externo ao ser humano, tanto serve para informar o arquiteto de 
algo/ser o ponto de ignição para um pensamento; como para fazer expressar a 
terceiros essa mesma ideia encontrada. O conceito de exterioridade da imagem 
permite esta dupla função: informa o arquiteto e ajuda-o a expressar-se. No 
entanto, Juhani Pallasmaa demonstra-se crítico quanto à evolução da imagem 
no campo da arquitetura: 

“(...) com o objetivo de chamar a atenção e facilitar a sedução instantânea, a 
arquitetura está-se a converter cada vez mais na mera fabricação de imagens 
esteticamente sedutoras, sem raízes na nossa experiência existencial e carentes 
de um desejo autêntico pela vida.”18

Consciente de que a arquitetura apenas pode ser totalmente entendida quando 
vivenciada, as imagens tornam possível um conhecimento, ainda que incompleto, 
de várias obras representadas nas suas superfícies. Conhecemos as Pirâmides de 
Gizé sem as termos visitado. As imagens não substituem a vivência do local, 
elas facilitam um conhecimento parcial que por vezes pode ser suficiente. A 
deslocação da imagem (com a evolução da imprensa) através das revistas e livros 
significou a abertura dos campos dos conhecimentos para os arquitetos. Num 
tempo em que os limites do conhecimento eram os limites do próprio país, 
a viagem para o estrangeiro era a única via para entender que arquitetura se 
praticava nas outras culturas. A partir do momento em que a imagem passou 
a circular (através da imprensa), a prática da arquitetura alterou-se pois o seu 
carácter comunicativo expandiu-se. Podemos tomar como exemplo o livro 

16 - Juhani Pallasmaa, La Imagen Corpórea: Imaginación e Imaginario en la Arquitectura, op. cit., 
p.155

17 - Álvaro Siza, “Essencialmente”, em 01 Textos, [ed. textos Carlos Campos Morais], Civilização, 
Porto, 2009, p.240

18 - Juhani Pallasmaa, La Imagen Corpórea: Imaginación e Imaginario en la Arquitectura, op. cit., 
p.151
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do James Fergusson, A History of architecture in all countries from the earliest 
times to the present day, no qual o conhecimento do mundo é feito a partir das 
suas imagens. No entanto, as imagens, que neste contexto assumem a forma de 
fotografia, não são capazes de comunicar todas as dimensões que só a presença 
real possibilita, como explica Bruno Zevi:

“AS FOTOGRAFIAS, Resolvendo em grande parte os problemas da 
representação das três dimensões, e por isso os problemas da pintura e da 
escultura, a fotografia cumpre a importante missão de reproduzir fielmente tudo 
o que existe de bidimensional e tridimensional na arquitectura, quer dizer o 
edifício completo menos o seu substantivo espacial. (...) 
Mas, se, como já esclarecemos, o carácter primordial da arquitectura é o espaço 
interior e se o seu valor deriva do viver sucessivamente todas as suas etapas 
espaciais, é evidente que nem uma nem cem fotografias poderão esgotar a 
representação de um edifício, e isto pelas mesmas razões pelas quais nem uma 
nem cem perspectivas desenhadas poderiam fazê-lo. Cada fotografia engloba 
o edifício de um só ponto de vista, estaticamente, um modo que exclui esse 
processo que poderíamos chamar musical de contínuas sucessões de pontos de 
vista que o observador vive no seu movimento dentro e em torno do edifício. 
Cada fotografia é uma frase que se desligou de um poema sinfónico ou de um 
discurso poético, cujo valor essencial é o valor sintético do conjunto.”19

Conseguimos então entender as vantagens e desvantagens da imagem quando 
usadas como ferramenta da arquitetura. O trabalho do arquiteto nasce da 
perceção que tem sobre a realidade das suas referências, referências estas que 
chegam muitas das vezes através das imagens. Os arquitetos, perante o desafio, 
apoiam-se em imagens acabadas para enfrentar o desafio da criação de algo que 
será finalizado - sabendo que o projeto não se fecha no estirador. Neste sentido, 
o mapa de referências de cada arquiteto constrói-se, sobretudo de forma mental, 
mas o seu entendimento é realizado a partir das imagens reais.

19 - Bruno Zevi, Saber ver a Arquitectura, Arcádia, Viseu, 1966, p.56
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AS COLEÇÕES DOS ARQUITETOS  

Os recursos do arquiteto encontram-se no seu interior e no que o rodeia. Os 
pensamentos resgatados da memória em conjunto com a personalidade do 
arquiteto são a base onde assenta a sua prática. Desta forma, é de realçar a 
vertente humana que a disciplina implica. O objetivo da arquitetura, diz Paulo 
Mendes da Rocha, é “amparar a imprevisibilidade da vida”.20 Sabendo que a 
arquitetura é suporte para a vida, esta baseia-se nela para se conceber. Trata-se 
de uma atividade que não define fronteiras com a vida pessoal, e, sendo assim, 
os fatores influenciadores da prática arquitetónica são os mesmos que estão 
presentes no dia-a-dia. A arquitetura, como atividade multidisciplinar, dirige 
o pensamento em todas as direções. Tal como na arte, a arquitetura não olha 
apenas para si mesma, sob pena de se esgotar. Encontra, principalmente, a lógica 
nas circunstâncias da vida comum.

O pensamento do arquiteto está longe de ser linear, e simplificado na sua 
compreensão. Talvez a unanimidade esteja em reconhecer que a mesma não 
existe. Resta-nos apenas a tentativa de nos aproximarmos do seu entendimento.

Sendo a arquitetura uma atividade artística, havendo uma componente criativa 
implícita na prática, o seu processo não é feito de forma exclusivamente racional. 
Existe uma formulação constante, os recursos multiplicam-se, o campo de ação 
é amplo. Todos os esforços, uns úteis, outros menos, surgem pela procura de 
uma composição coerente, de uma solução. A intuição domina o longo caminho 
da formulação, por vezes interrompida pela lógica ou pela incoerência - mas 
nunca se afasta da inteligência. Assim, “(...) para estudar e observar o irracional 
é preciso estar de alguma forma do lado da razão. De outro modo a observação, 
mesmo a participação, converte-se em desordem.”21 No entanto a racionalidade 
pode implicar uma contradição como diz Eduardo Souto de Moura: “Ao 
referirmo-nos ao racional não necessitamos de classificá-lo de razão cartesiana. 
Estou interessado na razão grega, por exemplo, precisamente porque é lógica: há 
outros elementos que formam a razão, A razão é um corpo contraditório.”22

Os recursos são indeterminados à partida, existe apenas as premissas do próprio 
autor, conscientes e inconscientes. O campo de ação é de tal forma alargado que, 

20 - Paulo Mendes da Rocha, no filme Tudo é Projeto, Olé Produções Ltda., São Paulo, 2017 
21 - Aldo Rossi, em 2C n.2, Construccion de la ciudad, Aldo Rossi. 1 Parte, NovoGraphos, Aragón, 

1975. p.10
22 - Eduardo Souto de Moura, em El Croquis, Eduardo Souto de Moura (1995-2005), n.124, 

Editorial El Croquis, Madrid, 2005, p.12
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no decorrer do processo, no amadurecimento do projeto, potenciais ferramentas 
revelam-se inconsequentes. Assim, apenas é possível determinar que recursos 
foram úteis após o projeto estar definido. Até ser encontrada solução, todos 
todas as possibilidades navegam na incerteza de futuro. Podemos entender o 
ato projetual como uma ponte que encontra a sua estabilidade quando o arco 
é fechado pela solução encontrada - a pedra de fecho, que suporta tudo o que 
contribuiu para a sua definição. 

Álvaro Siza ajuda a elucidar forma como o processo de projeto se desenvolve:

“Creio que o aprendizado, em arquitectura, signifique exatamente uma 
ampliação da área das referências. Quando se começa, é quase sempre uma 
figura carismática que nos interessa de modo particular, e, consequentemente, 
nos influencia de maneira determinante. (...) Acho que é possível identificar 
referências de uma obra, mas a dificuldade será grande se a obra já é madura, 
porque então não existirá uma relação só, mas muitas. A articulação destas 
influências é um ato de criação irrepetível. O arquitecto trabalha manipulando 
a memória, disso não há dúvida, conscientemente mas a maioria das vezes 
subconscientemente. O conhecimento, a informação, o estudo dos arquitectos 
e da história da arquitectura tendem ou devem tender a ser assimilados, até se 
perderem no inconsciente ou no subconsciente de cada um.”23

O projeto tem início no imaginário. É no exercício da imaginação que as ideias 
se cruzam (se encontram e se afastam), que se criam novas possibilidades. O 
pensamento evoca a memória do arquiteto, memória que chega através de imagens 
mentais, mais ou menos lúcidas/esclarecidas. A partir do mundo exterior, feito 
com imagens, o arquiteto desenvolve a sua atividade mental, com recurso ao 
mais significante dos sentidos, a observação. Projetamos a partir do que vemos, 
do que vimos. Ou melhor, do que observamos. “(...) a observação das coisas foi 
a minha mais importante educação formal; depois, a observação transformou-se 
numa memória destas coisas.”24 Esse instante visual, a observação, é interiorizado 
pelo exercício mental, guardamos na memória uma realidade externa a partir de 
um processo de interpretação e interiorização, criando imagens mentais. Desta 
forma, o recurso à imagem (como objeto) é legitimada pois funciona, como foi 
referido, como despertador da memória. 

23 - Álvaro Siza, Imaginar a Evidência, Edições 70, Lisboa, 2000, p.35
24 - Aldo Rossi, Autobiografia Científica, 2ª ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1998, p.130
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Fazemo-nos rodear de imagens por representarem algo que desejamos que seja 
permanente. Guardamos o que a memória não é capaz de guardar inicialmente. 
Ao ser revisitada, o consciente vai dando forma à imagem que se transforma em 
memória, fazendo parte integrante do mapa mental do arquiteto. 

Ao contrário das disciplinas imateriais, como a literatura, a arquitetura 
implica a criação de algo externo, real, material. Desta forma, a imagem está 
intrinsecamente incluída na prática, de tal forma que esta seja exercida a partir 
das próprias imagens.  

Como sabemos, a imagem tem na arquitetura múltiplas utilidades. As imagens em 
estudo na presente dissertação são imagens relativas ao pensamento do projeto, 
não imagens que surgem num projeto específico e que dessa forma poderão ser 
passageiras. Falamos então de imagens que se encontram nos bastidores de um 
projeto, as influências (momentâneas ou permanentes) que lhe serviram de base 
para o pensamento. São imagens que têm a importância suficiente para serem 
guardadas e estarem presentes, imagens de arquitetura ou de qualquer outra 
coisa. Pensar nestas imagens é pensar como se organizam, como se agrupam, 
como conformam o conjunto. Podemos olhar para a coleção de imagens através 
da ideia de atlas. O atlas implica um sentido de coleção maior, por implicar um 
sentido de maior abrangência, um sentido universal que se encontra no múltiplo 
olhar do arquiteto.

ATLAS

O atlas encontra a sua génese na interpretação que fazemos da figura divina, 
da mitologia grega, que lhe dá o nome. Atlas, movido pelas forças da desordem 
e do caos, é castigado por Zeus depois da tentativa de atacar o Monte Olimpo. 
Munido de uma força colossal, Atlas ficou encarregue de suportar eternamente 
nos seu ombros o peso do Céu e da Terra. A ideia do atlas construído pelo 
Homem tem esta ideia adjacente, dos valores de caos e desordem associados 
a um esforço de domínio tão grande quanto o tamanho do planeta. Um atlas 
implica assim a ambição desmedida de universalidade, uma necessidade vital de 
atingir o absoluto. 

A ideia de impossibilidade acaba por dominar a concretização desta vontade 

12. Atlas e as Hespérides, John Singer Sargent, 1922-1924
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imensa. A noção de domínio total e universal inerente ao atlas torna-se irreal 
porque à sua contração está associada uma entidade individual, que vicia e 
põe em causa essa universalidade. Interpretamos então o atlas como um meio 
de compreensão condicionado; condicionado pelos limites das possibilidades 
e, acima de tudo, de quem o cria. A ideologia de um impossível acaba por se 
transformar numa imagem poética. O avanço dos tempos acaba por confirmar 
essa impossibilidade. A produção de imagens a cada dia é tal, que a sua 
democratização provoca um descontrole sobre a sua propagação, e, consequente, 
sobre o seu domínio. 

“Qualquer atlas tem inerente à sua ambição totalitária uma entropia, que 
poderemos classificar desumana, consequente com um excesso de informação 
inassimilável. A incomensurabilidade da informação disponível na internet é 
muito provavelmente a melhor ilustração desta utopia, ou melhor, distopia, 
porque a ganância intrínseca desse meio castiga-nos com uma inconsciência de 
impossibilidade. Impossibilidade de controlo, de limite, de conteúdo.”25

O atlas é aquilo que não quer ser. Confrontando o seu propósito inicial, o atlas, 
nas mãos do indivíduo, encontra-se sempre incompleto, inacabado. Nesta 
contradição, onde reside a impossibilidade, encontramos o verdadeiro sentido da 
construção de um atlas e da sua utilidade. A contradição, tema inevitavelmente 
presente na arquitetura, compõe a verdade, que é diferente da perfeição. Eduardo 
Souto de Moura, relatando um episódio que passou com Álvaro Siza, explica que 
a aparente ambiguidade garante a verdade. 

“Desenhar arquitetura é um ato ‘esquizóide’. É reduzir o mundo a uma folha de 
papel. Há uma história que tem a ver com isto, e teve lugar durante a construção 
do Museu de Arte Contemporânea do Siza em Santiago de Compostela. 
Impressionou-me ver como o Siza obrigou a fazer as esquinas em pedra, apesar 
de ser uma questão impossível. Quando chega às esquinas faz ‘ângulos’ de pedra, 
simulando a estereotomia. Por quê? Porque o revestimento não tem a espessura 
necessária para lhe dar robustez. Mas quando chega às janelas, não faz da mesma 
forma, e a pedra vê-se suportada na estrutura auxiliar. Por isso, quando se olha 
o edifício parece uma maquete. Os ângulos estão muito bem dissimulados 
nas esquinas, mas nas janelas não lhe pareceu necessário. No entanto, naquele 
momento a mim parecia-me necessário: acreditava que nesse edifício não se 
devia perceber a espessura real em nenhum momento.

25 - Pedro Bandeira, em Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de método, ed. por 
André Tavares e Pedro Bandeira, Dafne Editora, Porto, 2011, p.9
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Então, estava a penar nisso, e passado um tempo eu escrevi-lhe um fax com uma 
citação de um livro que estava a ler sobre Nietzsche que dizia assim: «A cara que 
está a dizer a mentira, está a dizer a verdade». Essa inconsistência é a indicação 
de que o edifício não é de pedra.”26

A contradição construtiva, longe de ser um erro (se for consciente), serve 
para definir a identidade do conjunto (até porque toda a boa arquitetura 
implica contradição). Desta forma, o atlas deve servir um propósito. Deve, na 
configuração das suas condicionantes, encontrar a universalidade implícita na 
área de conhecimento onde atua. A ambição pelo todo encontra sentido no 
domínio dos fragmentos que compõem o mundo, desses micro-cosmos que 
compõem a realidade.

Desta forma, o atlas implica sempre a definição de um critério. Antes de mais, um 
critério sobre a escolha do que é relevante. É necessário saber dizer não. Qualquer 
tentativa de criação de um atlas é significado da imposição da negação. Saber 
agrupar implica saber recusar. Assim, o atlas não significa apenas a “ambição 
desmesurada de uma coleção imaginada infinita”27, este apresenta um ponto de 
vista sobre algo, revelando as motivações e ambições do seu autor. 

Poderíamos pensar num atlas constituído por todos os atlas alguma vez 
realizados. (Poderíamos pensar no Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, Atlas 
de Gerhard Richter, Atlas de Parede de Eduardo Souto de Moura, História da 
Arquitetura de Todos os Países e de Todos os Tempos de James Fergusson, a casa 
museu de John Soane, as imagens de John Pawson, o Mundo Visível de Peter 
Fischli e David Weiss, o Museu Imaginário de André Malraux...) No entanto, 
centramos o foco no estudo do Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, através da 
perspetiva de Didi-Hugerman.

ABY WARBURG

“Se o atlas como género editorial nasceu com a intenção de recompilar imagens 
de um mesmo campo de conhecimento, através dos trabalhos de Aby Warburg 
desvendou-se que essa coleção de imagens podia nascer de um denso esquema 

26 - Eduardo Souto de Moura, em El Croquis, Eduardo Souto de Moura (1995-2005), n.124, op. 
cit., p.13

27 -Pedro Bandeira, em Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de método, op. cit., p. 9 
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de pensamento na mesma medida que uma impulsão; um sistema, em fim, não 
sistemático, e sensível à complexa rede de que cose o tecido (o «texto») formado 
por fenómenos intelectuais, espirituais, artísticos.”28

Em 1924, Aby Warburg, historiador de arte, iniciou a sua coleção de imagens, 
intitulada de Atlas Mnemosyne. O seu nome remete-nos para a figura mitológica 
Mnemosyne, personificação da vertente mais relevante do atlas: a memória. Atlas 
Mnemosyne resulta do trabalho de Warburg como arquivista, colecionador, e, 
acima de tudo, de pensador sobre os temas da História e a forma como a lemos 
e interpretamos. Até à data da sua morte, 1929, Warburg confrontou-se com a 
forma rigorosa de como a História é contada. Assim, propôs um diferente ponto 
de vista sobre a consciência histórica, que se abre ao pensamento e permite o 
diálogo entre temas distintos.  

A História, tradicionalmente contada de forma cronológica através das 
palavras, ganha uma dimensão diferente - os acontecimentos são revisitados 
e reinterpretados no confronto entre eles. A memória passa a ser coletiva, 
partilhada. 

As imagens, arrumadas de forma orgânica, de aparente desorganização, sugerem 
a ideia de caos. Organizadas em diversos painéis verticais, as imagens dispersam-
se por famílias de temas que comunicam entre si. O atlas abrange imagens 
relativas a diferentes campos do conhecimento, incluindo a história do homem, 
mitologia, astrologia, ciência, etc. As disciplinas misturam-se, da mesma forma 
que coexistiram no mesmo espaço social e se desenvolveram no mesmo contexto 
histórico do homem. 

A forma de suportar as imagens, através dos painéis verticais, permite uma 
grande liberdade de interpretação por parte do espectador: permite-lhe a 
realização de uma leitura livre e irrepetível. Ao contrário do que acontece com 
um texto corrente, temos a liberdade de movimento para ir de encontro com as 
imagens que nos interessam, pela ordem que desejamos, de forma espontânea. 
Vagueamos segundo as intuições, em sequência nunca igual, em que repetir 
nunca é repetir29.  Aby Warburg deu forma a todas as potencialidades de um 
atlas. A sua coleção de imagens, apesar de inacabada, comprime em si um espaço 

28 - Didi-Huberman, ¿Atlas: cómo llevar el mundo a cuestas?, Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, Madrid, 2010, p.8

29 - Álvaro Siza, Imaginar a Evidência, op. cit., p.15

18. Painéis, Atlas Mnemosyne, Aby Warburg
19. Painel B, Atlas Mnemosyne, Aby Warburg
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de conhecimento, que é lúdico e didático, e nunca estático. Permite uma dinâmica 
que assenta numa narrativa sugerida, aberta, que não se esgota. 

A mitologia, diz-nos Didi-Huberman30, ajuda a dar significado ao carácter 
orgânico e contraditório implícito no atlas. Talvez devido a esta ambiguidade 
da definição, encontramos no atlas o seu interesse e fascínio. Nele podemos 
encontrar duas faces que se opõem: uma dionisíaca e outra apolínea. Deus a 
harmonia e da ordem, da ponderação e da razão, Apolo está presente no atlas, 
não pelo que mostra (o seu conteúdo), mas pelo que explica, o seu significado. 
É na componente racional potenciada pelas imagens que o atlas encontra o seu 
sentido maior. As imagens de um atlas permitem repensar aspetos fundamentais31 
de assuntos já interiorizados, tendo o conhecimento no horizonte.

Por outro lado, e talvez de forma mais clara, o atlas prolonga-se no espírito 
de Dionísio, deus dos excessos, do impulso, da expressão (do descontrolo). 
O atlas permite a desordem, permite configurar uma rede de informações 
que se organizam da mesma forma que se organiza o nosso pensamento. O 
conhecimento faz-se a partir das hipóteses comprovadas e refutadas, hipóteses 
que nascem do avanço e retrocesso do raciocínio lógico, que nunca é linear.

O atlas é o desejo pela imaginação. Pensamos num atlas a partir das relações 
que as imagens estabelecem entre elas. Permite o jogo de aparecer e desaparecer, 
surgir e esconder, emergir e ausentar, revelar e ocultar. As imagens não se 
impõem de forma coletiva. A fugacidade das imagens faz com que a sua presença 
seja inconstante.

No atlas anulam-se os intervalos32 cronológicos e temáticos das imagens, onde as 
narrativas possíveis assemelham-se e adaptam-se ao mecanismo do pensamento 
humano, em constante sistema de relações análogas, de troca de mensagens 
mentais. Todas as interpretações serão inéditas, nenhuma constelação encontrará 
outra sua semelhante.

“(...) abrimo-lo, sim, para procurar nele uma informação precisa, mas obtida a 
informação, não abandonamos forçosamente o atlas, mas percorremos uma e 

30 - em ¿Atlas: cómo llevar el mundo a cuestas?, op.cit., p.8
31 - Didi-Huberman, ¿Atlas: cómo llevar el mundo a cuestas?, op.cit.,  p.9
32 - Idem, p.17

20. Atlas Mnemosyne, Aby Warburg
21. Painel 39, Atlas Mnemosyne, Aby Warburg
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outra vez todas as suas bifurcações, sem poder fechar a coleção de folhas antes 
de ter deambulado por algum tempo, erráticos, sem intenção precisa, através do 
seu bosque, seu dédalo, seu tesouro. Até à próxima vez, tão inútil ou fecundo.”33

Pensamos neste atlas de imagens do mesmo modo como pensamos uma coleção, 
que surge do gesto inconsciente de guardar o que nos envolve. Podemos comparar 
o atlas com a ‘casa’, algo em permanente mudança, alteração, conforme o tempo. 
A casa molda-se a nós e nós moldamo-nos à casa. A casa nunca é definitiva. 
Mas há coisas que se tornam permanentes, não sendo essa permanência imposta 
como condição. 

Colecionamos com a visão no futuro e no passado, a pensar no passado próximo. 
Guardamos o que nos foge entre os dedos, inevitavelmente, e tentamos de forma 
elementar tornar presente o que já foi. Assim, o tempo encarrega-se de filtrar o 
conteúdo da coleção, some o que se revela supérfluo, e consolida o necessário.  

O atlas ambiciona ser um dicionário de imagens. Um dicionário que exclui o rigor 
característico do dicionário de palavras, que é finito e organizado alfabeticamente. 
É um dicionário de frases e de textos; um dicionário de narrativas, de histórias 
colecionadas. No entanto, essas narrativas lêem-se de forma diferente, como 
explica Didi-Huberman:

“Não se lê um atlas como se lê uma novela, um livro de histórias ou um 
argumento filosófico, desde a primeira à última página. Além disso, um atlas 
geralmente começa (...) de forma arbitrária ou problemática, muito diferente do 
início de uma história ou da premissa de um argumento (...).”34

O caráter orgânico do atlas, o mesmo inerente às imagens, implica uma 
dificuldade imediata na sua definição. Existem questões que se encontram sem 
resposta (ou que não são de resposta imediata); caso contrário o atlas acabaria 
por se banalizar pela sua sobredefinição. O atlas mantém-se sempre aberto, 
aberto na forma e no conteúdo, indefinido. 

Quando começa e acaba a construção do atlas? Onde começa e quando acaba a 
leitura de um atlas? 

Transporte de uma memória individual ou coletiva, o atlas torna presente os 
museus imaginários (de André Malraux). O atlas é a partilha de conhecimento. 

33 - Idem, p.14
34 - Idem, ibidem
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Pensamos no atlas como uma forma de comunicação, é a expressão de uma ideia 
e cultiva novas ideias em quem o visitar. O atlas não se limita a servir o seu autor, 
sai da sombra de onde foi criado e mostra-se ao mundo. A ambição do atlas é 
pertencer ao mundo.

De seguida, propõe-se um ponto de vista analítico sobre a metodologia que está 
por detrás da criação de uma coleção de imagens. Esta visão estruturada permite 
fazer uma análise mais esclarecida dos casos de estudo propostos nos temas 
seguintes.

MÉTODO

Falar do método é explicar os processos: como se recolhe, quais os conteúdos, e a 
forma como se faz presente. Desta forma, a metodologia está estruturada em três 
fases: de recolher, de categorizar, e de colocar.

 As fases de processo de construção de um atlas contaminam-se umas às outras, da 
mesma forma que se autojustificam. Podemos encontrar a razão de um princípio 
num objetivo final, a não categorização, por exemplo, pode ser justificada pela 
forma como as imagens são colocadas.

As imagens são o ponto zero, há uma permanente procura daquilo que nos 
move. Tudo começa nas imagens, nelas o atlas encontra a sua origem, - não uma 
origem cronológica mas mental. 

A não linearidade do atlas é refletida pela sua formação impulsiva. A ordem 
estabelecida pelas três fases de construção do atlas não é sempre respeitada. 
Estando sempre em construção, o atlas possibilita uma permanente recolha de 
imagens, recolha que respeita uma categorização que pode estar já determinada. 
Todos os passos aqui propostos podem ser alterados, mas nunca omitidos: a 
imagem é sempre recolhida, sempre organizada e sempre colocada.

Para poder analisar coleções de imagens é determinante perceber a quem 
pertencem; conhecer o seu colecionador é o ponto de partida para entender 
a coleção. De um ponto de vista abrangente, a coleção pode ser individual ou 
coletiva. Por outro lado, é também fundamental perceber a que se destina a 
coleção, conhecer os seus propósitos iniciais. Estes fatores trazem implicações 

22. Museu Imaginário, André Malraux
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para todas as fases da metodologia da coleção.

Para uma análise mais profunda, poderíamos recorrer ao maior número possível 
de coleções de imagem na análise das três fases da metodologia. Tal análise foi 
realizada35, no entanto, de forma a não tornar o discurso exaustivo, recorre-
se a apenas a um exemplo, respetivamente, para a explicação de cada fase da 
metodologia.   

1. recolher

Uma coleção de imagens surge geralmente a partir de uma recolha natural. A 
espontaneidade está implícita nos inícios da formação da coleção de imagens. As 
imagens vão-se guardando de forma natural, até comporem um imaginário mais 
ou menos completo do seu colecionador. 

No entanto, uma coleção de imagens pode também nascer de um propósito a 
priori, sobre o qual se definem as regras para a recolha das imagens. 

Assim, ass image chegam-nos de distintas formas, são procuradas e encontradas 
segundo um propósito, ou surgem de forma casual. 

Uma coleção pode ainda nascer a partir de uma seleção de imagens já criada, 
como veremos mais à frente36. Desta forma, as imagens podem surgir de outro 
atlas, e conformam um novo grupo motivado por diferentes intenções.

Num outro sentido, uma coleção individual apresenta características distintas de 
uma coletiva. Poderemos olhar para a publicação da revista San Rocco, o Book 
of Copies37, a qual pode ser entendida como uma coleção coletiva. A pedido da 
revista, vários arquitetos disponibilizaram conjuntos de fotocópias (de imagens), 
os quais são relativos a temas distintos. Cada arquiteto, com o seu respetivo tema, 

35 - ver tabela de casos de estudo, p.126
36 - no caso de estudo sobre Valerio Olgiati, p.85
37 - A revista San Rocco deu origem a uma publicação, intitulada The Book of Copies, uma coleção 

de fotocópias, as quais estão organizadas por grupos referentes a tipos de edifícios/estruturas 
arquitetónicas (museu, casa, labirinto, escada, etc.). É de salientar o carácter ambicioso (e 
irónico) desta coleção, ao propor a valorização da fotocópia em plena era de domínio digital. 
Os vários conjuntos de fotocópias, disponibilizados por diferentes arquitetos (um por tema), 
servem como uma biblioteca de apoio à conceção de projetos de arquitetura, conforme 
programas distintos. Esta coleção de fotocópias, como material de pesquisa, não pretende 
encontrar o modelo ideal de pesquisa para qualquer arquiteto, é uma compilação de vários 
exemplos de construções da história da arquitetura, que têm importância para o arquiteto que 
as selecionou, e que estão disponíveis para serem reinterpretados.
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disponibilizou imagens de referências que lhe estão associadas. Apesar desta 
associação arquiteto-imagens não ser relevante para as intenções da coleção, é 
importante referir o seu carácter multipessoal. 

Esta fase inicial da metodologia pode ser melhor entendida à luz das coleções de 
imagens que serão analisadas mais à frente.

2. categorizar

A categorização define-se pela organização das imagens em grupos. Estes 
grupos geralmente orientam-se por temas inerentes às imagens. Por permitirem 
inúmeras interpretações, as imagens à partida não dizem respeito a um tema 
específico, o seu conteúdo é de tal forma vasto que apenas o autor é capaz de lhe 
atribuir um tema. Um biólogo, um economista e um arquiteto irão certamente 
organizar as mesmas imagens de uma forma diferente, pois os seus interesses e 
leitura sobre as coisas é naturalmente distinta.

Categorizar significa o desejo de organizar. A categorização atua sobre o caráter 
espontâneo da recolha; trata de tentar dominar o caos, tornando-o organizado. 
A divisão das imagens por grupos permite localizá-las, atribui-lhes coordenadas. 

Por outro lado, a categorização pode limitar o atlas na sua condição de liberdade 
e espontaneidade. Uma excessiva categorização pode anular toda a dimensão 
imaginativa inerente ao atlas, despindo-o de todas as possibilidades que desvenda. 

Podemos olhar para o exemplo da exposição realizada pela Revista Dédalo em 
201738. Nessa exposição, é mostrado um conjunto de imagens selecionadas pelos 
organizadores da própria exposição. Essas imagens, apesar de não evidenciarem 

38 - Desenvolvida sob a interpretação do Museu Imaginário de André Malraux, a Revista 
Dédalo realizou uma exposição onde exibe uma série de imagens (que nos remetem a temas 
da arquitetura), muitas das quais estão associadas entre si, em pequenos grupos - pares, trios 
- estabelecendo-se assim diferentes analogias. Estas associações são na maioria das vezes 
formais, imediatas ou demoradas, colocam em confronto distintos contextos, em conexões que 
se fazem por proximidade ou oposição. Remete-nos assim para o pensamento de que a obra 
não nasce virgem. A ordem das imagens foi determinada pelos autores da exposição, segundo 
um processo de categorização das mesmas. As categorias das imagens não foram reveladas de 
forma a permitir ao espectador fazer a sua própria interpretação da exposição.

23. Volumes Book of Copies, San Rocco Magazine
24. Website Book of Copies, San Rocco Magazine
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uma categorização, estão dispostas segundo critérios definidos. Desta forma, 
as imagens, de desorganização aparentemente, deixam aberto esse espaço para 
interpretação do público. A linha de raciocínio que ordena as imagens é omissa, 
o que faz com que sejam as próprias imagens a sugerirem as interpretações. 

3. colocar

Este último passo determina a forma como o atlas vai estar disponível, como 
as imagens se fazem presentes. Esta disponibilidade assume diferentes níveis de 
intensidade, pode ser mais ou menos comunicativo. Assim, as formas de guardar 
as imagens apresentam aspetos positivos e negativos, conforme a sua utilização.

As imagens podem ser guardadas em arquivo, compiladas em folhas separadas 
que se sobrepõe, à semelhança de um livro. O livro permite a deslocação das 
imagens para qualquer lugar (os livros foram inventados para fazer circular 
o texto e a imagem), e desta forma, podem ser facilmente transportados e 
arrumados em estantes. No entanto, o livro apenas permite a visualização das 
imagens de forma isolada, limitada ao tamanho da folha; impossibilita a ter a 
perceção de todas as imagens ao mesmo tempo. Assim, o olhar não navega pelas 
imagens de forma completamente livre, como acontece com Atlas Mnemosyne 
de Aby Warburg. 

Por outro lado, as imagens podem ser colocadas de forma vertical, tal como 
acontece com os quadros. Na parede, a sua presença torna-se permanente. 
As imagens dispostas verticalmente dialogam com o observador, o que lhe 
permite ter uma maior liberdade de movimentos. Para além do já referido Atlas 
Mnemosyne, a sala de exposições do Museu de Arte de São Paulo é exemplo 
elucidativo da liberdade inerente à colocação das imagens, como explica Aldo 
Van Eyck:

“Pintadas durante um período relativamente curto - cerca de 500 anos - e numa 
pequena parte do mundo - a Europa - as pinturas reunidas no MASP, pareciam, 
devido à maneira pela qual eram expostas, estar agradavelmente afiliadas 
transcendendo o período, a cultura ou o génio individual. É como de todas 
pertencessem a uma única família complexa - uma que fosse admiravelmente 
coerente e diversa. Sentir a homogeneidade do que é exposto assim no MASP é 

25. Exposição Dédalo 2017
26 a 28. Imagens da Exposição Dédalo 2017
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muito comovente.”39

As imagens partilham o mesmo espaço. Nele, as imagens afastam-se dos seus 
contextos históricos e passam a pertencer a um conjunto equilibrado. No 
entanto, as imagens fixam-se nas paredes, não se movem. Dessa forma, as 
imagens assumem uma posição determinada, as imagens vizinhas são sempre as 
mesmas. Neste caso, a dinâmica pertence a quem as visualiza, a quem se desloca 
no espaço. 

Noutro sentido, as imagens de um atlas podem ter um sentido mais operativo. 
Podem ser dispostas numa mesa de forma livre. No plano horizontal, as 
imagens estão em constante movimento: estão no centro e nos limites, isoladas 
e agrupadas. As imagens estão sempre disponíveis para serem reorganizadas e, 
consequentemente, reinterpretadas. Por outro lado, a liberdade da organização 
das imagens em plano horizontal implica uma maior disponibilidade espacial, o 
que a torna pouco prática.

Walter Benjamin debruça-se sobre estas duas formas de colocar as imagens, 
vertical e horizontal. 

“Uma pintura prefere ser suportada verticalmente diante do observador. Um 
mosaico no chão encontra-se horizontalmente a seus pés. Em relação a essa 
distinção, costuma-se contemplar a imagem gráfica como uma pintura. 
Mas é uma distinção muito importante e de grande alcance que deve ser 
feita na imagem gráfica: poder-se-á observar um estudo para uma cabeça, 
uma paisagem de Rembrandt segundo o modo da pintura ou, na melhor das 
hipóteses, poder-se-á deixar estas superfícies numa posição horizontal neutra. 
Pelo contrário, consideremos os desenhos infantis. Na maioria das vezes, atacar-
se-á o seu sentido íntimo ao colocá-los perpendicularmente; do mesmo modo 
se consideram os desenhos de Otto Gross, há que apoiá-los em forma horizontal 
sobre a mesa. Aqui reside um problema muito profundo da arte e da sua origem 
mítica.”40

39 - Aldo Van Eyck, “Um dom superlativo”, em Museu de Arte de São Paulo 1957-1968, Blau, 
Lisboa, 1997

40 - Walter Benjamin, Estética de la imagen: fotografía, cine y pintura, La Marca, Buenos Aires, 
2015, p.137

30 e 31. Sala de exposições Museu de Arte de São Paulo, Lina Bo Bardi
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Benjamin prossegue a sua análise concluindo que os critérios de colocação 
vertical ou horizontal não dizem respeito a fatores formais: 

“(...) o que importa não é simplesmente o mero diagnóstico externo, mas 
o espírito: se o problema há de construir-se sobre o simples postulado que o 
quadro é vertical, o símbolo horizontal, ainda que isso haveria de ser investigado 
de perto através dos tempos em relações metafísicas cambiantes.”41

Podemos, a partir do autor, afirmar que a colocação de uma imagem varia 
consoante as intenções que a motivam. De forma conclusiva, e no contexto da 
coleção de imagens como ferramenta operativa, poderíamos atribuir à colocação 
vertical um sentido de afirmação, e, por outro lado, à horizontal uma intenção 
de questionamento.

41 - Idem, ibidem
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“(...) quando chego a casa e encontro as pessoas de quem eu preciso e os objetos 
que me são úteis e que me trazem memórias, sinto-me seguro. Isto dá-me 
conforto, fico bem.”42

É possível, através de um pensamento desatento, encontrar diferenças na forma 
de nomear Eduardo Souto de Moura. Eduardo para os mais próximos, e para 
os que o reconhecem apenas pela sua arquitetura, Souto de Moura. A pessoa 
Eduardo e o arquiteto Souto de Moura. A casa é do Eduardo e o escritório de 
Souto de Moura. Se nos precipitarmos, podemos criar uma fenda que divide o 
arquiteto da pessoa. Mas revela-se fácil desconstruir esta separação de entidades. 
Esta distinção é meramente superficial - a disciplina impede essa separação, a 
pessoa é a mesma. 

O escritório é o prolongamento da casa e vice-versa. Como refere Eduardo Souto 
de Moura, o trabalho invade a casa, onde encontra a tranquilidade, longe das 
questões do trabalho; da mesma forma que os objetos da intimidade encontram 
lugar nas paredes do escritório. Encontramos uma revista El Croquis na estande 
de casa e uma fotografia da neta na parede do escritório. Assim, existe uma grande 
semelhança entre os lugares que pertencem a Eduardo Souto de Moura, uma 
semelhança na lógica da apropriação do espaço, dos seus usos. Reconhecemos 
um intercâmbio natural e recorrente (talvez por isso o seu escritório tenha 
uma presença muito forte no livro A Casa de quem faz as Casas). Desta forma, 
podemos interpretar o escritório como uma segunda casa, que se aproxima da 
definição proposta por Gaston Bachelard: “a casa é o nosso primeiro canto do 
mundo. Ela é (...) o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um 
cosmos em toda a aceção do termo.”43

A metodologia e pensamento de Eduardo Souto de Moura convertem-se na 
presente coleção de imagens. O recurso à imagem, para Eduardo Souto de Moura, 
é muito frequente no modo de fazer arquitetura. Através dela, a arquitetura é 
pensada, fundamentada, testada e construída. A imagem surge como uma de 

42 - Eduardo Souto de Moura, em Roberto Cremascoli, Maria Milano, A Casa de Quem Faz as 
Casas: Eduardo Souto de Moura. Gosto de Chegar a Casa, Cardume Editores, Matosinhos, 
2016, p.44

43 - Gaston Bachelard, Poética do Espaço, 6ª edição, Martins Fontes, São Paulo, 2003, p.24

3. Caso de Estudo - Atlas de Parede, Eduardo Souto de Moura

32. Eduardo Souto de Moura no seu escritório
33. Casa de Eduardo Souto de Moura





59

várias ferramentas que acompanham o pensamento na formulação dos projetos 
até à obra. Se procurarmos as raízes de ensino da escola do Porto, encontramos 
a predominância do trabalho a partir do desenho e da maquete, métodos 
igualmente determinantes para Álvaro Siza. 

“Chego à forma através da imagem. Faço muitos esquissos. Uma forma de 
trabalhar herdada da tradição que nos incutia Siza. Quando tínhamos dúvidas 
sobre algum aspeto do projeto tínhamos de desenhar para explicá-lo. Estávamos 
obrigados, nesse processo, a utilizar imagens, desenhos, esquissos, para 
comparar e contrapor a outros, mas respeitando a ideia do projeto.”44

Eduardo Souto de Moura dá à imagem um papel determinante na construção da 
ideia do projeto. As imagens do seu escritório funcionam como um background, 
o qual que serve de recurso para a clarificação conceptual de cada projeto. O 
desenho e a maquete dão um contributo distinto: servem para determinar a 
solução formal e concreta do projeto; funcionando sempre em paralelo, vão 
respondendo às exigências das circunstâncias. 

Se recorrermos ao escritório de Eduardo Souto de Moura em busca de uma 
rápida compreensão do seu método de trabalho, de uma exposição clara de todos 
os seus passos, podemos ficar de início dececionados. Encontramos o confronto 
entre a individualidade do atelier de um artista45 (que se vira para dentro), e 
a partilha de um espaço comum, feito de imagens que comunicam. O seu 
escritório não se organiza para se fazer explicar, encontramos uma organização 
desorganizada, onde se conhece o sítio das coisas (como conhecemos os recantos 
ímpares da cidade). Uma desorganização que vem diretamente do pensamento, 
sem passar por processos de tradução. “Na parede, sem hierarquia reconhecível, 
imagens decorrentes da produção própria do escritório (esquissos e faxes 
relativos a projetos em desenvolvimento) debatiam-se misteriosamente com 
imagens recortadas de jornais ou revistas.”46 Assim, percebemos que não há 
qualquer pretensão de expor as suas paredes ao público. As paredes não valem 

44 - Eduardo Souto de Moura, em El Croquis, Eduardo Souto de Moura (2005-2014), n.176, 
Editorial El Croquis, Madrid, 2015, p.16

45 - Philip Ursprung, em Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de método, op. cit., 
p.119

46 - Pedro Bandeira, em Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de método, op. cit., 
p.10

34. Escritório de Eduardo Souto de Moura

Atlas de Parede, Eduardo Souto de Moura
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por si, valem pelo exercício que as conformou e pela liberdade de cruzamento 
de referências. 

O escritório de Eduardo Souto de Moura é o espelho do seu pensamento. 
Nas paredes encontramos uma “segunda arquitetura, em cima da arquitetura 
primária”47, esta segunda arquitetura que envolve o arquiteto assumindo-se 
como primeiro vestígio da materialização do seu modo de pensar. A parede é 
o suporte, a infraestrutura revestida por uma pele de peças iconográficas. Uma 
camada física que se encontra em constante mutação, encontra vários caminhos 
e toma diferentes formas. Uma superfície construída por fragmentos que a 
memória quer esquecer, numa luta pacifica mas permanente entre o homem e o 
esquecimento.  

Vemos nas paredes um perfeito atlas. Apesar de não ser uma tentativa exaustiva 
de se fazer rodear pelo conhecimento genérico do mundo, o escritório funciona 
como um “micro-cosmos”48 dos interesses de Eduardo Souto de Moura - daquilo 
que é preciso ser visto, que exige uma presença física, visual. Um micro-cosmos 
que condensa tempos e espaços diferentes cuja hierarquização é determinada 
pelo arquiteto. Um maço de cigarros da Camel pode ter maior importância num 
determinado momento que os degraus de Machu Picchu, por exemplo. 

No seguinte excerto escrito em Arequipa (Peru), Eduardo Souto de Moura revela 
a sua preocupação de se saber posicionar, de saber enfrentar as questões culturais 
que a arquitetura implica.

“O nosso olhar é, como o das moscas, de múltiplas perspetivas. É assim e temos 
de nos adaptar à atomização da mensagem cultural, naquele que pensamos o 
que recebemos, uma mensagem sem sujeito, puro fluxo de todos e de ninguém. 
Falamos do tempo, do vosso tempo, do nosso tempo. Suspender esse fluxo, 
recuperar a nossa atividade de julgá-lo, não é apenas uma forma de não ser 
dissolvidos por ele, mas também de ser livres. Cada vez resultará mais difícil, e 

47 - Eduardo Souto de Moura, em A Casa de Quem Faz as Casas: Eduardo Souto de Moura. Gosto 
de Chegar a Casa, op.cit., p.27

48 - Phillip Ursprung, em Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de método, op. cit., 
p.119
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por isso ser arquiteto será mais apaixonante.”49

A emergência do olhar em múltiplas perspetivas obriga ao exercício de ter 
um conhecimento amplo da história, e tê-la sempre presente para projetar o 
contemporâneo e construir a nova história. Uma arquitetura que se serve de 
analogias não é sinónimo de uma arquitetura de patchwork. “O problema consiste 
em que quanto mais simples nos parece a imagem, mais tortuosa terá sido a sua 
construção; quanto mais complexo é o resultado, mais despreocupado terá sido 
o seu projeto.”50 Existe um exercício de contração feito sobre as circunstâncias 
inerentes ao projeto que permite que este seja claro. A simplicidade das formas 
esconde a complexidade que as originou. A clareza da ideia é encontrada pelas 
formas universais. É através do desenho e da maquete que esta evolução do 
projeto se faz, da adequação das condicionantes, contrariedades e circunstâncias. 

“Por exemplo, aqui no escritório acho que se nota um bocado este aspecto 
[camadas que envolvem]. Tenho aqui as coisas todas de que mais gosto: as 
fotografias de Joseph Beuys, os desenhos da minha neta, e de vez em quando 
olho para ali. Depois tenho ali uma das fotografias de que mais gosto do 
Ferreira Alves [fotógrafo de arquitectura], que aparece o Jaques Tati; e também 
tenho algumas referências, tenho, por exemplo, o Gabriele Basilico; e depois 
tenho aqui os discos. Mas é raríssimo por música. Tenho aqui os livros sobre o 
património de Portugal. Não tenho livros de arquitectura porque não teorizo 
aqui, mas quando preciso de uma imagem venho aqui. (...) É confusa, no sentido 
que não tem um conceito, uma disciplina, vai-se usando.”51

Apesar de encarar o conjunto das imagens de Eduardo Souto de Moura como 
uma coleção, não existe o intuito inicial de a recolher para colecionar. Servindo 
de lembretes para a memória, as imagens vão aparecendo sob motivo do interesse 
pela vida e pela arquitetura (se for possível tal distinção). As paredes são cobertas 
de inúmeras imagens: fotografias, desenhos, recortes, textos; imagens que são 
ou foram importantes para Souto de Moura em algum momento (para algum 
projeto, ou numa fase do seu percurso), que foram afixadas e lá ficaram. Há uma 
constante aproximação e afastamento às imagens, exercício que estabelece uma 

49 - Eduardo Souto de Moura, em 2G, Eduardo Souto de Moura, n.5, Gustavo Gili, Barcelona, 
1998, p.143

50 -  Eduardo Souto de Moura, em 2G, Eduardo Souto de Moura, n.5, op.cit., p.142
51 - Eduardo Souto de Moura, em A Casa de Quem Faz as Casas: Eduardo Souto de Moura. Gosto 

de Chegar a Casa, op.cit., p.30
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relação com elas sem causar dependência.

As imagens que se guardam estão legitimadas pelo espaço que ocupam na 
parede. As imagens que se guardam não são demasiado óbvias, nem demasiado 
irrelevantes (caso contrário não haveria necessidade nem motivo para as ter 
presentes). Existe um espaço, um intervalo espacial de graduação de importância 
que damos às imagens que determina se as devemos guardar de forma física. 
Talvez não sintamos a necessidade de guardar a Villa Savoye ou a Casa da 
Cascata, Luis Barragán ou Mies van der Rohe, porque o conhecimento mental 
já é suficiente para poder construir estas imagens mentais sem muletas, sem ter 
de olhar para as imagens que as ilustram para as termos presentes. Por outro 
lado, o que é mais ou menos óbvio, existem imagens que pela irrelevância que 
encontramos nelas não as guardamos por nos serem desnecessárias. Existem 
ainda imagens que são guardadas por instinto, que no primeiro momento 
não sabemos bem definir a razão, mas persentimos que algures no futuro irá 
ganhar valor. Ou não. Arriscamos a sua imprevisibilidade. A imagem permite 
esta liberdade, o risco económico de poder guardar algo motivado pelo olhar 
desconfiado de uma possível semente de fruto, sob pena de não poder vir a servir 
nenhum propósito. 

Revela-se interessante contrapor as imagens que constroem o imaginário 
insubmisso de Eduardo Souto de Moura com as duas imagens, de síntese, que 
disponibilizou a Valerio Olgiati e estão presentes no livro The Images of Architects. 

As duas imagens escolhidas por Eduardo Souto de Moura evidenciam de forma 
clara os seus princípios que o orientam quanto arquiteto. Na primeira imagem 
surgem as mãos de quatro dos arquitetos mais importantes do século 20: Frank 
Lloyd Wright, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe e Alvar Aalto. Esta 
primeira página revela dois princípios. O primeiro celebra os quatro arquitetos 
que foram importantes para Souto de Moura, por se tornarem numa referência 
permanente, importantes não só para a época em que viveram como para 
toda a história da arquitetura. O segundo enaltece as mãos dos arquitetos, que 
transportam as ideias para a realidade através do desenho, as mãos que tocam 
nos materiais e sentem as texturas e a temperatura, mãos fortes que se exprimem 
de forma inteligente e sensível, incansáveis testemunho do trabalho incessante 

37. Imagens de Eduardo Souto de Moura, páginas do livro The Images of Architects
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que é o do arquiteto. Na segunda imagem aparece uma das maiores referências 
para Souto de Moura. Em 5 imagens diferentes, Mies van der Rohe aparece em 
sua casa, mostrando que vive em ambiente distinto daquele que projeta (de estilo 
clássico).  

Enquanto que as imagens presentes no seu escritório ajudam a entender quais 
as intenções para cada projeto, as duas imagens selecionadas para a exposição 
de Valerio Olgiati tentam comunicar os interesses maiores que se tornaram 
permanentes. Por alguma razão estas imagens não se encontram nas paredes do 
seu escritório, fazem já parte do seu consciente e inconsciente.  

MÉTODO

1. recolher

Torna-se fácil entender a formação das imagens de Eduardo Souto de Moura pelo 
seu método de trabalho anteriormente descrito. Trabalhando em “avalanche”52, 
as imagens surgem sem compromisso, muitas vezes fruto do acaso. É de realçar 
sobretudo a forma como a imagem é escolhida. Entendo que cada imagem foi 
obtida num contexto específico, que conta uma história ou um projeto. Vemos 
recortes de revistas, uma caixa de cigarros, um postal de um amigo, slides de 
uma viagem - imagens aparentemente sem interesse, que não transmitem a 
necessidade da rapidez de projetar. Por outro lado surgem imagens de referência 
direta aos projetos. Existem imagens que surgem por mero acaso, são de 
aparecimento lento e aleatório; e outras que surgem pela urgência da arquitetura. 

As imagens, de acordo com a natureza livre do conjunto, surgem em diferentes 
momentos relativamente ao desenvolvimento de cada projeto. Como refere o 
arquiteto Camilo Rebelo, em entrevista em anexo, Souto de Moura recorria às 
referências de conteúdo arquitetónico (sobretudo de construção) de com dois 
objetivos: para informarem e orientarem o projeto quanto às escolhas a tomar 
(a priori), e em forma de comprovação das soluções encontradas, como a 
verificação da lógica (a posteriori). Esta explicação é feita à luz de dois exemplos 
que Camilo Rebelo relata da experiência que teve ao trabalhar no escritório de 

52 - expressão usada pelo Camilo Rebelo na entrevista em anexo, p.173

38. Slides, Atlas de Parede, Eduardo Souto de Moura
39. Maços de cigarro e recorte de jornal, Atlas de Parede, Eduardo Souto de Moura
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Souto de Moura53. Desta forma, as imagens servem tanto para aconselhar como 
para confirmar.  

Percebemos a dimensão referencial do pensamento de Eduardo Souto de Moura 
através da compreensão do Estádio Municipal de Braga:

“Mal foi aprovado que o estádio iria ser feito como eu sugeria, fui a Epidauros, 
na Grécia, porque o tema era aquele. Eu não fazia a mínima idea do que era 
a relação com a paisagem, como se faziam os cenários de filtragem... Não há 
arquitetura aberta, mas há filtros. Há os bosques, que para além de garantirem a 
acústica criavam um primeiro limite e davam um ambiente, e há a paisagem com 
a silhueta ao fundo. Coisas que os gregos faziam muito bem. E fui a Corinto, ver 
o canal. Foi nesses sítios e nas visitas que fiz aos estádios que fui encontrando as 
sugestões para Braga.”54

O recurso à história é permanente, orientado pela lógica de entender o passado 
para formular o presente. A relação do estádio com a paisagem é resultado do 
entendimento feito sobre o que foram os teatros gregos, neste caso em Epidauro. 
Souto de Moura demonstra uma grande elasticidade conceptual de reinterpretar 
a história, ensinando-nos que, mais do que um facto do passado, é uma realidade 
atemporal. Apesar das reconhecidas referências, poderíamos interpretar o 
Estádio de Braga como uma “arquitetura anónima”55, fundada sobre um esforço 
tão forte quanto natural. 

No projeto para a Quinta do Lago, Casa para Três Famílias, existe uma analogia 
com a Igreja de Nossa Senhora da Luz, a qual surge numa fase posterior ao 
projeto estar concluído56. A analogia entre a casa e a igreja é testemunho da 

53 - ver entrevista em anexo, p.171
54 - Eduardo Souto de Moura entrevistado por José Paulo Mateus, Expresso, 2003, disponível em: 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/05.019/3325?page=4 [consultado em 
Julho de 2018]

55 - Eduardo Souto de Moura, entrevista “Ambição à Obra Anónima”, em Luiz Trigueiros, 
Eduardo Souto de Moura, Blau, Lisboa, 1996 BLAU, p.32

56 - explicado por Pedro Bandeira, em Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de 
método, op. cit., p.19

40. Teatro Epidaurus e Estádio Municipal de Braga, Atlas de Parede, Eduardo Souto de Moura
41. Igreja N. S. da Luz e Casa para Três Famílias, Atlas de Parede, Eduardo Souto de Moura
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relação entre as coisas e da ideia de que “ninguém começa do nada”57, testemunho 
das coincidências constantes. Talvez a igreja tenha sido vista numa fase inicial, 
e tenha sido guardada na memória de forma inconsciente para mais tarde 
influenciar o projeto. 

O trabalho em equipa no escritório permite a Eduardo Souto de Moura uma 
ampliação dos meios de pesquisa pela imagem. As imagens chegam, também, 
pela partilha com sua equipa de trabalho (associados e colaboradores) dos seus 
interesses genéricos ou específicos. As referências podem chegar por variadas 
mãos. No entanto, a última palavra é de Souto de Moura, assumindo-se como 
autor individual das imagens que habitam as paredes. 

2. categorizar

Através do Atlas de Parede percebemos que esta coleção de imagens não é 
uma coleção dominada por um tema. Esta responde unicamente aos interesses 
alargados de Eduardo Souto de Moura. Contém imagens que pertencem ao 
mundo, de conteúdo amplamente variável. O facto de não existir categorização 
sugere uma despreocupação por uma organização.

Eduardo Souto de Moura não teoriza sobre as suas imagens sob o ponto de 
vista de conformarem um conjunto. O processo é natural e espontâneo. O que 
interessa é guardado, imagens antigas dão lugar a novas por sobreposição ou 
substituição. Embora seja possível categorizar as imagens que o rodeiam, de 
forma mais ou menos precisa, não existe uma organização evidente que oriente 
as imagens e as separe em grupos. 

“(...) esses pequenos recortes de temas diversos na parede do escritório 
chamaram a nossa atenção pela estranheza no confronto directo com as imagens 
dos projectos de arquitectura.”58

Pensar que “tudo é arquitectura”59, pode colocar dificuldades em fazer o exercício 
(de ilusória facilidade) de dividir as imagens de conteúdo arquitetónico das 
restantes. Ilusória porque as imagens são mais do que superfícies pictóricas 

57 - Pedro Bandeira, citando Eduardo Souto de Moura, em Eduardo Souto de Moura: Atlas de 
Parede, Imagens de método, op. cit., p.20

58 - Pedro Bandeira, em Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de método, op. cit., 
p.10

59 - Hans Hollein, “Everything is Architecture”, em Joan Ockman (ed.), Architecture Culture 
1943-1968, New York, Columbia Books of Architecture/Rizzoli, 1993, p.462
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aos olhos do arquiteto, que estabelecem múltiplas relações entre as imagens de 
conteúdo mundano e o panorama multidisciplinar da disciplina. 

As “ondas do deserto”, fotografia de Spencer Weiner recortada de uma revista, 
conformam uma imagem que, de forma mais ou menos unânime, é não-
arquitetónica. No entanto a sua relação com a arquitetura, legitimada pela 
presença no escritório de Souto de Moura, parece ser óbvia e ter variados 
sentidos. Várias interpretações podem ser feitas: a relação formal imediata da 
curva com as formas arquitetónicas, a subtileza, a dualidade entre a massa e a 
leveza, a beleza e sedução inerente à arquitetura, a naturalidade dos processo e 
fluidez do trabalho do arquiteto, a simplicidade das formas, a oscilante relação 
entre o projeto e suas condicionantes e circunstâncias, a relação com o cliente... 
Este campo alargado de interpretações torna difícil a categorização das imagens.

Ainda assim, Pedro Bandeira, no texto “Tudo é Arquitectura”60 (em Atlas de 
Parede), sugere uma estruturação para o ‘atlas iconográfico’ de Eduardo Souto de 
Moura, dando resposta à necessidade natural de organizar para analisar, e vice-
versa. São assim sugeridas seis categorias que abrigam as imagens vagueantes 
de Eduardo Souto de Moura: Imagens Arbitrárias (que surgem do acaso, de 
contexto próprio e aleatório, alheias a uma relação direta com arquitetura); 
Imagens Afetivas (em que a sua importância é pessoal, em que o valor que motiva 
a sua presença é dado pela pessoa, valor esse que transcende o valor objetual 
da imagem); Imagens Latentes (que a sua presença acompanha o trabalho do 
arquiteto na sua plenitude, que se relacionam com a disciplina, que são tornadas 
ícones permanentes); Imagens Analógicas (que se relacionam com o projeto 
em termos de conteúdo, que podem ser úteis durante a conceção ou numa fase 
posterior, que dizem respeito à compreensão conceptual de um projeto); Imagens 
Recorrentes (que ganham sentido se associadas a outras semelhantes, que surgem 
de uma repetição de temática recorrente, revelam um interesse específico pelo 
tema); Imagens Utópicas (que se afastam de um contexto de utilidade, são 
inconsequentes, são exercício conceptual em circuito fechado, valem por elas 
próprias, iniciam e acabam em si mesmas).

Numa tentativa de visão mais abrangente, divido todas estas imagens em dois 
grupos, as imagens de projeto (as que surgem em circunstância de projeto), e 
as imagens de inspiração (as que despertam na pessoa valores mais duradouros, 

60 - Pedro Bandeira, em Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de método, op. cit., p.9

42. As ondas do deserto, Atlas de Parede, Eduardo Souto de Moura
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que invocam as inspirações para fazer arquitetura, como Mies van der Rohe ou 
Donald Judd). As imagens de projeto têm uma presença variável, são relevantes 
quando a prática exige que elas apareçam. Por outro lado, as imagens de 
inspiração são duradouras, representam a forma como o arquiteto quer orientar 
a sua arquitetura.

Entendemos, através de dois exemplos explicados por Souto de Moura, os 
diferentes contextos envolvem o recurso à imagem como exercício intelectual 
de entendimento sobre a história. Em primeiro lugar os porta-aviões japoneses 
(para o projeto Campus no Médio Oriente), e em segundo os degraus da 
povoação inca, em Machu Picchu.

(porta-aviões japoneses)

“Neste caso concreto, lembro-me de estar no meio do deserto e dizerem-me: 
«Não podes fazer uma povoação de betão com curvas simulando a areia do 
deserto porque seria pitoresco». Não queria tocar na areia, como fazem os povos 
e os conjuntos urbanos de Marrocos, nos quais existe uma continuidade entre 
a terra e a arquitetura. Interessava-me o contraste entre a natureza e o artefacto. 
Queria separar as coisas; o deserto é como um mar. Que construções há no mar? 
Plataformas petrolíferas com pilares e grandes barcos; em betão, interessavam-
me os porta-aviões. Tratava-se de pensar sobre estes grandes barcos e, como 
se fossem mesas, por os edifícios em cima. Tenho uma imagem preciosa de 
um porta-aviões. Depois dessa imagem continuei a estudar outros grandes 
porta-aviões pela Internet, e cheguei à conclusão de que os que realmente me 
interessavam eram os japoneses. Quando começou a guerra os japoneses não 
tinham porta-aviões, assim que transformaram os seus navios de mercadorias 
para esse fim: colocaram arquitetura sobre os barcos. Num barco relativamente 
normal colocaram-se pilares, e sobre eles uma plataforma que voava sobre os 
limites do navio... uma maravilha.”61

(Machu Picchu)

“Existe a postura contrária segundo a qual essa intervenção, por ser inteligente, 
usa o menor número de meios possível. Logo, se temos uma pedra ali, para quê 
fazer uma escada? Cortamos a pedra e já temos os degraus; portanto, a natureza 

61 - Eduardo Souto de Moura, em El Croquis, Eduardo Souto de Moura (2005-2014), n.176, 
op.cit., p.16

43. Porta-aviões e Projeto Campus para o Médio Oriente, Atlas de Parede, Eduardo Souto de Moura
44. Degraus de Machu Picchu, Atlas de Parede, Eduardo Souto de Moura
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proporciona constantemente formas e materiais à arquitetura e esta intervém na 
natureza para adequá-la aos seus próprios fins.”62

3. colocar

Escritório do arquiteto, longe de ser ciência exata, é entendido como uma 
sala de máquinas, um laboratório de experiências (“a sua combinação passa 
a ser uma forma de alquimia. É um laboratório intelectual, onde se fabricam 
novas substâncias”63) onde todas as ferramentas e utensílios estão expostos ao 
pó, prontos a serem usados a qualquer momento. As imagens funcionam da 
mesma forma, estão disponíveis a associações e combinações, criando múltiplas 
possibilidades de analogias. 

 As imagens partilham o mesmo espaço vertical. Por vezes umas sobrepostas 
a outras, as imagens da parede são afixadas para serem avistadas num simples 
virar de cabeça. A afixação vertical permite esta acessibilidade, necessária 
para acompanhar a rapidez do pensamento. Funcionando como uma mesa de 
trabalho, as imagens na parede estão sempre sujeitas a se inter-relacionarem a 
partir do momento que são interpretadas.

Podemos pensar a parede como uma grande imagem, uma imagem viva 
construída pelas imensas que vão chegando e ficando. O colocar na parede é 
um sinal de sentido operacional das imagens, que tanto são descartáveis como 
permanentes. 

A parede permite que as imagens sejam cíclicas, algumas são arquivadas depois 
de estarem interiorizadas, podendo voltar a ser expostas quando necessário, e 
por isso “talvez o Atlas de Parede seja a materialização visível daquilo que ainda 
está por consolidar, por apreender.”64 

62 - Eduardo Souto de Moura, em 2G, Eduardo Souto de Moura, n.5, op. cit., p.136
63 - Diogo Seixas Lopes, em Eduardo Souto de Moura: Atlas de Parede, Imagens de método, op. 

cit., p.133
64 - Pedro Bandeira,em Eduardo Souto de Moura:Atlas de Parede, Imagens de método, op.cit., p.22

45. Desenhos, recortes e imagens na parede, escritório de Eduardo Souto de Moura
46. Imagens e desenhos, escritório de Eduardo Souto de Moura
47. Maquetes e folhas, escritório de Eduardo Souto de Moura
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4. Caso de Estudo - Autobiografia Iconográfica, Valerio Olgiati

48. Autobiografia Iconográfica, Valerio Olgiati

Valerio Olgiati, na sua coleção pessoal, utiliza imagens de inspiração; invoca 
uma seleção de imagens que representam a sua forma de pensar a arquitetura. 
Apresenta-nos as suas 55 imagens finais (que sobreviveram a um processo de 
seleção), as quais afirma estarem na sua cabeça quando projeta um edifício. 
Desta forma, são imagens que representam algo, um ideal, contêm uma ideia de 
arquitetura, fazem despertar essa ideia quando o arquiteto as vê. 

Para compreender as suas imagens, torna-se inevitável explicar quem é o 
arquiteto Valerio Olgiati. A intrínseca relação entre o pensamento, as obras e 
estas imagens é resultado da procura permanente pelos seus fundamentos 
enquanto arquiteto - a coerência, não como elogio, mas como ordem natural das 
coisas. Valerio Olgiati explica como iniciou esta reflexão: 

“Houve uma altura em procurei entender a minha arquitectura, quase como 
uma análise emocional. Questionava-me: “Que imagens estão, realmente, na 
tua cabeça?”. Acredito que todos os arquitectos pensam e sentem em imagens, 
em memórias. Pelo menos em partes. Eu procurei descobrir quais as minhas 
referências, aquelas que são realmente importantes para mim e com as quais 
tenho uma relação muito pessoal.”65

O exercício de realizar uma autobiografia surge num contexto de perceber quais 
as suas motivações enquanto arquiteto. Valerio Olgiati fala-nos da ambição 
de atingir uma arquitetura não-referencial. Apesar da utopia associada a este 
conceito, Valerio entrega-se à elaboração de uma construção mental que torne 
possível a não-referencialidade. Markus Breitschmid explica esta ideologia:

“A arquitetura não-referencial não é uma arquitetura “multicultural”. No 
entanto, é impossível que a arquitetura seja desprovida de significado: ela não 
pode ser um objeto do nada. (...) a arquitetura é, antes de tudo, a conceção, 
construção e a edificação de salas; lida com cenografia e movimentos através 
de salas. Como tal, a arquitetura gera, acima de tudo, uma simples experiência 
física e sensual antes de iniciar também a interpretação intelectual. Em primeiro 
lugar, os quartos desencadeiam tanto uma experiência de espaço quanto uma 
vontade humana comum de dar sentido a essa experiência. Essa experiência do 

65 - Valerio Olgiati, em Index Newspaper, Valerio Olgiati, n.1, Indexnewspaper, Porto, 2012
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espaço é simples e fundamentalmente arquitetónica.”66

De forma resumida, podemos entender que Valerio Olgiati valoriza a experiência 
espacial e mental um edifício. Assim, de certa forma, coloca de parte todo o 
contexto histórico-cultural que influencia a arquitetura. Álvaro Siza aborda, 
ainda de que forma subtil, o carácter não-referencial na descrição de um projeto:

“Creio que no projecto para os dois Picasso não seja possível definir com clareza 
quais são as referências. Poderá ser um passo para a arquitectura sem tempo. As 
influências são muitas, disso tenho a certeza absoluta, e de algumas nem sequer 
porventura terei consciência. Mas aquilo que fica, por fim, é uma malha muito 
subtil e complexa, não uma única obsessão limitativa.”67

Sob o risco de ambiguidade, Valerio Olgiati tenta entender a sua arquitetura 
através das imagens, das suas imagens de referência. Estas são interiorizadas e 
dissecadas. Delas é extraído o essencial aos olhos de Olgiati, para que depois se 
possa afastar delas, para poder “esvaziar a mochila.”68

Intitulada de Autobiografia Iconográfica, a coleção das 55 imagens nasce 
da vontade de olhar para dentro, uma vontade que surge no decorrer do seu 
percurso, e que formaliza um marco para o seu autoconhecimento. Esta coleção é 
o resultado da síntese feita sobre as imagens que o rodeavam, de critério alargado 
e aleatório. Este processo de seleção teve como base a resposta à questão “Quais é 
que são realmente importantes?”69, numa procura pela essência da sua arquitetura 
através do que representam as imagens. São imagens que representam algo, um 
ideal, contêm uma ideia de arquitetura, despertada quando o arquiteto as vê ou 
se recorda delas. Não são sempre imagens de interpretação imediata, por vezes é 
necessário que o autor desvende o seu ponto de vista de forma a entendermos a 
razão de estar presente. Olhemos para a descrição de uma das imagens: 

“Posso fazer referência a uma das minhas ilustrações da «Iconographic 
Autobiography» que explica a estratégia de construir espaços que têm claras 
diferenças. Quero referir a ilustração da casa de um nobre, uma casa ancestral 
em Parpan, Suíça, que incluí na «Iconographic Autobiography». A planta mostra 
as qualidades totalmente distintas dos espaços contíguos. Os tectos, paredes, 

66 - Markus Breitschmid, Non-Referential Architecture, Simonett & Baer, Basel, 2018, p.13
67 - Álvaro Siza, Imaginar a evidência, op. cit., p.37
68 - expressão usada por Filipe Magalhães -Fala Atelier - na entrevista em anexo, p.210
69 - Valerio Olgiati, em Index Newspaper, Valerio Olgiati, n.1, op. cit.
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49. Casa ancestral, Parpan, Suíça
50. Casa K+N, Valerio Olgiati

pavimentos dos espaços à esquerda do corredor são revestidos com painéis de 
madeira, os tectos e paredes dos espaços à direita são rebocados, enquanto os 
seus pavimentos são revestidos a pedra. Os espaços feitos de madeira parecem 
ter paredes finas e aqui não parece haver uma expressão de peso. Estes espaços 
são rectangulares na forma. Os espaços feitos de pedra têm paredes espessas e 
aparentam ser pesados. Os tectos são abobadados. Um tipo de espaço assume 
quase um carácter de temporário, enquanto os outros parecem inalteráveis e 
definitivos. O que é extraordinário neste edifício antigo de Parpan do século 
XVII, é a densidade com que estes espaços radicalmente diferentes coexistem 
ao lado uns dos outros. É quase como ter diferentes cenários para subsequentes 
actos de uma peça de teatro.
Na casa K+N observamos uma abordagem semelhante, excepto no facto de aí 
não termos quatro espaços mas apenas um, a partir do qual são criados estes 
mundos de forma a ter paisagens cenográficas muito diferentes e muito precisas 
que se desenrolam diante daquelas quatro janelas.”70

A partir deste exemplo, torna-se fácil perceber o tipo de raciocínio elaborado e a 
as suas consequências que estão implícitas na obra.

Dentro deste grupo podemos encontrar não apenas imagens de carácter 
arquitetónico. As referências pessoais remetem-nos para a importância da 
imagem, atribuída pela interpretação do arquiteto.

“As ilustrações que aparecem nestas páginas são imagens importantes que se 
encontram armazenadas na minha cabeça. Quando projeto ou invento um 
edifício, estas imagens estão sempre a pairar; são a base dos meus projetos. 
Estão presentes quando me sento perante a “folha de papel branca”, por assim 
dizer. O meu objetivo é construir sempre algo que esteja relacionado com estas 
ilustrações de uma forma ou outra, relacionando com a própria imagem como 
com o que ilustra. Muitas vezes, o que me fascina é o modo como é ilustrado.”71

Como explica Olgiati, as imagens são o ponto de partida para o projeto. No entanto, 
não se limitam ao seu significado literal. A fotografia não é apenas fotografia, a 
pintura apenas pintura e a planta apenas planta. As imagens enunciam ideias 
espaciais, construtivas, de atmosfera. Longe de serem um apêndice, as imagens 

70 - Valerio Olgiati, em Index Newspaper, Valerio Olgiati, n.5, Indexnewspaper, Porto, 2016
71 - Valerio Olgiati, em 2G, Valerio Olgiati, n.37, Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p.134
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51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 

51 a 58. Imagens da coleção pessoal de Valerio Olgiati

moldam-se a Valerio Olgiati, numa construção em simultâneo entre a própria 
coleção e aquilo que são os seus interesses enquanto arquiteto. 

“Converteu-se numa espécie de projeto em si mesmo, mas neste caso tratava-se 
de um projeto que abordava a minha própria tarefa como arquiteto.”72

Podemos interpretar esta coleção, diz Valerio Olgiati, como um projeto em 
si, ainda que feito de uma matéria diferente daquela com que se fazem os 
edifícios. Talvez um ante-projeto, que serve de background para aqueles que 
irão ser materializados. É uma base que funciona de forma inconsciente, longe 
de funcionar como biblioteca ou livro de receitas. As imagens encontram-se 
em permanência no seu imaginário e surgem de forma intuitiva e natural. O 
exercício da autobiografia contribuiu para esta interiorização, revelando que 
tem tanta importância o processo como o que resulta dele. O resultado evoca os 
questionamentos e decisões que guiaram o processo. As 55 imagens são apenas o 
resultado formalizado, que não pode ser isolado do seu propósito inicial. 

“[as 55 imagens] São uma redução de centenas de imagens que eu tenho presente 
no meu pensamento. Elas resumem o meu conhecimento adquirido e são a base 
para os meus projetos, para a minha arquitectura. Não são uma base consciente 
para os meus projectos, são mais como o meu conhecimento inconsciente.”73

Paralelamente à coleção das 55 imagens, Valerio Olgiati traz a público outras 
imagens, em maior quantidade, publicadas no seu website oficial. Estas imagens 
fazem parte de uma coleção pessoal mais alargada, construída “olhando em 
todas as direções”74. São as imagens que colecionamos num sentido de adição. 
As imagens juntam-se num mapa alargado de referências, que se aproxima do 
exercício comum feito pela maioria dos arquitetos. 

THE IMAGES OF ARCHITECTS

No contexto da 13ª Bienal de Arquitetura de Veneza, Valerio Olgiati propõe 
este mesmo exercício autobiográfico a 44 arquitetos contemporâneos, aos “44 

72 - Valerio Olgiati, em El Croquis, Valerio Olgiati (1996-2011), n.156, Editorial El Croquis, 
Madrid, 2011, p.20

73 - Valerio Olgiati, em Index Newspaper, Valerio Olgiati, n.1, op. cit.
74 - Idem
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59 e 60. Exposição Pictographs - Statement of Contemporary Architects, Valerio Olgiati

59. 60. 

arquitetos mais originais que vivem atualmente”75. Para a exposição intitulada 
Pictographs - Statement of Contemporary Architects, e mais tarde editadas no livro 
The Images of Architects, as imagens revelam de forma clara, direta ou indireta, 
os interesses e fundamentos da prática de cada arquiteto. A imagem permite um 
novo olhar sobre o arquiteto, que deve o seu reconhecimento à obra construída. 
As imagens revelam os “museus imaginários”76 da arquitetura contemporânea. 
Mostram o que antecede os projetos que vemos nas monografias nas cidades; a 
partir delas entendemos a arquitetura, olhando para o interior dos seus maiores 
intervenientes. 

MÉTODO

1. recolher

“[questionado acerca da relação da Autobiografia Iconográfica com a coleção de 
Gerhard Richter] A diferença é que Richter tem milhares de imagens e eu tenho 
apenas 55. Eu acho que as suas imagens são mais uma pesquisa, uma coleção 
aleatória, olhando em todas as direções... Originalmente as minhas também 
eram, mas depois questionei-me: “Quais é que são realmente importantes?” Aí, 
comecei a estabelecer prioridades e estas são as últimas 55 que sobreviveram.”77

As imagens selecionadas para esta coleção restrita, como foi referido, pertenciam 
a uma vasta coleção de imagens, previamente recolhidas de diversas formas e 
contextos diferentes. É uma coleção filha de uma coleção de maior dimensão 
em termos quantitativos. A origem das imagens é variada. Como na maioria dos 
casos, as imagens são recolhidas no decorrer do tempo, de forma propositada 
ou casual. No entanto, é importante perceber como Olgiati escolheu as imagens.

“Era um trabalho muito difícil porque no princípio tinha milhares de 
possibilidades à minha disposição, mas decidi concentrá-las num número 
limitado de ilustrações. Também atuei em sentido inverso: tinha umas quantas 
ideias em mente para as quais deveria encontrar uma expressão adequada. 
Ambas situações exigiram que aclarasse as minhas ideias intelectualmente. 
Tinha que atuar com uma extrema honestidade pessoal.”78

75 - Valerio Olgiati, The Images of Architects, The Name Books, Basel, 2015, introdução
76 - Idem, ibidem
77 - Valerio Olgiati, em Index Newspaper, Valerio Olgiati, n.1, op. cit.
78 - Valerio Olgiati, em El Croquis, Valerio Olgiati (1996-2011), n.156, op. cit., p.20
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Como explica Olgiati, existe uma combinação entre o que é a ideia e a sua 
representação, a imagem. Numa análise pessoal, já se sabiam alguns ideais que 
deveriam estar presentes, e nesse sentido, as imagens surgem como formalização 
de algo que era mental. Noutro sentido, existem imagens que ainda não foram 
totalmente entendidas, a ideia que carrega ainda não é clara. Nesta lógica, a 
recolha foi feita também de forma intuitiva. 

Sob um ponto de vista mais prático, podemos perceber a origem direta das 
imagens a partir do seu autor. Percebemos que as imagens identificadas com 
autoria de Valerio Olgiati (©Archive Olgiati), são fotografias feitas em viagens 
pela América, Europa e Ásia (Índia, Peru, México, USA, Escócia, Itália, Brasil). 
Outras imagens, que pertencem a outros arquivos registados, poderão ter sido 
facultadas ao arquiteto, retiradas de publicações, ou encontradas por outros 
meios (como a internet). 

2. categorizar

Apesar de Valerio Olgiati não categorizar as suas imagens de forma explícita, 
conseguimos perceber que existem diferenças quanto à interpretação que se 
faz sobre cada uma delas. As imagens apresentam diferentes leituras, as quais 
despertaram diferentes motivos de interesse. Apesar destas diferenças, todas de 
uma forma unitária dão corpo a esta coleção, como explica Valerio Olgiati: 

“Umas, eu admiro, outras, gostaria de ter, outras gostaria de ver todos os dias, 
outras tenho sempre em mente... São uma base analítica e emocional para o meu 
trabalho.”79

A categorização, que propõe uma organização por grupos, facilita a procura 
das imagens a nível individual, por estarem associadas. Um grupo de imagens 
como a Autobiografia Iconográfica não necessita de uma subdivisão em grupos 
para se poder localizar uma imagem (o que não aconteceria se estivéssemos a 
falar de centenas de imagens). Sob o ponto de vista prático, a necessidade de 
categorização não existe, e por outro lado, a categorização neste caso seria levar à 
exaustão o processo de análise realizado sobre as imagens. A liberdade implícita 

79 - Valerio Olgiati, em Index Newspaper, Valerio Olgiati, n.1, op. cit.
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nas 55 imagens, por não se organizarem por temas, representa o caos implícito 
naquilo que é a ideia de atlas anteriormente explicado. 

São diferentes os motivos que o levaram a escolher as 55 imagens, de tal forma 
que as interpretações possíveis são naturalmente distintas umas das outras. 
Neste sentido, Laurent Stalder dá um sentido de organização a esta coleção de 
imagens. No texto Fifty-five Images, Laurent analisa as imagens sob um ponto de 
vista concreto e objetivo: 

“(...) a coleção desafia a inclusão em qualquer categoria, esteja esta integrada no 
tipo, tema, meio, conteúdo ou local ou período de origem: plantas arquitetónicas 
(12), fotografias (30), impressões (2), pinturas a óleo (6), aguarelas (1) e recortes 
de filmes (1) alternam-se numa sequência aparentemente arbitrária. As imagens 
arquitetónicas oriundas da Europa (14), Ásia (11), América (10) e África (1) 
constituem, de longe, a maior parte da coleção e ainda uma série de paisagens 
(8), pinturas (2), composições abstratas, (2) e uma natureza morta (1). Das 36 
ilustrações de arquitetura monumental e anónima, apenas oito edifícios datam 
do século 20.”80

Este tipo de enumeração poderia ter sido aplicado a qualquer tipo de coleção 
de imagens. No entanto, a análise referida, apesar de ser pertinente, não vai de 
encontro com a ideia que sustenta a coleção. As várias interpretações são meras 
possibilidades que não são suficientes para garantir a coerência do conjunto.

A coleção apresenta uma particularidade muito interessante. Para cada imagem 
existe uma legenda que a referencia quanto à sua origem, autor, data, local. 
Para além desta legenda referencial, existe ainda um comentário relativo à sua 
interpretação. Estas pequenas frases são determinantes para entender a sua leitura 
sobre cada uma das imagens, revelando assim a razão de terem permanecido 
no processo de seleção. São pequenos relatos que indiciam a visão do arquiteto, 
refletindo a sua experiência pessoal. No entanto, nem todas as imagens possuem 
essa explicação, deixando espaços de comentário vazio à espera de serem 
preenchidos. Apesar de parecer um exercício fechado, existe ainda a procura 
pela explicação a todas as imagens, revelando ser um exercício que está longe de 
estar fechado, tal como Valerio Olgiati explica:

“Por baixo de cada uma das imagens apresentadas há uma pequena legenda 
da imagem, por vezes acompanhada de um comentário. Onde não existe 

80 - Laurent Stalder, “Fifty-five Images”, em Valerio Olgiati - English Texts, textos de Laurent 
Stalder, Bruno Reichlin, Mario Carpo, Quart Publishers
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61. “Fathepur Sikri, Índia, construído por Mogul Akbar. A artificialidade da construção e os materiais 
telúricos coexistem simultaneamente. Beleza incrível.” [legenda na Autobiografia Iconográfica]
62. “Entalhe de madeira japonês. Precisão absoluta.” [legenda na Autobiografia Iconográfica]
63. “Karl Friedrich Schinkel, casa do fabricante de estufas Feilner (Berlim, 1828-1830), construída com terra 
queimada. A sequência de espaços só pode ler-se em planta. A fachada é limpa.” [legenda na Autobiografia 
Iconográfica] 

comentário, não consegui ainda chegar a uma explicação racional para a imagem 
ou para o que esta representa.”81

Neste sentido, podemos entender a perspetiva de Olgiati sobre cada uma das 
imagens comentadas. São assim revelados os indícios que tornam possível fazer-
se uma categorização adequada ao ponto de vista e Olgiati. Laurent prossegue a 
sua análise propondo a divisão da Autobiografia Iconográfica em três categorias:

“Esses sinais [as apreciações de Olgiati], que respondem pela coerência da 
Autobiografia Iconográfica, referem-se - de maneira simplificada e num grau 
crescente de abstração - a três possíveis níveis de interpretação da coleção: uma 
transitória que engloba a atmosfera das imagens; uma de composição que diz 
respeito a questões de geometria; e conceitual que se relaciona com sua estrutura 
interna.”82

O primeiro tema, a atmosfera, inclui as imagens que não se limitam a representar 
uma forma, um elemento, um edifício. A relevância destas imagens está na forma 
como a os elementos retratados são envolvidos por essa atmosfera, pelas condições 
de um ar (e luz) que preenche o espaço entre o observador e o observado. Assim, 
este tema remete-nos para o carácter sedutor da imagem, que não só representa 
algo, como também manipula o modo como essa representação é feita.  

O segundo tema diz respeito à geometria das formas. Nesta categoria, chama-se 
a atenção para as questões gráficas, tanto do formato das imagens como dos seus 
conteúdos geométricos. Assim, salienta-se a proporção, a escala, a repetição, 
a exceção, os motivos decorativos, a tensão e fluidez das linhas, as linhas dos 
materiais. Estas imagens enunciam o carácter edificador da arquitetura, da sua 
construção através do cálculo, da geometria e da razão.

Por último, e talvez o mais relevante, o tema da estrutura. A estrutura, nesta 
perspetiva, é uma estrutura espacial, da relação entre espaços. A partir das 
imagens, é possível compreender as hierarquias dos espaços, desenhados e 

81 - Valerio Olgiati, em Index Newspaper, Valerio Olgiati, n.5, op. cit. 
82 - Laurent Stalder, “Fifty-five Images”, in Valerio Olgiati - English Texts, op. cit.

https://www.facebook.com/
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64. “Mitla no México. Quatro hierarquias espaciais distintas.” [legenda na Autobiografia Iconográfica]

organizados entre si. Esta categoria tem que ver com a perceção do espaço, a 
leitura mental que se faz da obra como um todo. Podemos tomar como exemplos 
a leitura que se faz do templo de Mitla (única imagem apresentada no livro Non-
Referential Architecture):

“É um pouco difícil explicar sem olhar para a planta do templo. Em Mitla, é 
particularmente interessante como os dois espaços maiores do templo estão 
ligados. A divisão em que se entra primeiro, tem uma fila de seis colunas que 
ficam no eixo longitudinal do espaço, é quase absoluta na sua aparência. O 
longo espaço de entrada com colunas é acedido a meio e centrado. O outro 
grande espaço tem quatro entradas, cada uma destas, localizada precisamente a 
meio das paredes circundantes. O espaço com as quatro entradas é ainda mais 
absoluto do que o espaço com as seis colunas. A ligação dos dois é bastante 
inesperada: é simplesmente algures. Não é a eixo, por exemplo, nem se acede ao 
espaço através de uma das quatro entradas. O espaço das quatro entradas não 
seria entendido na sua hierarquia se uma pessoa entrasse no espaço através de 
uma dessas quatro entradas. Não se entenderia a diferença de hierarquia entre 
o espaço com as seis colunas e o espaço com as quatro entradas. A experiência 
destes dois espaços acontece porque se tem que sair e entrar fora do eixo 
principal destes dois espaços. O facto de que se tem que virar o corpo, antes de 
se entrar no espaço seguinte, enaltece a percepção das diferentes hierarquias e 
ordens dos espaços. O que acabo de descrever no exemplo no templo de Milta 
tem pouco ou nada que ver com a função destes dois espaços. O que um espaço 
é fundamentalmente, a sua essência arquitectónica, a sua essência ontológica, 
por assim dizer, tem pouco que ver com o facto de que se é cozinha, a sala 
de estar, a sala de jantar, um espaço de trabalho ou um quarto de dormir. A 
“função” ontológica de um espaço é-lhe atribuída através da sua ordem, da sua 
hierarquia, e depois, da sua forma, claro.”83

3. colocar

A Autobiografia Iconográfica, apesar de resultar de um exercício pessoal 
autorreflexivo de Valerio Olgiati, foi realizada em contexto de uma publicação 
da revista periódica 2G, dedicando um número ao arquiteto, em 2006. Esta 

83 - Valerio Olgiati, em Index Newspaper, Valerio Olgiati, n.5, op. cit. 
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publicação serviu apenas de motivo para terminar a coleção de imagens, as quais 
foram reveladas a público pela primeira vez neste contexto. 

Mas dizer que as imagens estão colocadas em forma de livro/ arquivadas/ 
publicadas em revista, é escasso, pois estes são apenas os meios de as tornar 
públicas e circuláveis. Desconhecemos a forma como Valerio Olgiati guarda 
estas imagens, se as coloca na parede, se guarda numa gaveta ou se de forma 
digital. Publicamente, as imagens estão multiplicadas pelas páginas das revistas, 
livros e websites. Para Olgiati, as imagens estão, acima de tudo, guardadas no 
imaginário. No entanto, podem estar expostas numa parede (se as quiser ter 
sempre presentes de forma visual), numa mesa (se não as quiser estáticas, 
prontas a serem reorganizadas, agrupadas ou escondidas), numa gaveta (se não 
quiser que estejam sempre presentes, ainda que acessíveis a qualquer momento). 
Podem ainda não estar impressas, guardadas de forma digital, que pode levar 
para qualquer lugar sem os constrangimentos do transporte.  
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5. Arquitetos do Porto

INTRODUÇÃO

As entrevistas, transcritas em anexo, foram realizadas com o objetivo de perceber 
como os quatro arquitetos/coletivos guardam as suas referências. Mais do que 
conhecer as referências e os conteúdos dos seus interesses, as conversas vão no 
sentido de perceber como se faz o processo de usar e armazenar as imagens pelos 
diferentes escritórios. Neste sentido, e tendo como base as análises anteriormente 
realizadas, reconhece-se que as metodologias não se repetem: estão de acordo 
com a forma de trabalhar do arquiteto, com as suas motivações, e com a tecnologia 
que tem à disposição, como vamos poder verificar. Os arquitetos entrevistados, 
de idades que variam entre 48 e 3084, são comparados aos dois arquitetos mais 
velhos85 relativamente à forma como usam as imagens e como estas conformam 
uma coleção.

No entanto a conversa não se restringe apenas às imagens do escritório86. 
Inicialmente, é abordado de forma mais abrangente o tema relativo à imagem 
como ferramenta comunicativa na arquitetura. Seguidamente são referidas 
situações específicas em que os arquitetos falam dos seus métodos de trabalho, 
de conferências e aulas realizadas, de experiências com outros arquitetos, das 
suas referências, tendo sempre como pano de fundo a utilização da imagem.   

As análises realizadas sobre cada arquiteto/coletivo de arquitetos têm como 
base o conhecimento retirado das visitas feitas aos escritórios e das respetivas 
entrevistas. Cada um do arquitetos/coletivos demonstrou-se totalmente 
disponível para dar a conhecer o espaço onde trabalha, os processos que utiliza, 
as imagens que guarda e a sua perspetiva sobre as questões da ação comunicativa 
da arquitetura atual.

84 -  de duas décadas diferentes: Camilo Rebelo 1972 - 46 anos; Nuno Brandão Costa 1970 - 48 
anos; Filipe Magalhães 1987 - 31 anos; Diogo Rocha 1988 - 30 anos

85 - Eduardo Souto de Moura 1952 - 66 anos; Valerio Olgiati 1958 - 60 anos
86 - ver entrevistas completas em anexo
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CAMILO REBELO

o que se vê no escritório

Descem-se umas escadas em aço-corten e encontramos o escritório do arquiteto 
Camilo Rebelo, um espaço que se limita ao essencial para a produção corrente. 
O espaço contém uma grande variedade de objetos, uns recorrentes da produção 
do escritório, outros mais genéricos. Nas paredes vemos plantas de um projeto 
em desenvolvimento, fotografias de obras realizadas, alguns renders. Papéis 
burocráticos partilham o mesmo espaço com imagens de maquetes, postais 
arquitetónicos, desenhos esquemáticos, técnicos, pequenas anotações, lembretes 
e desenhos infantis aparentemente descontextualizados. A composição aleatória 
dos papéis na parede é acompanhada por uma série de objetos pousados nas 
estantes. Amostras de materiais misturam-se com maquetes experimentais, com 
pedras, com livros e dossiers.

Numa parede destinada aos projetos mais recentes, estão colocadas várias plantas 
do mesmo projeto que indiciam uma cronologia das suas fases de evolução (a 
forma como os espaços se desenvolveram). As plantas fazem-se acompanhar 
pelas maquetes respetivas, de diferentes escalas e de materiais recorrentes. 
Neste escritório, a maquete é a ferramenta essencial para o desenvolvimento dos 
projetos, afirma Camilo Rebelo87, defendendo que a maquete representa melhor 
a realidade do que uma imagem de um render ou de uma montagem88. Desta 
forma, é notória a presença de diversas maquetes de estudo, de formas que se 
repetem e alteram subtilmente, num processo de reformulação constante. 

O escritório está em permanente atualização, os projetos resolvidos guardam-se e 
as maquetes concluídas desaparecem das mesas. No entanto existem objetos que 
sugerem ser permanentes, como um desenho emoldurado da Torre do Burgo, de 
Eduardo Souto de Moura ou um cartaz de um ciclo de conferências amplamente 
autografado, que poderão conter um valor simbólico maior.

87 - na entrevista em anexo, p.161
88 - chama a atenção para a semelhança entre uma fotografia de maquete e uma fotografia de 

obra, p.163
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como se guardam as imagens

As referências de Camilo Rebelo não se encontram à vista, como acontece com 
Eduardo Souto de Moura. Apesar de ter trabalhado no seu escritório, Camilo 
Rebelo lida com as suas referências de maneira diferente. As imagens que se 
guardam estão arquivadas, de forma analógica e digital. As imagens analógicas, 
em forma de slides, correspondem às fotografias captadas pelo arquiteto ao longo 
dos anos, num tempo em que a fotografia era gravada em rolo. Através dos slides, 
organizados por temas, percebemos o gosto pelo uso da fotografia como método 
de aprender arquitetura. Este recurso à fotografia, explica Camilo Rebelo, foi 
importante quando trabalhou no escritório de Souto de Moura, em que lhe era 
pedido que fotografasse determinado edifício/lugar de forma a que servisse de 
trabalho de pesquisa para o projeto em desenvolvimento89. Os slides guardados 
estão organizados por temas diversos, de estudo pessoal, que vão desde questões 
mais sensoriais (como céus ou reflexos de água), a temas da arquitetura (como 
elementos religiosos, entradas de luz natural ou portas). É de destacar ainda 
um grupo de slides que capta a evolução do automóvel Golf; fotografias feitas 
quando o arquiteto trabalhava no escritório de Herzog & de Meuron90.

Com a evolução tecnológica, o registo fotográfico passou a fazer-se de forma 
digital. Desta forma, no computador estão guardadas não só as imagens 
fotografadas como as imagens recolhidas de diferentes origens. Organizadas por 
pastas, as imagens pertencem a uma pasta principal, intitulada ‘01_Imagens’. 
Dentro desta pasta, as imagens agrupam-se em nove grupos, cinco dos quais 
(00_SELEÇÃO, 01_CAMILO, 02_ATELIER, 03_SLIDES, 04_SITIOS, 05_
TEMAS) merecem destaque pelo seu carácter referencial e de potencial relação 
com projeto, pertinentes para o estudo. 

A primeira pasta, 00_SELEÇÃO, inclui imagens de temas diversificados cuja 
relação com arquitetura não é maioritariamente evidente. São imagens que olham 
em várias direções, imagens tanto de origem analógica como digital. A pasta 
01_CAMILO é uma pasta de cariz mais pessoal, que se subdivide em subpastas 
ordenadas por temas dispersos, como sítios, pessoas, objetos. Na 02_ATELIER 

89 - entrevista em anexo, p.171
90 - o objetivo era perceber a evolução dos tetos de abrir e dos faróis dos automóveis entre os 

anos 80 e os 90, explicação em entrevista em anexo, p.175

Arquitetos do Porto

70. Escritório do arquiteto Camilo Rebelo 
71. Slides do arquivo pessoal do arquiteto Camilo Rebelo
72. Slides do arquivo pessoal do arquiteto Camilo Rebelo (tema: elementos de ritual, capelas, cruzes)





105

estão incluídas todas as imagens relativas ao atelier e à sua produção. Nesta 
pasta estão guardas fotografias de maquetes, experiências, fases de processo de 
trabalho, até os próprios colaboradores. A pasta seguinte, 03_SLIDES, inclui em 
formato digital as fotografias analógicas de Camilo Rebelo, as mesmas que se 
encontram nos slides das capas anteriormente referidas. As imagens da pasta 
04_SITIOS são referentes a fotografias de viagem feitas pelo Camilo Rebelo, 
ordenadas pela data e local a que pertencem, desvinculadas do seu conteúdo 
temático. A pasta 05_TEMAS é a que se aproxima, de forma mais evidente, a um 
conjunto de imagens de referência de projeto. Subdividida por temas (arquitetura, 
arte, genérico, gráficos, materiais, quartos de hotel), as imagens organizam-se 
ora em conteúdos de relação direta com o campo multidisciplinar da arquitetura, 
ora em temáticas dispersas e mundanas, à imagem do que acontece com a pasta 
00_SELECÇAO. Aqui encontramos as imagens que fazem parte da cultura 
arquitetónica do arquiteto, imagens que evocam um arquiteto importante, uma 
obra, um artista, uma obra de arte, um objeto comum, uma textura, um material. 
Cada tema inclui um grande número de imagens (AA_ARQUITECTURA - 965; 
AR_ARTE - 323; GN_GENERICO - 790), o que faz com que a cada imagem 
esteja sempre associada uma legenda, que a situa no seu contexto e permite que 
sejam facilmente encontrada. 

Todas as imagens guardadas servem o arquiteto no seu trabalho constante de 
procurar e estabelecer relações entre o que o rodeia; umas são revisitadas, outras 
estão lembradas consciente e inconscientemente, outras esquecidas.   
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NUNO BRANDÃO COSTA

o que se vê no escritório

Como refere Nuno Brandão Costa, em entrevista em anexo (p.185), o escritório 
não é o espaço de reflexão onde se inicia o projeto. O ambiente do escritório 
não influencia a forma como pensa o projeto, como podemos considerar que 
acontece com Eduardo Souto de Moura. Este processo acontece em qualquer 
lugar, conforme o aparecimento das ideias. Ainda assim, existe no escritório um 
pequeno espaço, o seu gabinete, lugar de maior intimidade, que permite maior 
isolamento e concentração na formulação das ideias. 

Distribuído em três pisos, o escritório do arquiteto Nuno Brandão Costa é o 
lugar onde se executam os projetos, num sentido mais da produção do que da 
formulação. Trata-se de um espaço que acompanha o ato de gerir um projeto, 
de o colocar em prática, desde a maturação do desenho até ao último dia de 
acompanhamento de obra. Os espaços são caracterizados pela presença de 
inúmeras folhas que se espalham pelas paredes: imagens de projetos, cartazes de 
conferências, serigrafias, desenhos técnicos, outros feitos à mão levantada. Pelo 
chão e pelos móveis espalham-se amostras de materiais de forma ocasional. Nas 
estantes, os livros e revistas técnicas e construtivas, que auxiliam os projetos já 
numa fase avançada, estão guardados de forma ordenada.

Apesar de se tratar de um escritório denso de informação, afastado dos espaços 
depurados e vazios de outros escritórios, o arquiteto Nuno Brandão Costa afirma 
que este ambiente “caótico” em nada o influencia nos projetos que idealiza. A 
sua arquitetura não é pensada através de imagens - das imagens que o rodeiam 
ou das que poderia guardar. Munido de pragmatismo, o arquiteto não recorre 
à imagem como ferramenta de trabalho, não as recolhe, categoriza ou guarda. 
O interesse incide sobre as obras dos arquitetos, as obras pensadas em todas as 
dimensões. A obra é entendida como um todo, como explica: 

“(...) não são imagens, são mesmo os projetos que me interessam para trabalhar 
(e eu quando digo projetos, refiro-me às plantas, aos cortes, alçados, às próprias 
obras construídas). Geralmente são obras que eu já visitei. Interessa-me mais a 
memória da obra do que propriamente a imagem da obra. A memória implica 
não só a imagem que fica, mas sobretudo a questão física. A escala, a proporção, 
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a relação do corpo com os espaços, é mais nesse sentido. Interessa-me muito a 
fisicalidade da obra. Escalonar os projetos por imagens e usar essas analogias 
são coisas que eu não costumo fazer, também porque é um processo mais 
abstracionista e eu tenho um fascínio pela questão física e percecional do espaço 
e da materialidade.”91

Da mesma forma que as referências não se evocam a partir de imagens, também 
os projetos se afastam da tendência imagética de representar a realidade. As 
“imagens” dos seus projetos limitam-se aos desenhos que realiza no ato de 
projetar. As imagens que revela dos projetos são o resultado dos inícios, dos 
momentos embrionários da obra onde tudo se decide (ou, pelo menos, o mais 
importante). Desenha com os lápis, canetas, fotografias e recortes. As imagens 
que mostra não têm a pretensão de se aproximar de forma tangível do real, são 
antes uma forma de expressão da ideia de projeto.

“(...) eu confesso a minha total insensibilidade para a representação da imagem 
tridimensional, do universo dos renders e das colagens digitais. Já utilizei porque 
há circunstâncias em que somos obrigados: os concursos pedem expressamente 
visualizações tridimensionais. Mas confesso que nunca vi uma imagem (estou 
a falar dos meus próprios projetos) que gostasse. Acho sempre que aquilo 
artificializa o projeto e geralmente resulta numa imagem pretensiosa do projeto, 
exagerada ou demasiado abstrata. Essa imagem também não é realista (embora 
o pretenda ser) porque os projetos depois não ficam assim. Esterilizam a 
arquitetura.”92

como se guardam as imagens

Sob este ponto de vista, o recurso à referência faz-se a partir dos livros que o 
arquiteto guarda em sua casa. Apesar de referir que o seu interesse pela arquitetura 
é bastante “eclético”93, existe uma restrição nas suas principais referências quando 
projeta.

 “Por exemplo, há uma coisa curiosa: há muitos arquitetos (alguns arquitetos do 

91 - Nuno Brandão Costa, entrevista em anexo, p.189
92 - Idem, ibidem
93 - expressão usada pelo arquiteto Nuno Brandão Costa, em entrevista em anexo, p.197 
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centro da Europa, como o Peter Märkli) que se referenciam muito á antiguidade 
e á época clássica. As minhas referências atuais são todas do século XX, de 
arquitetos que nasceram e começaram a produzir arquitetura no século XX 
(alguns já estão desaparecidos, outros ainda estão vivos).”94 

Para cada projeto existe um limitado número de obras de arquitetos às quais se 
referencia. Cada referência, em cada projeto, é analisada no seu todo, desde o 
desenho técnico à experiência do espaço, como se refere anteriormente. Neste 
sentido, o trabalho faz-se de forma vertical e em profundidade, o que faz com 
que não necessite de alargar o seu campo referencial. 

94 - Idem, ibidem
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FALA ATELIER

o que se vê no escritório

O atelier dos Fala resulta da necessidade de conter num espaço relativamente 
pequeno toda a sua atividade. Uma grande mesa central, onde tudo acontece, é 
rodeada pelos limitados metros quadrados de parede que suportam, de forma 
sintética, as necessidades visuais diárias. As paredes cobrem-se de cartazes de 
eventos e conferências, folhas burocráticas A4, fotografias, desenhos dos projetos. 
Em duas paredes distintas, explica Filipe Magalhães na entrevista em anexo 
(p.203), estão representadas duas timelines relativas à atividade do escritório, 
uma cronológica e outra temática e tipológica. Filipe Magalhães explica a forma 
como são organizadas as duas timelines: 

“(...) uma (que está atrás de ti) [imagem 196], é um mapa de projetos 
construídos, em construção e em desenho, é uma timeline que nos mostra que 
nós neste momento temos em construção tanta coisa como o que construímos 
em 6 anos, por exemplo. Isso sim, é uma análise factual e estatística, e podemos 
fazer tabelas e comparar. Por outro lado (naquela parede ali) [imagem 197], 
temos uma timeline em que na realidade os projetos já não estão organizados 
cronologicamente, estão organizados por tipologia e por tema. Nessa timeline 
se calhar há projetos muito grandes e outros muito pequenos lado a lado, que 
fazem um conjunto. Depois temos outro tema que é o alçado. Olhamos para os 
projetos numa perspetiva exterior, colocamo-nos de fora e olhamos para esta 
temática para tentar perceber o que é que já fizemos, porque é que fizemos, 
quando é que fizemos, quando introduzimos uma variável.95

Por de trás de uma planta, uma pintura emoldurado de Aldo Rossi (um dos 
seus heróis) que está no escritório desde o início, relaciona-se não só com a 
cafeteira do mesmo autor, como (ainda que de forma não deliberada) com outros 
objetos, maquetes, colagens. As estantes, onde assentam os diversos objetos, são 
preenchidas pelos livros e revistas que fazem parte da cultura arquitetónica do 
atelier e se revelam determinantes para a elaboração dos projetos. Junto a uma 
estante, estão pousadas no chão amostras de materiais de construção de obra, 
materiais de maquete; materiais estes que se prolongam para um pequeno espaço 

95 - Filipe Magalhães, entrevista em anexo, p.223
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de arrumação cuja intimidade é sugerida por uma cortina azul.  

como se guardam as imagens

As imagens úteis para os momentos de projeto estão guardadas em dois formatos. 
Em primeiro lugar, e como é comum nos jovens escritórios de arquitetura, as 
imagens guardam-se de forma digital. Não existe um grupo genérico de imagens 
que abranja os interesses e a cultura arquitetónica do escritório de forma lata. 
Durante a atividade corrente do escritório, as imagens surgem apenas em 
circunstância de projeto. Desta forma, as imagens no computador encontram-
se sempre associadas ao projeto a que serviram de referência. Como podemos 
ver através dos exemplos nas imagens (printscreens disponibilizados pelos 
Fala Atelier), as pastas dos projetos organizam-se sempre da mesma maneira, 
incluindo sempre uma pasta dedicada às referências, “02_references”. As 
imagens organizam-se de forma orgânica, de projeto para projeto. Dentro desta 
pasta podem aparecer imagens isoladas ou agrupadas, conforme uma temática 
ou associadas à pessoa que as recolheu, como acontece no projeto “gerez”. 
Dentro da pasta das referências estão imagens de um amplo leque de temas, que 
se podem relacionar com um elemento arquitetónico específico, como a pasta 
“back collumn”; uma questão de programa, como a pasta “kitchen” ou “wc”; 
pormenores construtivos, como a pasta “details”; ou materiais, “back facade 
material”. 

“É completamente aleatório. As categorias mais técnicas, sim, categorizamos 
(como por exemplo, cozinha). Depois é muito aleatório. A organização por 
projeto acontece sempre. Dentro do projeto podemos pôr referências que 
estão organizadas por categorias, como alçado, planta, cozinha; mas também 
podemos ter uma organização que é do género: 01, 02, 03, que corresponde a 
três fases em que estivemos a fazer a discussão do projeto; podemos também 
organizar por pessoa, cada um põe as suas referências e depois vamos buscar a 
cada pasta uma ou duas, e algumas acabam por não ter grande relação entre si. 
Não temos nenhuma ciência, nenhum critério para isso, é caso a caso.”96

Como podemos ver, a recolha das imagens faz-se de acordo com as necessidades 

96 - Filipe Magalhães, entrevista em anexo, p.232
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trazidas pelos projetos, como resposta às questões trazidas a discussão. Não 
existe a preocupação em legendar as imagens corretamente de acordo com o seu 
conteúdo, na maioria dos casos os nomes das imagens são atribuídos de forma 
automática (no processo de download).

Por outro lado, também de forma frequente, os projetos são discutidos perante 
os livros abertos. Nos livros estão as referências que, de alguma forma, têm 
uma maior presença na forma de pensar a arquitetura. Os livros, organizados 
por temas, desde monografias de arquitetos, revistas, livros técnicos, relativos 
a determinada cultura, permitem olhar para uma referência de forma 
contextualizada, como explica: 

“Num livro, quando começas a ver o Shinohara, por exemplo, ou a Itsuko, 
consegues perceber também o crescimento de carreira do arquiteto. Procuras 
uma determinada imagem e, a dada altura, como no caso das casas do Shinohara, 
e percebes que uma coisa vem da outra, e essa coisa vem de outra anterior, assim 
sucessivamente. E, se calhar, o livro até tinha outro exemplo que é muito melhor. 
Isso é muito interessante porque acabas por encontrar a génese desta ideia e não 
a imagem que procuravas.”97

Vemos então que as referências encontram-se maioritariamente no imaginário 
dos arquitetos, no seu consciente. São na maioria das vezes referências que 
influenciam os projetos de forma permanente. Filipe Magalhães fala dos ‘heróis’, 
dos arquitetos mais importantes para os Fala Atelier: entre eles Álvaro Siza, Peter 
Märkli e Kazuo Shinohara98. 

97 - Filipe Magalhães, entrevista em anexo, p.228
98 - referido por Filipe Magalhães em entrevista em anexo, p.218
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MASS LAB

o que se vê no escritório

Vemos nas paredes do escritório dos Mass Lab o resultado da produção dos 
próprios projetos. Ao contrário do que acontece no escritório de Souto de 
Moura, deparamo-nos com um espaço de trabalho que explica de forma 
evidente a arquitetura que se produz. As paredes estão preenchidas, não de 
forma exaustiva, por folhas de grandes dimensões de projetos finalizados, outros 
em fase de concurso, uns em construção ou já construídos. É um escritório que 
se explica, que se abre para quem passa na rua. Dividido em duas salas principais 
de trabalho (mais uma sala de reuniões), o espaço de trabalho flui com as folhas 
na parede, que servem tanto de exemplo como de discussão para os projetos em 
curso. No entanto, existe uma vontade de mudança constante, nada do que está 
neste momento nas paredes é permanente, de forma a que o ambiente não se 
torne exaustivo.

Uma pequena folha A4 contrabalança com as A1’s preenchidas por plantas, 
cortes, axonometrias, montagens e renders. Uma folha que mantém presente o 
espírito de vivacidade e progressão ambicionado pelos três arquitetos que dão 
nome aos Mass Lab: “Move Fast”.

Apesar de serem três os arquitetos fundadores, não existe restrições quanto à 
participação coletiva em cada obra e concurso. Em conversa (na entrevista em 
anexo), fazem questão de realçar o carácter não-autoral do seu processo de 
projetar, integrando nele todos os elementos do escritório. As paredes são a 
expressão da partilha de opinião e envolvência coletiva por parte de todos na 
produção própria do escritório. Esta atitude vai de encontro com a evolução 
da arquitetura nos dias de hoje em que esta exige uma rápida aceleração dos 
processos e uma capacidade de resposta ampla. Desta forma, os Mass Lab 
fazem valer-se das múltiplas nacionalidades que incluem na sua equipa, os 
quais permitem uma maior abertura de opiniões devido às suas referências e 
abordagens diversificadas. 
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como se guardam as imagens

A metodologia de trabalho, como foi referido, desdobra-se a todos os elementos 
do escritório. Existe uma vontade, sempre renovada, de pensar cada projeto 
de forma isolada. Assim, são explorados de forma dilatada vários conceitos, 
relacionados com forma, tipologia, organização, material; afastando-se de uma 
abordagem única que poderia ser considerada autoral, como acontece com os 
arquitetos Aires Mateus99. “Cada projeto é um novo desafio.”100

As referências chegam de projeto a projeto. Para cada projeto surgem ferramentas 
diferentes que vão de encontro com novas temáticas a serem exploradas. Assim, 
as referências não anunciam a importância que têm as imagens de Valerio 
Olgiati: as referências dos Mass Lab encontram a sua pertinência na resposta a 
um problema pontual de um projeto específico. 

Este processo está refletido na forma como se guardam as imagens de referência. 
Sendo considerado um escritório recente, os Mass Lab demonstram uma grande 
vontade em acompanhar a tecnologia, de tomarem partido dos programas de 
desenho que permitem uma maior amplitude de alternativas, de forma mais 
eficiente e rápida (salvaguardando os aspetos negativos implícitos a todas 
as ferramentas). Neste sentido, as referências são guardadas de forma digital, 
organizadas por projeto. Cada pasta de projeto é organizada da mesma forma 
e inclui sempre a pasta “01_RESEARCH”, que por sua vez está subdividida em 
categorias. Estas categorias dizem respeito aos vários temas que são explorados 
em cada projeto. Desta forma, a organização das imagens por temas é um 
exercício que permite localizar as imagens facilmente por estarem associadas a 
um projeto específico. 

“Mas tentamos dividir em categorias, que podem não estar regradas, mas que 
têm de ser categorizadas. Penso que é a única regra que estabelecemos, tentar 
categorizar, pelo menos dar um nome, porque achamos que, de certa forma, não 
conseguiríamos navegar pelas referências se não houvesse esse esforço.”101

Em torno de cada projeto é feita uma pesquisa aprofundada sobre as diferentes 
dimensões envolvidas. Esta pesquisa resulta numa grande variedade de pastas 

99 - Aires Mateus, em que o tema do cheio-vazio é recorrente nas suas obras - comparação feita 
por Diogo Rocha na entrevista em anexo p.246

100 - Diogo em entrevista em anexo. p.246
101 - Diogo Rocha, entrevista em anexo, p.259
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de imagens, que é sempre diferente de projeto para projeto. As pesquisas 
abrangem questões tipológicas (commercial, housing, parking...), de material, 
de diferenças de escala, fachadas; imagens do sítio, da cultura local; até mesmo 
relativamente aos painéis de apresentação do projeto. Existe ainda uma pasta, 
(“THEMES”) que inclui temas menos específicos que os anteriores. São temas 
mais abrangentes que se relacionam diretamente com as ideias de projeto, tanto 
a nível de desenho como conceptual. Enquanto que esta pasta é destinada às 
referências que determinam as estratégias com que se enfrenta um projeto, as 
restantes pastas são importantes na medida em que contextualizam o projeto nas 
suas condicionantes.

Através desta organização repartida, percebemos que as referências surgem em 
circunstância de projeto, através de um “navegar por indícios”102. Este método de 
pesquisa vai de encontro com a velocidade a que pretendem trabalhar, que inclui 
uma pesquisa que se faz mais à superfície do que em profundidade. Desta forma, 
a maior abrangência de referências permite um maior campo de discussão por 
parte de toda a equipa. 

Podemos associar às imagens digitais uma ideia de isolamento pela forma 
como estas são visualizadas. É comum falar-se da mesma imagem através de 
ecrãs diferentes, fisicamente distantes. No entanto, no gabinete dos Mass Lab, as 
imagens guardadas no computador podem ser ampliadas na parede através de 
um grande ecrã existente numa das paredes do gabinete. Este dispositivo dá à 
imagem digital uma maior dimensão comunicativa, por permitir que seja vista 
em maiores dimensões. O ecrã é determinante na partilha das imagens, tanto em 
diálogo interno do escritório como em conversa com os clientes. 

No entanto, as referências surgem também pelos livros, colocados nas estantes. 
Estas referências, explicam Diogo e Duarte, estão mais relacionadas com 
exemplos de obras de arquitetura. Nestas referências são estudadas mais a fundo 
questões específicas de um determinado projeto de arquitetura. Desta forma 
percebe-se a complementaridade entre as imagens variadas armazenadas no 
computador e as referências permanentes dos livros, de carácter arquitetónico.

102 - expressão referida por Diogo Rocha, entrevista em anexo, p.245
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6. Considerações finais

CASOS DE ESTUDO

Os 6 casos estudados revelam uma grande variedade de atitudes perante as 
questões levantadas nesta dissertação. Em primeiro lugar, Eduardo Souto de 
Moura coleciona imagens em quantidade, num processo seletivo de adição. Para 
Valerio Olgiati, as imagens são restritas, configuram-se numa coleção limitada 
que representa a sua forma de pensar a arquitetura. O arquivo do arquiteto 
Camilo Rebelo tem a particularidade de conter as imagens fotografadas pelo 
próprio (como registo e testemunho pessoal das memórias), guardadas em 
formato digital e slides. O arquiteto Nuno Brandão Costa, por oposição a todos 
os exemplos estudados, afirma não colecionar imagens - as suas referências de 
projeto baseiam-se na memória que guarda de cada obra visitada, memória 
auxiliada pelos livros que coleciona. Os Fala Atelier e os Mass Lab usam e 
guardam as imagens em formato digital, no computador, associadas aos projetos 
que referenciaram.

A primeira conclusão, e talvez a mais importante, a reter deste análise estendida 
a 6 casos de estudo é que não há maneiras certas ou erradas de colecionar, nem 
maneiras melhores ou piores, desde que estejam de acordo com a vontade de 
quem coleciona. Se tal apreciação for tida em consideração, a qualidade da 
coleção poderá estar relacionada com o seu contributo na concretização de um 
propósito maior (o valor da coleção de imagens de Eduardo Souto de Moura 
poderá estar relacionado com o a qualidade arquitetónica da sua obra).

Podemos encontrar diferenças relativamente ao formato das imagens e o espaço 
que ocupam. Anteriormente, a imagem era usada manualmente (de forma 
analógica) por estar representada numa superfície (num objeto, físico e tátil), o 
que implicava uma maior disponibilidade espacial para ser guardada e mostrada. 
Com o avanço tecnológico, as imagens passaram a ser privilegiadamente 
guardadas de forma digital, deixando de ocupar o espaço físico. Esta forma 
de guardar as imagens acompanha a necessidade de rapidez e facilidade de 
acesso dos dias de hoje. Noutro sentido, a tecnologia também permite reduzir 
e ampliar as imagens e ainda projetá-las provisoriamente na parede através de 
um ecrã, como acontece no escritório dos Mass Lab. Por outro lado, as imagens 
que se guardam no computador não possuem a grande vantagem das que estão 
impressas. Estas permitem uma relação colecionador-imagem mais gestual e 
expressiva, menos mecânica.

Para além de utilizarem o mesmo formato, os escritórios de arquitetura mais 



A. Recolher B. Categorizar C. Colocar

1. Atlas Mnemosyne AW

1A 1B 1C

2. Book of Copies SRM

2A 2B 2C

3. Exposição Dédalo RD

3A 3B 3C

4. Museu Arte São Paulo LBB

4A 4B 4C

5. Atlas de Parede ESM

5A 5B 5C

6.Autobiografia Iconográfica VO

6A 6B 6C

7. Camilo Rebelo

8A 8B 8C

8. Nuno Brandão Costa

9A 9B 9C

9. Fala Atelier

10A 10B 10C

10. Mass Lab

11A 11B 11C

11. Atlas: Pensar con imágenes CP

7A 7B 7C

Método
Coleções 
de imagem

individual
coletivo

sem categorias
com categorias parede

mesa livro
digital
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novos, Fala Atelier e Mass Lab apresentam o mesmo método de guardar as 
imagens. Nestes casos, as imagens de referência guardadas no computador, 
como vimos, estão sempre associadas a determinado projeto; em que a recolha 
não pertence a uma só pessoa, mas a todos os colaboradores do escritório. Neste 
sentido, percebemos que o método de recolha das imagens usado pelos arquitetos 
mais novos é diferente daquele a que recorrem os restantes 4 arquitetos. 

Se, por um lado, considerarmos que uma coleção de imagens se encontra em 
contínuo processo de desenvolvimento, apercebemo-nos de que, através do 
conhecimento da Autobiografia Iconográfica, a coleção pode também apresentar-
se como um exercício fechado, como objeto de reflexão e esclarecimento interior 
daquilo que são os interesses e as motivações do arquiteto.

Talvez a questão de maior interesse se prenda em perceber o funcionamento 
da relação arquiteto-imagem, a qual navega entre a vontade e a necessidade, o 
consciente e o inconsciente; uma relação que pode ter um sentido mais plástico 
(como no caso de Eduardo Souto de Moura), ou apresentar-se de uma forma mais 
contida e introspetiva (como no arquiteto Valerio Olgiati). Esta relação arquiteto-
imagem pode ir, por outro lado, de encontro com os slides do arquiteto Camilo 
Rebelo, valorizando-se assim o exercício pessoal de criar as próprias imagens (do 
olhar crítico de fora para dentro e de dentro para fora); por oposição à recorrente 
recolha de imagens de origem alheia, verificado pelos restantes casos referidos. 

TABELA COMPARATIVA

No desenvolvimento da dissertação foram estudados, de forma mais ou menos 
aprofundada, 11 coleções de imagens. Na tabela apresentada, todas estas coleções 
estão submetidas a uma análise equitativa, relativamente ao método utilizado. 
A partir desta tabela pode perceber-se como se fez a recolha, categorização e 
colocação das imagens em cada situação, de uma forma simplificada. O grau 
de individualidade inerente a cada coleção é bem demonstrado pela escassez de 
repetições das combinações de processos.  

O último caso de estudo a ser analisado, incluído na tabela, será o Atlas: pensar 
con imágenes, por se tratar de um exercício projetual didático que se inicia a 
partir de um conjunto de imagens.
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ATLAS: PENSAR CON IMÁGENES 

“Uma imagem é uma certa entidade que é mais do aquilo a que os idealistas 
chamam «representação» e menos do que aquilo a que os realistas chamam 
«coisa»; uma entidade posicionada a meio caminho entre a coisa e a 
representação.”103

Pode ler-se esta citação no enunciado da disciplina semestral da arquiteta 
Cecilia Puga (e outros docentes auxiliares), na Pontifícia Universidade Católica 
do Chile. A arquiteta chilena coloca à disposição dos seus alunos uma coleção 
de aproximadamente 500 imagens, relacionadas direta ou indiretamente com 
arquitetura. Ao longo do semestre, os alunos organizados em grupos imprimem 
as imagens e dividem-nas em categorias consoante a sua interpretação, de 
acordo com a sua forma de pensar e organizar os conteúdos. Deste exercício 
resultam diferentes abordagens e pontos de vista sobre a mesma coleção. Este 
processo de categorização é composto por diferentes exercícios, com critérios de 
seleção variados, que estimulam nos alunos a sua capacidade de seleção e análise 
sobre as imagens fornecidas. Por consequência do processo de seleção, os alunos 
formulam um projeto que se vai afastando da abstração dos conceitos retirados 
das imagens para chegar à sua concretização.

Como exercício projetual, este exemplo é revelador da potencialidade das 
imagens quando são associadas de forma operativa ao projeto. O que poderia ser 
um método isolado, torna-se assim num recurso aplicado de forma ampliada à 
aprendizagem da disciplina da arquitetura.

COLEÇÃO PESSOAL

Encontrei oportunidade na presente dissertação para me debruçar sobre o estudo 
das imagens que guardo. Trata-se da minha coleção pessoal que fui construindo, 
sem nenhum propósito inicial, ao longo da minha formação quanto estudante de 
arquitetura. Desta forma, as imagens guardadas conformam uma coleção aberta, 
em processo de evolução, sempre sujeita a receber novas imagens e a rejeitas as 
que contém.

Às imagens estão associados diferentes motivos pelos quais foram recolhidas e 
mantidas. Umas apareceram no primeiro ano de aprendizagem- as primeiras 

103 - Philip Ursprung, “Built images: performing the city”, em Images: A Picture Book of 
Architecture, Prestel, München, 2004
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imagens que surgem com grande impacto e se tornam permanentes também no 
imaginário; outras foram surgindo ao longo dos 5 anos - em contexto de projeto 
e de outras disciplinas adjacentes; e imagens recentes - imagens cujo interesse 
varia entre a certeza e a possibilidade, como vimos anteriormente acontecer. As 
imagens são de origem diferente: são provenientes de livros, pesquisa de internet, 
são fotografias feitas em viagem. 

As imagens que constituem esta coleção são legitimadas pelo seu sentido 
imagético e de valorização afetiva, por fazerem parte de uma cultura visual. 
Neste sentido, as imagens surgem desvinculadas da sua origem, visto não ser 
seu propósito o seu enquadramento histórico ou científico. Assim, as imagens 
valem pelo seu carácter lúdico e expressivo (em alguns casos), cuja origem está 
subentendida por quem as recolheu e organizou (como acontece com as imagens 
de Eduardo Souto de Moura).

Até este momento, as imagens foram guardadas em formato digital. Apesar 
de estarem organizadas em pastas no computador, a sua disposição mereceria 
uma categorização mais “rigorosa” (mas não rígida), de acordo com o contínuo 
acumular das imagens. Desta forma, propõe-se nesta última fase do trabalho 
fazer uma reformulação da coleção, tornando-a manual, mais presente e 
operativa. Este trabalho em torno da coleção foi realizado à luz dos casos de 
estudo analisados, focando especial interesse no Atlas Mnemosyne, Atlas de 
Parede e Atlas: pensar con imágenes. As imagens foram impressas em dimensões 
semelhantes e colocadas em painéis. 

Perante este desafio, foi encontrada uma organização que estrutura e posiciona 
as imagens, mediante os seus conteúdos (ainda que de forma não definitiva). A 
coleção pessoal organiza-se pelas seguintes categorias: 

Imagens permanentes - imagens em que a sua importância vai para além do que 
nelas está apresentado, implicam um significado pessoal e transversal a todos os 
outros conteúdos, imagens afetivas;

Imagens de Arte - imagens de pintura, colagem, desenho, escultura;

Imagens técnicas/ tectónicas/ momentos - imagens de pormenores de materiais, 
de texturas, de encontros, de luz e sombra, imagens sensoriais e de detalhe, 
imagens de momentos arquitetónicos;

Imagens de homem/natureza - imagens que relacionam o homem com a 
natureza, entre o artificial e o natural, imagens de cidade e de paisagem;
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Imagens de projeto:

anónimo - imagens de construções, com ou sem valor arquitetónico, 
cujo autor é desconhecido;

arquitetos - imagens de obras de arquitetura recente e de arquitetos cuja 
qualidade é reconhecida e valorizada;

 ancestral - imagens de construções (ou destruições) com importância 
histórica, como templos, que podem evocar valores superiores de 
simbolismo e técnica;

 vernacular - imagens de várias épocas e lugares relativas a construções 
vulgares, de carácter cultural vincado, de onde se salientam as formas e 
materiais.

Dentro das próprias categorias, as imagens estabelecem entre si relações de 
conteúdo, por analogias. Desta forma, é percetível, dentro de cada categoria, 
detetar zonas de imagens que se inter-relacionam, quer seja por autor (onde 
imagens de Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, Fernando Távora, Le 
Corbusier, Alvar Aalto, Peter Zumthor, Valerio Olgiati, etc. se interligam), tipo 
de construção, material, lugar, forma. Este exercício permite colocar as imagens 
em diálogo entre si, numa narrativa (inicialmente definida) que pode encontrar 
inúmeras interpretações e novas correlações.

Este exercício iconográfico afasta-se daquilo que poderia ser um ato isolado 
e encerrado. Com ele, pretende-se colocar as questões enunciadas ao longo 
da dissertação, que se prendem com os três momentos de construção de uma 
coleção: recolher, categorizar e colocar. Reconhecendo que as imagens guardadas 
pelos arquitetos são entendidas como um meio e não um fim, também esta 
“coleção pessoal” partilha esse espírito: a construção de algo que antecede um 
propósito maior, o de fazer arquitetura.

Longe de ser unânime e salvaguardando os valores da complexidade, não 
se pretende achar uma fórmula singular que sirva de resposta final para o 
entendimento desta problemática. Existe sim a intenção de colocar em equação 
os modos de usar as imagens que considero.

O presente estudo serviu para tomar consciência, a partir de uma desconfiança, 
das múltiplas dimensões das imagens (isoladas e em conjunto), e das suas 
potencialidades, encarando-as como matéria-prima (primária), sempre sujeitas 
à interpretação e reinterpretação. 



106. Painel - imagens permanentes; imagens de arte; imagens de construções anónimas



107. Painel - imagens técnicas/tectónicas/momentos



108. Painel - imagens de obras de arquitetos



109. Painel - imagens de obras de arquitetos



110. Painel - imagens homem/natureza; imagens de arquitetura ancestral



111. Painel - imagens de arquitetura vernacular
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Nota: as imagens dos respetivos escritórios foram fotografadas pelo autor da presente dissertação. 

As entrevistas foram realizadas nos escritórios dos arquitetos, que de forma totalmente disponível se dispuseram a realizar 
estas conversas.

Sob o tema da presente dissertação, a conversa apoia-se na discussão da presença das imagens de referência no processo 
de fazer arquitetura.

Sobre a mesa estão o Atlas de Parede, The Images of Architects, Index Newspaper com a Autobiography Iconographic e ima-
gens relativas aos arquitetos, de projetos e conferências.

À imagem do livro The Images of Architects, também os arquitetos aqui chamados mostram as imagens que fazem parte do 
seu imaginário no ato de projetar. As imagens surgem no final de cada entrevista. 

os slides do Camilo Rebelo

os livros do Nuno Brandão Costa

o pilar dos Fala Atelier 

o ‘Move Fast’ dos Mass Lab
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Guilherme Soares: Gostaria de saber como trabalha com 
as imagens, como é que elas o influenciam no processo de 
fazer Arquitetura e como são guardadas. 

Camilo Rebelo: Acho que uma pessoa, em determinadas 
fases, coleciona imagens de uma forma deliberada. Uma 
pessoa vai ver uma obra, vai ver outra, e vai registando; vai 
ver uma paisagem, vai ver uma mina de extração de már-
more, e vai colecionando mármore. Depois pode inventa-
riá-las ou não. Mas, independentemente desse inventário, 
há um inventário subconsciente.   Aquilo que acontecia 
há uns anos atrás, em que uma pessoa está a pensar num 
projeto, estava muito presente a ideia da partilha de me-
mórias visuais. Eu acho que a partir de uma certa altura, 
as coisas estão muito mais agarradas a um subconscien-
te, a uma espécie de uma memória que vai ficar e as coisas 
vão naturalmente aparecendo no processo. Ou seja, deixa 
de ser propriamente uma coisa que tu colecionaste, não 
quer dizer que nós não tenhamos um arquivo enorme, 
ainda no outro dia andei à procura de uma imagem de 
há 15 anos atrás e encontrei-a, mas acho que essas coisas 
depois surgem. E depois, até em graça, que é uma pessoa 
às vezes ir revisitar o arquivo e descobrir coisas que já 
nem se lembra que fotografou. Há uma amálgama de coi-
sas que depois vão aparecendo/acontecendo com muita 
naturalidade. Eu acho que isso é muito interessante. 

GS: Eu estou a debruçar-me sobre dois casos de estudo 
presentes nestes livros, de arquitetos que estão relaciona-
dos consigo de alguma forma: trabalhou no escritório do 
arquiteto Eduardo Souto de Moura e conhece o arquiteto 
Valerio Olgiati.

CR: Há um livro que recomendo que acho mais interes-
sante que estes dois, sem desrespeito a nenhum, que são 
meus amigos e de quem gosto muito. Acho que são livros 
muito interessantes, um é mais pessoal e outro é mais 
um olhar para fora. Mas há um livro destes, que um dia 

quando puder gostava de o fazer,  que é um livro do Wim 
Wenders  e chama-se “Once”, então basicamente é uma 
espécie de um diário de viagem, um diário visual, de uma 
recolha de algo mais personalizado. Então o que é que ele 
faz: por exemplo, ele fotografa uma imagem num deserto 
e diz: “Esta imagem deste deserto, ficámos sem carro, apa-
nhamos uma boleia de um carro que andava à deriva e que 
nos levou para não sei onde”; e depois diz: “Esta janela que 
fotografei em Lisboa lembra-me Berlim nos anos 80”. Há 
sempre uma nota, umas notas que são mais compridas, 
outras menos compridas, mas há uma espécie de uma 
nota de memória, que eu acho muito interessante. Com 
certeza que eu acho também estes exercícios [“Atlas de 
Parede” e “Autobiografia Iconográfica”] exercícios inte-
ressantes (ou o do Gerhard Richter também). Agora ofe-
receram-me um livro muito interessante do John Pawson, 
que se chama “Spectrum”. Deste autor tenho dois, um que 
é o dicionário visual (“A Visual Inventory”), e depois este 
é o “Spectrum”, que é muito interessante porque é orga-
nizado por cores: tens um alçado verde, uma paisagem 
verde, uma bebida verde... é muito bonito, e as imagens 
todas elas são muito bonitas. Acho um tema interessan-
te essa organização por cores. Mas esse do   Wenders é 
muito interessante porque tem uma nota de memória e 
faz com que a imagem muitas vezes te leve para um mun-
do diferente. Por exemplo, eu olho para aquela imagem 
e digo: “Para mim isto é Valongo”, e ele vê outro lugar, 
logo: “Isso não é Valongo, isto é não sei o quê...” e constrói 
uma memória de vida associada a uma imagem que po-
dia ser daquele sítio ou outro se calhar. Dá-lhe uma nova 
dimensão, uma dupla dimensão e eu acho isso muito in-
teressante. E também acho que quando uma pessoa faz 
arquitetura, se calhar há dez anos não diria isto, mas hoje 
sei que quando uma pessoa tem uma imagem ou constrói 
uma imagem ou está a pensar numa imagem, num espa-
ço, num resultado,   também constrói com base noutros 
episódios e noutras memórias. Portanto eu acho que esta 
associação entre uma imagem de uma nota e uma memó-
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ria é uma coisa muito mais rica do que só propriamente 
uma imagem.  Hoje, se tivesse que escolher um modelo 
para fazer um livro, e um dia gostava de o fazer,  vou fa-
zê-lo como o Wenders, acho muito interessante essa coisa 
da nota. 

GS: Olgiati também  faz uma pequena legenda nas ima-
gens da Autobiografia Iconográfica, em algumas não 
existe essa nota porque ainda não a descobriu, como por 
exemplo as casas pátio do Donald Judd (em que a legen-
da é óbvia), mas em algumas existe. Explica por exemplo 
para o templo de Mitla, que a transição de um espaço para 
outro não é feito de forma direta. Se olharmos somente 
para a planta, essa ideia não sé captada inicialmente. E é 
essa dupla dimensão que a imagem permite.

CR: Sim, todos estes atlas acho que são muito úteis. Há 
outro livro, que acho que devias ler, que é a entrevista do 
Jeff Wall com o Jacques Herzog. O Jeff Wall explica em 
metade da entrevista porque é que cria cenários para fa-
zer fotografia, e o Herzog num certo sentido trabalha ao 
contrário, ou seja, parte de imagens para criar cenários 
reais. Ou seja é muito interessante o composto das duas, 
é uma entrevista gravada a três, o entrevistador e eles os 
dois. Acho um livro muito interessante porque é um dis-
curso muito rico. Há um exemplo que me lembro do Her-
zog que é: quando estavam a pensar o Museu de Young 
na Califórnia, eles [Jacques Herzog e Pierre de Meuron] 
fizeram uma experiência muito interessante. Eles contra-
taram um estagiário e ele só tinha a função de desenvol-
ver imagens virtuais que podiam servir para o Museu. Ele 
era um miúdo, tinha uns 22, 23 anos, era muito novo. E 
então, durante dois ou três meses, enquanto eles andavam 
a pensar em volumes, o miúdo durante o tempo todo só 
estudava layers, camadas, sombras, matérias. Ele só cole-
cionava coisas e criava umas imagens que podia ser um 
hall, imagens mais de ambiente, mais de cor, de textura, 
à procura de atmosferas, era muito interessante. E foi a 

primeira vez que eu vi uma coisa assim nesse sentido, ou 
seja alguém andar à procura de uma espécie de um resul-
tado visual sem ter menor noção se aquilo era um edifício 
comprido, alto, baixo. 

GS:  Como vê a/como se posiciona perante a situação 
atual da arquitetura, olhando para a sua comercialização 
e a forma como é representada através da imagem?
O seu trabalho, por um lado, olhando para a casa em 
Grândola, o projeto Promise, uma obra com muito con-
teúdo, afasta-se da superficialidade que a arquitetura de 
hoje encontra. E por outro, utiliza na publicação dos pro-
jetos imagens a partir de 3D’s e renders. Há o confronto 
entre o que é permanente na arquitetura (o projeto Pro-
mise) e a forma de a comunicar. Como lida com isso?   

CR: Não tenho uma resposta direta para isto. Vou-te di-
zer o que me apetece fazer. Nos dias de hoje o que me 
apetece é não mostrar imagens de nada. Eu o que mais 
gosto, com toda a sinceridade, é que hajam maquetes, e o 
cliente quando chega vai ver a maquete. É uma coisa mui-
to old school mas é o que eu acho que funciona. Muitas 
das nossas imagens foram feitas pelo Cláudio Reis, que 
é um exímio produtor/criador de imagem. Ele tem uma 
capacidade enorme de compor uma imagem, pensar uma 
imagem, construir uma imagem, normalmente o traba-
lho dele dá imagens muito bonitas. Mas o que me inte-
ressa mais é esta confrontação com a maquete. Ou seja, 
esta coisa de uma pessoa olhar, ver, e poder aproximar-se, 
poder entrar lá com os olhos. Se calhar é uma coisa mui-
to old school mas é isso que pessoalmente me interessa. 
É que as pessoas tenham a capacidade de compreender.   
Maior parte dos clientes não tem essa capacidade, a capa-
cidade de olhar para uma planta e dizer: “aqui entra-se e 
ali sai-se, aqui é alto e ali é baixo”, e acho que a maquete 
dá-lhe essa dimensão. Pelo menos eu gosto disso. Se pu-
desse, eu não fazia uma única imagem virtual. Não são 
propriamente coisas que eu ache que sejam interessan-
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tes. Claro que simulam virtualidades e acho que até nesse 
sentido a atmosfera é uma coisa que eu acho que é inte-
ressante de passar, mas na realidade nunca te dá uma vi-
vência... Nem uma maquete te dá uma vivência real, mas 
a virtualidade é flat. Por muito que uma pessoa faça um 
grande render, por muito que se faça um vídeo em que 
tu andas lá dentro como se fosse uma realidade virtual, é 
sempre flat, é sempre bidimensional, ou seja, é um falso 
3D. E acho que do ponto de vista processual, tu falas do 
processo, uma imagem é sempre uma imagem flat. Então 
para isso faz-se uma secção, um corte, e tu vês o alçado, 
fazes uma perspetiva axonométrica... Isto é uma leitura 
que faço do que me interessa. Portanto, do ponto de vista 
processual agrada-me bastante o corte, agrada-me bas-
tante a maquete, agrada-me bastante tudo o que nos dá 
uma aproximação muito real. Eu acho que do ponto de 
vista de haver imagens de laboratório, a virtualidade, etc., 
acho que é interessante, acho que vale. Mas para mim, 
o valor daquilo é um valor de atmosfera, é um valor de 
passar uma ambiência. O resto não me interessa since-
ramente. Por exemplo, é muito interessante, agora já não 
temos isso, mas nós tínhamos aí na parede a imagem da-
quela garagem [projeto Promise], a fotografia de maquete 
e a imagem da obra construída. Tu pões uma ao lado da 
outra... Está ali, é espetacular! Para quê que uma pessoa se 
põe com tanta complicação, tanta complexidade? Parece 
incrível, visto daqui, a luz que está a bater no interior da 
garagem, visto daqui não se percebe mesmo qual é. Assim 
de repente não te sei dizer qual é qual. Para nós é fácil, 
mas se uma pessoa se abstrair e vir de repente daqui, com 
o reflexo da luz, é impercetível.

GS: E montar um render é muito falível nesse sentido...

CR: É. E é assim: tu pegas numa maquete destas, vais fo-
tografá-la à luz do dia, e tens uma realidade extremamen-
te aproximada. Então se a levares lá ao sítio ainda mais 
aproximada é. Eu acho que isto é muito interessante. 

GS: Testar o confronto entre maquete e o digital na prá-
tica, mais do que estar a teorizar o que cada um utiliza. É 
experimentar. 

CR: Sim, Sim. Agora, no caso da Promise, o cliente pediu 
muito para nós lhe entregarmos um conjunto de   4 ou 
5 imagens, e nós lá fizemos. A da piscina, a 2ª a contar 
de baixo, é uma visualização feita pelo Cláudio, e era um 
bocadinho para traduzir a atmosfera do betão, a ideia de 
como se constituía na paisagem. Mas foi um pedido mui-
to expresso pelo cliente, porque queria muito perceber 
como é que era. Mas eu também acho que é uma questão 
de leitura de espaço. Por exemplo, esta cliente [apontan-
do para outro projeto], para quem estamos a fazer uma 
casa em Campanhã, aceitou que fizéssemos uma espécie 
de gráfico, quase como se fosse uma banda desenhada. 
A mim pessoalmente interessa-me mais isto. E ela perce-
beu as atmosferas. Nós agora já não temos as maquetes, 
já desfizemos todas. Mas tínhamos as maquetes aí, eram 
também maquetes feitas em foam, e projetávamos com a 
luz, e depois fizemos estas secções e estas plantas. E no 
fundo está la tudo. Ou seja, tu não tens grandes dúvidas 
sobre o que é que se pretende, a atmosfera, o que está à 
frente, o que está atrás, o dentro, o fora... Interessa-me 
muito mais isto do ponto de vista da aproximação proces-
sual à construção da obra do que propriamente de um hi-
per-realismo de uma realidade 3D, que continua a ser flat. 
Uma coisa é uma pessoa pôr um capacete e entrar numa 
dimensão. Ainda no outro dia no Primavera Sound pus 
o capacete na virtualidade e andava a atravessar de um 
prédio para outro em cima de uma corda, e é uma coi-
sa virtual, sente-se a virtualidade, tudo aquilo é distorci-
do! São 5 minutos a andar de um lado para o outro e as 
perspetivas são distorcidas, é tudo distorcido. Aquilo está 
muito longe de te dar em termos processuais o rigor da 
medida. A nós, como arquitetos, acho que nos interessa o 
rigor da medida, o rigor da proporção, não é propriamen-

Camilo Rebelo

115. Imagens do projeto Promise, escritório do arquiteto Camilo Rebelo
116. Desenhos da casa em Campanhã, escritório do arquiteto Camilo 
Rebelo



164

te o efeito, o fenómeno. Portanto eu acho que o processo é 
um bocadinho todo old school. Agora, claro que isto tem 
tudo a ver com a escala das coisas. Como sabes, o Museu 
do Coa tem mais ou menos 10.000m2, a casa Promise tem 
mais ou menos 600m2, esta tem 120m2,  são projetos que 
são controláveis em escala. Se calhar se fosse um aero-
porto ou algo parecido, todo o processo torna-se muito 
mais complexo em termos de escala e talvez aí faça senti-
do repensar um bocadinho estes métodos. O que não é o 
nosso caso, eu estou a falar do que é a nossa experiência, 
que é entre os 100m2 e os 10.000m2 ou os 12.000m2, ain-
da não há nada assim maior. Se houver, poderá e haverá 
outros mecanismos, pelo menos faz sentido poderem ser 
equacionados.

GS: Agora falou muito da presença da imagem no proces-
so, das imagens a nível virtual, falou que recorre à maque-
te. Agora olhando para a imagem como uma ferramenta 
que congela as memórias, a imagem como referência, 
imagem de algo que é anterior, uma imagem que tem im-
portância pessoal, que vem antes do projeto. Não tanto 
como uma ferramenta usada para perceber como vai ser 
o volume, mas mais relativa à ideia de projeto. Qual a sua 
relação com estas imagens, neste sentido?

CR: É como te estava a dizer no início, acho que as coisas 
aí têm dois planos. Um é o plano dos teus interesses. Ago-
ra sou mais seletivo e também não tenho tanta disponibi-
lidade, mas há uns anos viajava muito para ver determi-
nadas arquiteturas. Hoje em dia é mais difícil fazer isso, 
com o ritmo de vida que uma pessoa tem. Vou voando 
mais na circunstância, vou ali e depois aproveito e vou 
ver isto e aquilo. Mas na realidade, continuo-me a mo-
ver... Por exemplo, no ano passado, vi uma obra incrível 
que é uma igreja onde o Chillida fez as portas, o Oteiza 
fez as esculturas [Santuário de Aránzazu]. Aquilo é uma 
memória inesquecível: no meio de um vale, no meio do 
País Basco, ter uma igreja assim com aquele brutalismo, 

com aquela expressão, é uma coisa que tu não esqueces. 
Ali houve um registo (ainda ontem enviei uma imagem 
a uma amiga minha fora de Portugal que queria ir lá ver 
a igreja). Primeiro passei la quase três horas a olhar para 
aquilo, e depois fiz um conjunto de fotografias que eu sei 
que serão sempre de arquivo, subconsciente e consciente, 
porque aquela peça é tao marcante, aquilo é um santuário 
entalado no meio de um vale, é o fim da linha, tens uma 
igreja monumental construída em pedra. As portas são 
em ferro, parecem umas portas de cofre, o espaço lá den-
tro é todo escuro, chega-se ao fim e tem um altar todo ilu-
minado de cima abaixo, o próprio altar é uma composição 
de um outro artista espanhol, os vitrais são desenhados 
também por outro artista - por acaso os vitrais são inte-
ressantes, o altar acho um bocadinho dramático demais. 
Toda aquela coleção de um espaço que é composto por 
artistas contemporâneos - alguns deles de que eu gosto, e 
interesso-me bastante pelo trabalho deles, como o Otei-
za e como o Chillida - acho que aquilo é um registo que 
fica sempre quer no consciente, quer no subconsciente. 
Depois há outros que ficam no subconsciente, e vais mis-
turando isto tudo, não há uma ordem. É como te estava a 
dizer no início, a partir de uma certa altura as coisas estão 
todas muito misturadas. Dou-te um exemplo da casa da 
Grécia: no outro dia, para uma revista, perguntaram-me 
se este projeto era uma homenagem ao Siza. Primeiro eu 
não sou de fazer homenagens a ninguém porque eu acho 
que isso não existe no plano conceptual. Às vezes ouço 
uns colegas meus a dizer que estão a fazer uma homena-
gem ao A, B ou C, para mim é uma coisa um bocado ton-
ta. Acho que aquela casa é completamente grega. Como é 
evidente o Siza está presente, como em tudo. Nós vamos 
ver coisas do Siza e há coisas que nos interessam, estuda-
mos coisas do Siza, não é isso que está em causa. Agora, 
aquela casa tem tudo a ver com a Grécia. Nós andamos a 
estudar as casas que vimos em Mykonos, em San Torini, 
em Naxos que é uma ilha absolutamente fantástica, em 
Paros, em Antiparos. Ou seja, varremos alguma arquite-
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tura vernacular grega. Aquela casa é um anfiteatro. Mas 
(como me perguntaram na semana passada para uma 
revista) dizer assim: “aquela casa é uma homenagem ao 
Siza”, não faz sentido, qualquer pessoa percebe que aquela 
casa é um anfiteatro, grego! Aquilo desce pelo monte em 
socalcos, como um  anfiteatro, e o horizonte é a paisagem, 
que naquele caso é o mar, como qualquer anfiteatro grego 
se vira à paisagem e o horizonte é de perder de vista. Ten-
tar reportar coisas que não são reportáveis não faz senti-
do. Agora, tu dizes-me assim: “o Siza está presente”, pode 
estar, não há razão nenhuma para que não esteja. Lá está, 
está num capítulo subconsciente.

GS: Da mesma forma que pode estar nas obras seguintes.

CR: Claro. No outro dia também me disseram: “O Siza 
está na rampa do Coa”. Nós nunca estudamos a rampa 
do Coa para fazer o Museu do Coa. Eu desci a rampa e 
realmente há qualquer coisa ali  da rampa da Piscina de 
Leça. Mas não é uma coisa que tu andaste a dissecar, não 
andámos a dissecar a rampa da piscina de Leça. Mas há 
ali qualquer coisa, sem dúvida, daquela descida para um 
desconhecido, quando tu tens um horizonte todo cá em 
cima à vista. Mas para chegar ao lado subconsciente, na 
casa da Grécia, é muito interessante porque há muitas 
diagonais: há as diagonais dos pátios, há três ou quatro 
diagonais mais marcadas. Eu nunca percebi como é que 
nos fomos buscar aquelas diagonais. Claro que tem a ver 
com a topografia, por um lado tem a ver com a maneira 
como tu abres os pátios atrás, há movimentos que tu tens 
de respeitar. Um dia estou a folhear um livro da Grécia 
que tinha comprado no 2º ano da faculdade, é um livro 
da editora Gustavo Gili sobre arquitetura vernacular, e as 
diagonais (há lá duas ou três fotografias) são as escadas 
que descem de terraço em terraço. Então tu só vês plano 
horizontal, diagonal, plano horizontal, diagonal, - e é 
uma memória distante. Porque nós fomos buscar aquilo 
por algum lado, aquilo tudo vem do nosso imaginário 

coletivo, do nosso subconsciente, do nosso consciente. 
Eu não teria chegado lá conscientemente, eu cheguei lá 
porque de repente estava a folhear o livro e vi. São estas 
centenas de escadas que nós vemos pela Grécia a descer 
de terraço em terraço, é que introduzem a diagonal. 

GS:  Em 2014 foi convidado como ‘júnior speaker’ (ora-
dor jovem) na atribuição de Honoris Causa a Álvaro Siza, 
para uma apresentação intitulada de “Álvaro Siza - The 
pedagogic legacy”, na qual recorreu a 11 imagens para 
explicar 11 temas. Como é que as imagens o ajudaram a 
estruturar os conceitos, e se essas imagens fazem parte de 
uma coleção, se já as tinha, ou se as procurou.

CR: Essa pergunta é muito interessante e esse episódio é 
também muito interessante. Primeiro, como deves calcu-
lar, senti-me muito honrado por ser escolhido para falar 
como speaker no doutoramento do Siza. Porque o Siza é 
realmente uma figura extremamente importante para nós 
portugueses, e em particular para quem gosta de arquite-
tura e vive a arquitetura com paixão e emoção, que é o 
meu caso. E o Siza faz parte de todas essas camadas. E 
fazer essa apresentação foi de uma responsabilidade 
enorme, ainda mais em Milão, que era um sítio em que eu 
sabia que ia dar aulas, porque me tinham convidado esse 
ano para integrar a faculdade, portanto tinha essa respon-
sabilidade. Quando eu comecei a pensar no Siza, comecei 
a pensar essa apresentação a partir de temas e disse: eu 
vou escolher temas que estejam associados ao Siza. Eu 
nunca trabalhei com ele, portanto não posso dizer nada 
relacionado à experiência de trabalhar com ele. O Siza é 
meu amigo, e, algumas vezes jantamos ou almoçamos 
juntos, e portanto há coisas pessoais que não se podem 
transmitir. Não me vou por a contar coisas que o Siza me 
conta à mesa de jantar ou à mesa do almoço, seria deso-
nesto como amizade. E portanto tive que pensar então 
quais eram os temas que eu associo ao Siza e que num 
certo sentido nos contaminam. Porque com certeza que, 
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dentro do espectro ‘Siza’, há coisas que me interessam 
muito e há coisas que não me interessam tanto. Por exem-
plo, a liberdade do pensamento interessa-me muito, a luz 
interessa-me muito, há coisas que estão lá, estão presen-
tes, e outras que nem tanto. Então pensei: vamos estrutu-
rar isto com temas. E comecei a desenhar e a pensar, de-
senhar a tal estrutura com os diferentes temas. E a 
primeira imagem que me ocorreu foi: como é que se ex-
plica que o Siza é uma coisa como se fosse o ar que respi-
ramos. Há duas maneiras de encarar um mestre: ou se 
encara de uma forma obsessiva e doentia e uma pessoa 
copia-o, ou se respeita e uma pessoa distancia-se da sua 
natureza. E, sem qualquer desrespeito por muitos outros 
que copiam o Siza, o que faz com que o Eduardo seja ver-
dadeiramente distinto é que o Eduardo nunca teve o de-
sígnio de copiar o Siza. Até pelo contrário, enquanto um 
é muito figurativo, o outro é completamente abstrato, an-
dou quase à procura do oposto. E acho que isso é uma 
coisa que, como é evidente, tem a ver com a natureza da 
pessoa, com certeza, mas também tem a ver com essa ne-
cessidade de se distanciar, como uma distância crítica. Da 
mesma maneira que eu nunca serei capaz de copiar o 
Mies nem o Eduardo, porque aquilo é a cena dele, eu res-
peito integralmente. Aprendi que ele tem as referências 
dele e eu terei as minhas, senão nunca mais saímos da 
sombra da figura. E portanto, explicar que o Siza é uma 
espécie de ar que respiramos e ganhar essa distância, le-
vou-me para um primeiro raciocínio que é: qual é a ima-
gem que preciso para abrir este raciocínio, que é uma 
coisa que nos envolve mas ao mesmo tempo que é uma 
coisa da qual que temos distância. E então comecei por 
esse episódio do nevoeiro, que era um episódio para mim 
muito interessante porque, foi um episódio que me acon-
teceu, que descobri. Estava na praia e de repente levan-
tou-se um nevoeiro, e todos nós desaparecemos no meio 
do nevoeiro e só se via silhuetas, só se via silhuetas a jogar 
futebol, silhuetas de um casal a namorar, eu tenho umas 
100 fotografias dessa manha. Porque aconteciam coisas 

inacreditáveis, havia um jogo de futebol no meio do ne-
voeiro, não se viam as balizas, não sei como é que eles 
jogavam futebol, eu andava no meio do jogo. Portanto 
tudo aquilo era uma coisa surreal, mas era  muito confor-
tável ao mesmo tempo. Ou seja era como se soubesses 
que estavas a ser envolvido por qualquer coisa, tudo con-
tinuava a funcionar, mas havia algo que te tocava. E eu 
achei que essa era a imagem mais forte no sentido de co-
meçar e acabar a conferência. O Siza no fim levantou-se, 
deu-me um abraço e disse: “Nunca ninguém me tinha 
comparado ao nevoeiro, é muito bonito!” E realmente é 
assim, é um ar que nos envolve, mas o ar não se vê, e o 
nevoeiro sente-se. E foi esse o raciocínio que fiz. Depois 
fui a casa da Teresa Siza, muito do que sei de imagem e da  
fotografia foi por causa da Teresa Siza e do José Salgado. 
Os dois foram pessoas extremamente importantes para 
mim, porque quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu 
detestava o curso e andava cheio de dúvidas. O curso era 
um marasmo total, vocês hoje têm um curso 10 vezes 
mais esclarecido do que o que nós tivemos em ‘90. Nós 
em ‘90 tínhamos, por ano, um ou dois professores que 
tinham uma perspetiva sobre a contemporaneidade e o 
seu enquadramento académico, o resto vivia nos século 
XVIII e XIX, e consequentemente estavam completamen-
te distantes de tudo o que se fazia no mundo. Era como se 
vivêssemos no lado de lá do muro, o muro caiu em ‘89 e 
era como se nós estivéssemos na faculdade a viver o outro 
lado do muro de Berlim, era como se estivéssemos na 
BDR [Bundesrepublik  Deutschland, República Federal 
Alemã]. E ao fim de três anos na FAUP, estive para desis-
tir do curso. Houve uma fase em que gostava de ter sido 
fotógrafo, e acho que ainda hoje gosto desse lado, num 
certo sentido, e a Teresa e o José, meu professor no 2º ano, 
educaram-me, abriram-me o olhar da fotografia, e ajudei-
-os muitas vezes partilhando a minha juventude - a mon-
tar exposições, os encontros de Coimbra, de fotografia, 
etc. E fui ter com eles neste episódio concreto e disse: “Te-
resa e José, eu preciso da vossa ajuda porque eu sei quais 
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são os temas mas há uma série de imagens que eu gostava 
de ter, que tenham a ver com o Siza, que tenham a ver 
com aquilo que eu quero dizer sobre o Siza e que não se-
jam propriamente imagens de referência da arquitetura”. 
Porque para mim o Siza é uma coisa muito mais além da 
arquitetura e portanto, sendo mais além da arquitetura, 
não pode ser aquela imagem óbvia de que o Siza gosta do 
Corbusier, gosta do Picasso... porque isso é fácil. É fácil 
dizer assim: “o Siza admira o Picasso”, já sabemos isso, “e 
também o Corbusier”, também já sabemos isso. Ou seja, 
de repente andar a colecionar fragmentos do que o Siza 
gosta não é propriamente o que me interessa. O que me 
interessa é que sejam imagens que estejam  associadas ao 
espírito dele, mas que sejam imagens também dissociadas 
dele. E então algumas eu sabia. Por exemplo eu sabia que 
estava interessado nos gatos das favelas, e portanto inte-
ressava-me muito isto, porque sei que o Siza gosta das 
favelas e estudou as favelas, e é um tema que é interessan-
te. Sabia perfeitamente que queria uma imagem do Jeff 
Wall porque é importantíssimo, porque eu gosto do Jeff 
Wall e acho que tem a ver com o Siza no sentido de criar 
cenários para se viver. Sabia por exemplo que queria um 
desenhador e não queria que fosse o Picasso, porque o 
Picasso é óbvio e portanto esta coisa do desenho tinha 
que vir doutro que não fosse o Picasso. Sabia que o Robert 
Frank tinha a ver com este multi-olhar, da maneira como 
se olha. Sei da amizade que o Siza tem pelo Basílico, ele 
tem um esquisso do Basílico a fotografar voando Roma. E 
portanto no fundo começámos a construir uma narrati-
va. Esta narrativa foi construída pelo José Salgado e pela 
Teresa Siza, a juntar aquilo que eu tinha montado como 
tema, aquilo que era a natureza do Siza e aquilo que era a 
natureza das imagens que comunicavam a natureza do 
Siza. Portanto esta aula tem essa particularidade, mas 
acho que esta aula tem muito a ver comigo também. Por 
acaso nunca dei isto como uma aula, mas podia dar. Mas 
tem muito a ver comigo porque gosto de contar histórias 
por imagens e acho que neste caso, construir uma história 

dedicada a alguém por imagens, é um exercício absoluta-
mente útil e interessante. Por exemplo esta [imagem] 
também foi escolhida, esta da roda do Gandhi. Porque eu 
tinha ido à Índia dois anos antes, e li a biografia do Gan-
dhi, uma biografia curta, onde explicava o porquê do 
Gandhi ter uma roda sempre ao lado. Ele foi assassinado 
neste dia depois de sair desta fotografia. Esta foi a última 
fotografia do Gandhi vivo. E o Gandhi tinha sempre uma 
roda porque ele queria que a Índia trabalhasse. Ele estava 
a fazer uma conferência de imprensa, estava com a roda 
ao lado e ia fiando. Era uma espécie de um tique para di-
zer: podemos estar a falar e a trabalhar. Tinha uma reu-
nião no senado e tinha uma roda ao lado e estava sempre 
a fiar. E era uma maneira de transmitir à Índia que se 
pode fazer muita coisa, reunir, pensar, estar, e continuar a 
trabalhar. Tinha este simbolismo. E o Siza, sem qualquer 
desrespeito por outros arquitetos, é sempre assim, o Siza 
tem a capacidade de estar num jantar e de repente surge-
-lhe qualquer coisa, ele vai buscar o bloco e tac! Ou seja, é 
uma pessoa que está sempre com a roda de fiar ao lado, é 
uma mente e uma mão permanente no desenho. E esta 
imagem, lá está mais uma vez, é uma imagem construída. 
Eu estava a pensar: o Siza realmente é aquela figura do 
Gandhi, aquela figura que está sempre a processar, está 
sempre a trabalhar. Acorda com um pensamento, deita-se 
com um pensamento, parece que sonha, parece que o 
processo está sempre a acontecer. E eu sei disto porque 
vejo, num jantar, num almoço próximo sei como é que ele 
está. Esta imagem representa isso, aqui percebe-se que o 
trabalho está associado permanentemente à figura, não se 
divide, não se separa. Portanto foi assim que esta aula foi 
construída. E tem a ver com a motivação, há um drive 
interior nele que está sempre com este processo. Não sei 
se foi sempre assim, eu conheço o Siza desde os meus 16 
anos, conheço o Siza há 30 anos, portanto não sei se ele 
foi sempre assim, eu conhecia-o ele já tinha 50 anos, des-
de que o conheci ele é assim portanto se calhar já estava 
na natureza dele. 
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GS: Então estas imagens são um bocado uma mistura do 
que já tinha e do que foi procurando.

CR: É. Isto foi inspirado num capítulo de um livro que é 
muito interessante que é as “Seis Propostas para o Próxi-
mo Milénio” do Italo Calvino. A FAUP dava na biografia 
“As cidades Invisíveis”, que eu acho que é um livro interes-
sante, mas leve, em que as cidades são ao contrário e que 
se invertem, acho porreiro, mas acho um livro fácil. Acho 
as “Seis Propostas para o Próximo Milénio” um livro 
inquietante porque foi escrito em ‘88. São seis aulas das 
quais a última nunca foi dada, agora saiu uma nova edi-
ção desse livro que já tem a última em notas. E então há 
um capítulo em que ele diz que das imagens se constroem 
palavras e das palavras se constroem imagens, e foi desse 
capítulo que parti para esta apresentação. Já o li umas 10 
vezes, posso-te dizer que para mim é dos melhores livros 
que já li alguma vez, e é dos melhores livros de tudo: de 
arquitetura, de vida, de relações pessoais, humanas, etc.

GS: Já falámos que tem relação com o arquiteto Eduar-
do Souto de Moura por ter trabalhado no seu escritório 
de 94 a 98, e o arquiteto Valerio Olgiati por conhecê-lo 
pessoalmente. Eles têm formas diferentes de ver a arqui-
tetura. Eduardo Souto de Moura tem uma forma de ver 
mais honesta (pode ser uma palavra forte pelo seu senti-
do contrário), mas vê a arquitetura como algo sempre re-
ferenciado, em que nada nasce do nada, e que ele próprio 
assume as suas referências nas suas apresentações, e pelo 
escritório estar cheio de imagens de referência diretas e 
indiretas. E Valerio Olgiati, que olha para a imagem como 
um exercício de introspeção mas também fala, saiu agora 
um livro “Arquitetura não-referencial”, que é um bocado 
uma ambição que ele tem, ele não nega as imagens mas, é 
uma interpretação minha, ele olha as imagens como um 
meio, relaciona-se com elas para depois tentar dar o pró-
ximo passo que é essa arquitetura não-referencial. Quer 

comentar?

CR: Em relação ao Eduardo, é um facto desde sempre, 
nós no escritório tínhamos painéis cheios de imagens. Ele 
chegava, tirava um recorte de uma revista, e um jornal, 
o que está aqui (no Atlas de Parede], isto que está aqui é 
verdade, isto era o que existia no escritório. Ou seja, ele 
chegava da Grécia e pendurava um postal do canal com 
um pin, e depois por exemplo esta fotografia do guarda-
-redes da Alemanha no ar, o Oliver Kahn, esteve anos 
e anos pendurada lá na parede. E realmente todas estas 
imagens estavam sempre muito presentes e eu acho que 
são mecanismos do Eduardo. É curioso porque eu estive 
no arquivo do Siza alguns meses a trabalhar, em 96, e o 
arquivo do Siza não tem uma imagem de referência. Eu 
não encontrei, podia haver seguramente mas eu não en-
contrei. Eles tinham ido ao México ver o Barragán e não 
havia imagens. O Eduardo tinha logo um pin do Barragán 
e não sei o quê. Portanto, são lógicas completamente dis-
tintas de trabalhar.  E realmente o Eduardo sempre usou 
essas imagens de referência, nas conferências... Por exem-
plo, lembro-me de uma vez, o Eduardo quando começou 
a desenhar a marginal de Matosinhos, como sabia que eu 
gostava muito de fotografia (andava sempre com a má-
quina), encomendou-me ir recolher imagens de referên-
cia para se construir esse projeto. E como deves calcular, 
isto para um colaborador é muito porreiro, porque é um 
exercício visual. Então ele disse-me: “eu gostava que fos-
ses fotografar coisas industriais, já sabes que o tema são 
os silos de gasolina, e os barcos... vai recolher imagens 
sobre isso”. Ele estava sempre fora do escritório nessa al-
tura, estava a dar aulas na Suíça e noutro sítio qualquer, 
construía o Bouro, à quarta-feira nunca estava, e nós só 
estávamos com ele às vezes ao domingo e à segunda, nes-
sa altura em 94 e 95. E então passei uma semana inteira a 
recolher imagens para o Eduardo. Recolhia imagens desse 
tema: a jangada, os barcos... muitas interessavam, muitas 
outras não. E ele fazia-nos muito isso. Por exemplo, uma 
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vez para um prédio na Foz, mandou-nos fotografar as 
obras do José Carlos Loureiro. Lá fui eu fotografar o Par-
naso, e depois ele chegava e dizia: “aqui [no edifício] in-
teressa-me isto, a maneira como ele resolve aqui o cunhal”. 
Portanto essa relação do Eduardo com as imagens, sim, 
estava sempre tudo muito presente, era muito importante 
para ele, ele construía com isso e às vezes as duas coisas 
Às vezes justificava as suas escolhas, ou seja, ele dizia que 
a verificação vem depois. Uma pessoa diz: “olhe, fotografei 
isto”, e ele: “estás a ver, isto era o que nós tínhamos pensa-
do, está certo”. Ou seja era uma verificação. Outras vezes 
não. Eu lembro-me de ir fotografar a Ponte Luís I e a Pon-
te D. Maria, o arranque das pontes (penso que foi para o 
projeto da Alfândega). E o Eduardo pediu para ir fotogra-
far aquilo para ver as diferenças. Nunca mais me esqueci 
desta situação, e depois fui lá com o Souto de Moura levar 
o Werner Blaser, porque ele quis fotografar essas referên-
cias; fui lá com o Frank Gehry, que depois escreveu um 
texto para um livro dele sobre as pontes do Porto; e fui 
lá também com o Gabriele Basílico. Tudo isto por causa 
desse episódio com o Eduardo, em que ele chama a aten-
ção para uns detalhes nas pontes (porque é uma coisa que 
te fica - tu tens 22 ou 23 anos e de repente ele manda-te 
olhar para as pontes  para ver um pormenor de um en-
caixe, e eu nunca mais me esqueci). Se vires, a Ponte Luís 
I arranca de uma forma muito bruta, o arco é grande em 
baixo e vai estreitecendo até lá em cima. A Ponte D. Maria 
é o contrário, é grande em cima e vai perdendo, perden-
do, perdendo, e toca em baixo, quase como se fosse um 
toque de Miguel Ângelo. Vem a grande ponte e toca assim 
[gestos com os dedos a tocar um no outro], e esta união 
foi a que o Eduardo escolheu depois para um detalhe da 
Alfândega, não tenho a certeza. E esta união é uma união 
realmente delicada, enquanto a outra não é, é um encon-
tro, é o oposto. Mas lá está mais uma vez, só quando se vai 
fotografar e registar, depois de dissecar isso é que verifi-
camos se queremos realmente o toque ou se queremos o 
encontro. A fotografia tinha esta componente, as imagens 

tinham esta componente, uma componente de verifica-
ção mas também uma componente de estudo em relação 
a fechar uma determinada decisão.

GS: A decisão é sempre tomada em função de algo que 
já existe.

CR: A decisão é tomada nesse sentido, sim. Em relação 
ao Olgiati, é outra lógica completamente diferente. O que 
me atrai muito no Olgiati é: primeiro, é uma pessoa de 
quem eu gosto porque é uma pessoa que processa muita 
coisa no seu eu. Ou seja, no sentido de que ele  gosta de 
processar os assuntos, e esse processamento tem muito a 
ver com fatores de interesse e fatores de motivação, mas 
é um processamento em que, quando tu vês o resultado, 
percebes que houve muita coisa que já foi processada. Por 
exemplo, já lhe perguntei várias vezes se ele fazia algum 
desenho, e ele diz que não faz desenhos e que o desenho 
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dele é todo mental, e tu sabes que eu tenho a certeza dis-
to! Não tenho dúvida nenhuma, não é que alguma vez 
duvidasse disso, mas conhecendo-o, eu sei que ele tem a 
capacidade mental para percorrer os espaços todos dele, 
como se fosse um desenho de Autocad. Ou seja, eu tenho 
a certeza a absoluta que se tu lhe disseres assim, de cor: 
“quanto é que tem as padieiras das portas do seu quarto, 
de que altura é que são?”, ele diz-te logo: “1 metro e 22”. 
Nunca lhe fiz esta pergunta mas tenho a certeza que ia ser 
assim. Porque ele tem uma capacidade mental de proces-
sar o todo e as partes. Ou seja ele tem uma capacidade, 
em termos processuais, não só da conceção mas depois 
de todo o processo, e esse processo todo está construí-
do como um todo na cabeça dele. É o caso mais extremo 

que eu conheço.   Mesmo o Herzog desenha muito, usa 
muitas imagens de referência, etc. E ele [Valerio Olgiati] 
é o caso mais extremo. Tenho a certeza de que ele tem 
um enorme vocabulário, porque sei, pelas conversas que 
vamos tendo, de viagens, pelo arquivo do pai que tem 
coisas fantásticas etc. Mas tenho a certeza absoluta que 
aquilo tudo está tudo processado mentalmente. Portanto, 
é aquilo que eu te dizia que há 20 anos atrás que eu tinha 
um arquivo e hoje o meu arquivo é muito mais mental 
e subconsciente. Aquilo que vejo nele é claramente um 
processo, um consciente e subconsciente maturado. Ou 
seja, ele tem uma consciência grande do que é que está 
no seu subconsciente e tem uma enorme consciência de 
tudo o que está no seu consciente. Isso faz uma diferença 
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muito grande, porque depois há uma leveza nisso tudo, 
não temos que andar a carregar nem livros nem arquivos, 
nada.

GS: Porque a imagem funciona muito como uma muleta 
que luta contra o esquecimento, ele não precisa dessa par-
te física para o mental funcionar melhor.

CR: Exatamente. E depois eu acho há aqui outra coisa que 
também é muito interessante. Mas isso é nos dois [Eduar-
do Souto de Moura e Valerio Olgiati]. Por exemplo, acho 
que é muito interessante, os interesses que o Souto de 
Moura tem, por exemplo, por carros, por máquinas, e os 
interesses que o Olgiati tem por máquinas também. Ou 
seja, esta capacidade que eles têm ao mesmo tempo de 
relacionar muita coisa distinta. Porque é que uma pes-
soa há-de passar metade de uma conversa a falar sobre 
o novo Ferrari, o novo Porsche, e a maneira como ele é 
desenhado e o que é que ele corrige, o que não corrige... 
é muito interessante isso nos dois. Eu não tenho paciên-
cia para carros. Mas é muito interessante ouvi-los falar de 
tudo, desde o barulho do motor até ao desenho do farol. 
Acho que há aí uma dimensão, um entendimento. Nesse 
caso, uma máquina, que é um entendimento dissecado, 
eu acho isso uma coisa extraordinária. Confesso que ain-
da acho alguma graça a aviões, ainda perco tempo a olhar 
para eles, mas para os carros não tenho essa disponibili-
dade que eles têm. Mas eu acho que o processo do Olgiati 
é um processo muitíssimo mental, eu diria que totalmen-
te mental. Mas depois esse processo é muito leve, muito 
libertador.

GS: E a coleção das 55 imagens reflete o que disse, que 
pensa muito sobre isso, vê-se que tem um entendimento 
próprio muito maturo, ele sabe bem o que lhe interessa 
e o que é que não lhe interessa. Souto de Moura não faz 
tanto esse exercício.
CR: O Eduardo tem essa coisa da avalanche, é generoso 

nesse sentido, o pensamento dele é todo em avalanche. 
E eu acho que o pensamento do Valerio não é. O pensa-
mento do Valerio é: isto interessa-me, aquilo interessa-
-me, disseca um, disseca dois, disseca três, disseca qua-
tro. Aquilo fica absorvido. Não há essa amálgama, que eu 
acho que é muito mais característica do Eduardo. Claro 
que tem os seus interesses dissecados mas todos nós sa-
bemos quais são os interesses dissecados do Eduardo: é o 
Mies, é o Miles, é o Donald Judd. Ou seja, há uma defini-
ção de interesses, e esses interesses estão híper dissecados, 
e depois haverá outros como os carros, nomeadamente os 
Porsches, que também estão dissecados, e depois o resto 
em avalanche. E eu acho que o Valerio não tem isso, não 
tem esse lado da avalanche, ele disseca, disseca, disseca, 
tem múltiplos interesses desde a arte, desde culturas an-
cestrais, vinho por exemplo, de tudo. 

GS: E acha que é esse lado que lhe dá a ambição da ar-
quitetura não-referencial? Talvez seja um objetivo, por-
que ele fala também muito dos templos (atemporais), da 
essência da arquitetura, baseada muito nos templos. Acha 
que é essa facilidade que ele tem que o leva a querer fazer 
algo mais não-referencial. 

CR: A referência é uma coisa que existe e está sempre 
presente. A questão é saber se nós precisamos de a usar 
ou não. Eu acho que o Olgiati não tem a necessidade de 
evidenciar o que é que é a referência. As coisas são natu-
rais. Não sei explicar isto de outra maneira. No caso do 
Herzog, quando eu cheguei lá [trabalhar no escritório], 
ele proibia-me de mostrar referências, porque vinha com 
os hábitos do Eduardo. Eu dizia: ‘vi isto e aquilo e aque-
loutro’   e ele dizia: ‘eu não quero saber nada disso, isso 
já está publicado numa revista, eu não quero. Eu quero 
fazer imagens que ainda ninguém publicou nas revistas, 
e então para que é que me estas a trazer agora um muro?’, 
por exemplo. E eu ficava assim a olhar para ele... E ele tem 
razão. Em relação ao Herzog, como é evidente eles são 
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suíços e há coisas que se tocam, mas tem também coi-
sas a ver com o Valerio, apesar de ser diferente porque o 
Valerio não desenha, é mais radical, o Jacques esquissa. 
O Herzog uma vez disse-me duas coisas interessantíssi-
mas como desafio: uma, pega na tua máquina e vai fo-
tografar tetos de abrir de carros. E eu fiquei assim:  ‘ora 
bem, lá está, o referencial, o Souto de Moura dizia para 
ir estudar o Corbusier, vai ver o que é que o Mies faz, 
etc.’ O Herzog em vez de fazer um teto de abrir com base 
na arquitetura, está-me a dizer: ‘agora vais   fotografar 
tetos de abrir de carros, escolhe tu’. E aquilo para mim 
foi um mundo. Todos nós olhamos para carros, de um 
modo geral os homens interessam-se por carros. Mas eu 
não tinha percebido, e fiz um ‘case study’ sobre a evolução 
do Volkswagen, até porque na altura tinha um, e tenho 
até um livro sobre isso. É muito interessante perceber que 
um teto de abrir de um Golf nos anos 80 é feito em chapa 
com vedantes, e nos anos 90 é feito totalmente em vidro 
com os vedantes na carroçaria, ou seja, o que levanta é 
o vidro, o que muda tudo! Não só mecanicamente, não 
estamos a falar do mecanismo, estamos a falar da própria 
linguagem. Com certeza que depois viemos para os tetos 
panorâmicos no seculo XXI. Mas naquela transição, entre 
os 80’s e os 90’s, eu estava lá [no escritório] em 90’s, era a 
transição entre o teto de chapa de abrir e o teto de vidro 
já sem juntas. E realmente só tens essa consciência quan-
do olhas para as coisas. Eu cheguei a dar uma aula na fa-
culdade sobre isto. O farol do Volkswagen Golf nos anos 
80 era um farol composto, ou seja, tinhas a lâmpada 1, a 
lâmpada 2, tinhas o pisca; tu vês o carro de frente e tudo 
era composto. E até o pisca em si tinha também a decom-
posição das cores, tinha a cor 1 e a cor 2. No mesmo Golf, 
10 anos depois, o farol era inteiro apenas, e esse farol era 
constituído por um monovolume de luz, em que todas 
as luzes estavam integradas dentro dessa peça. Portanto 
estamos a falar de desenho, de imagem, construção, pen-
samento, tudo. É um conceito totalmente à parte. Num 
desmontavas um vidro para trocar uma lâmpada, no ou-

tro tinhas uma carnagem inteira para tirar para chegares 
às lâmpadas para desatarraxar uma. E por exemplo, outro 
exercício que o Herzog me mandou uma vez fazer, que eu 
acho que é muito interessante, era o seguinte: nós quería-
mos descobrir como é que o sol batia nas paredes, e ele 
disse:’ então vais fotografar sombras e projeções do sol’. É 
outro exercício interessantíssimo. Não é propriamente fo-
tografar janelas, é fotografar como é que a luz entra atra-
vés delas, ou seja, o que é que sobra. Por exemplo, o Anne 
Holtrop faz muito isso anda à procura sempre das som-
bras, e ia fotografar sombras, e ia procurar os reflexos. Es-
ses eram exercícios muito interessantes que o Jacques nos 
mandava fazer: ‘fotografa as sombras, fotografa uma hera 
projetada numa parede, uma flor projetada numa parede, 
uma árvore projetada numa parede’, perceber que tipo de 
resultado é que sobra de uma interação. Neste caso é luz-
-natureza, mas podia ser luz-outra coisa qualquer. E acho 
que esse registo de imagens depois potencia uma coisa 
que é muito interessante, que é a conceção. Quer dizer, 
para que isto aconteça, temos que ter determinadas cir-
cunstâncias. 
Deixa-me dizer-te mais uma coisa sobre o Valerio que é 
muito interessante. Quando construiu a casa dele, a Villa 
Além, entrava-se por cima, e então quando tu chegavas, 
paravas o carro num alto, descias uma espécie de um car-
reiro, e entravas na janela nascente. Aquelas janelas são as 
coordenadas, os pontos cardeais, e os cardeais estão nas-
cente-poente, e portanto entravas pela janela nascente, 
acho que é assim. E aquela casa tinha uma leitura em que 
tu a vias, chegavas por cima e percebias logo tudo. Entre-
tanto passaram-se uns meses, eu fui lá, íamos almoçar, e 
ele disse-me: ‘agora vais mudar, vais entrar por baixo, eu 
mudei a entrada da casa’. E tu entras em casa por baixo, 
a mesma casa, e a casa parece-te o dobro do tamanho, 
parece-te outro tipo de experiência. Sempre que falo da 
casa dele, e quando estamos juntos, digo sempre que a 
casa realmente agora é uma acrópole. A casa deixou de 
ser uma espécie de um buraco no chão para ser uma coisa 
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que está elevada no terreno. Porque ao entrar por baixo, 
é preciso subir quase 100 degraus para chegar à casa. E 
esta escada que te leva, leva, leva, dá-te uma perceção de 
acrópole. Ou seja, mudou tudo! E este raciocínio é um 
raciocínio totalmente mental dele. É dizer assim: ‘eu aqui 
estou a descer e a casa parece uma coisa menor que está 
em baixo, e ali vou subir e ela parece um templo’. E é in-
crível, esta é uma decisão totalmente mental. Ele constrói 
aquilo num processo de entendimento do que é que ele 
quer para a própria casa e para a própria arquitetura. E 
aquilo é não referencial. Tanto o é porque é a mesma casa, 
antes descias para entrar e agora passaste a subir para en-
trar. Portanto está tudo igual, a única coisa que mudou é a 
maneira como tu fazes o movimento para chegar lá. E até 
em termos processuais mostra que não é um processo fe-
chado. Ele fez a casa, aquilo era o que ele queria, e depois 
chegou à conclusão de que não podia, não fazia sentido, 
e revê a coisa. Mas o Eduardo também tem isso, e o Siza 
também, que é essa história de manter os processos em 
aberto, como é evidente. Mas é muito interessante não só 
tu reveres o processo mas mudares totalmente a manei-
ra como tu projetas a casa. Uma é literalmente uma casa 
lá em baixo, a outra é uma acrópole, Muda radicalmente 
tudo. É muito forte. 

GS: Como olha para o arquivo de imagens, tê-las como 
biblioteca, isso é importante para si? 

CR: Nós temos as imagens arquivadas, não estão necessa-
riamente muito organizadas, mas estão arquivadas. Pri-
meiro a minha geração apanhou uma coisa que é muito 
difícil de gerir que é: até uma determinada altura havia 
slides, e a partir de uma certa altura passou tudo a digital. 
E isso tem um lado bom e tem um lado mau. Ou seja, 
uma pessoa é analógica e digital ao mesmo tempo. Esse 
é o lado bom, porque acho que uma pessoa ser analógi-
ca e digital tem muitas vantagens, ao contrário de muitas 
coisas que se ouvem falar da minha geração: que é uma 

geração desatualizada porque é analógica. Acho que uma 
pessoa saber o que é o analógico e poder usar o digital 
(apesar de não nascer no digital mas do analógico) é uma 
qualidade, não é um defeito. E nós também temos mais 
ou menos as coisas assim, ou seja, temos uma parte signi-
ficativa que são slides, e temos uma parte significativa que 
são imagens digitais. Depois há uns híbridos, umas coisas 
que se foram passando, mudando de lugar. Mas o arqui-
vo, está mais ou menos organizado por anos, às vezes por 
projetos, outras vezes por temas, viagens, o que for. Há 
uma organização muito elementar, mas está organizado. 
Agora há uma coisa que eu te sei dizer, e por acaso é uma 
coisa recente. Eu quero construir a minha casa. Estou a 
trabalhar nesse sentido e uma das coisas que quero fazer 
é: vou deixar de ter muitos livros que eu tenho agora, eu 
quero fazer um ‘best off’ em tudo. Ou seja, isto interessa-
-me, isto não me interessa, e o que não me interessar ou 
dou ou vendo. Não quero ter um sentido colecionista em 
casa, nem de CD’s, nem livros, nada, vai ser assim uma ra-
zia total. E nesse sentido também as imagens vão acabar 
por ser revistas. 

GS: Valerio Olgiati tem uma coleção de imagens que re-
sulta de um exercício pessoal para sintetizar as imagens 
que são realmente importantes para ele, as imagens que 
estão na sua cabeça quando projeta um edifício. Poderia 
fazer esse mesmo exercício, à imagem do livro The Images 
of Architects ?

CR: Sim, claro.
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Espanha    /    Grécia



Guadix    /    Roma
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Rio de Janeiro    /    Japão
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Índia    /    Marvão
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Vale do Tua
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Guilherme Soares: É evidente que a arquitetura con-
temporânea recorre à crescente capacidade tecnológica 
atual, a nível metodológico e comunicativo. No entanto, 
é também evidente a forma como se afasta desta tendên-
cia representativa, preservando os recursos manuais pelo 
desenho e colagens. As imagens que mostra não têm a 
pretensão de se aproximar de forma tangível do real, são 
antes uma forma de expressão da ideia de projeto, do mo-
mento embrionário da obra.
Queria perguntar como vê a situação atual da arquitetura, 
olhando para a sua comercialização e a forma como é re-
presentada através da imagem, em que esta tem uma for-
ça determinante, não para definir se a arquitetura é boa 
ou não, mas para ter sucesso e dar resultados, em contras-
te com o seu trabalho, em que usa uma metodologia que 
pode ser considerada mais tradicional.

Nuno Brandão Costa: Se calhar agora a nova é que é mais 
tradicional. A imagem está tão banalizada... Uma coi-
sa tradicional é uma coisa que se dissemina, e se insta-
la. Portanto esse é que será hoje o modo tradicional. É 
uma interrogação que eu faria... Se calhar o que eu faço, 
atualmente já não tem muito de tradicional, já terá sido 
tradicional.
Isto [referindo-se às imagens em cima da mesa, desenhos 
seus] são desenhos que faço nos meus cadernos, são de-
senhos relativamente pequenos, são feitos em cadernos 
A5, e são geralmente elaborados numa fase embrionária 
do projeto. Ou às vezes, por exemplo como este dese-
nho do Bairro S. João de Deus, corresponde a uma fase 
de estudo. Por exemplo, esta fachada tinha as janelas to-
das alinhadas, e com este desenho desalinhei estas duas 
aberturas para criar esta composição, que tem a ver com 
a organização espacial - a existência de uma caixa de es-
cadas. Portanto, ou são desenhos mais funcionais, ou são 
desenhos intuitivos, como estes [desenhos da Biblioteca 
de Caminha e casa em Francelos], que são desenhos que 
correspondem a uma fase muito embrionária do proje-

to. De materializar através de um desenho (eu acho que 
isto são desenhos) uma ideia. Resultam imagens que não 
têm pretensão nenhuma de originalidade, são apenas os 
desenhos que eu faço. Pode-se dizer que correspondem 
àquilo que os arquitetos habitualmente fazem, que são os 
croquis ou os esquissos. São esboços de arquitetura. De-
pois há um lado lúdico nestes desenhos, que seria pouco 
honesto da minha parte não o assumir: eu gosto de os fa-
zer. E gosto de os fazer desde há muito tempo. Já na escola 
fazia este tipo de desenhos. É como um hábito, faço-os de 
um modo rotineiro. Cada projeto tem sempre um, dois 
ou três desenhos destes... Ando sempre com uns autoco-
lantes, cola, lápis de cor na minha pasta e com o x-ato 
faço estas coisas. Outras vezes são coisas feitas até de uma 
forma mais improvisada, por exemplo [referindo-se ao 
desenho do projeto “Outdoor Dining Room”] fui buscar 
estas coisas ao chão e colei. Acho que isto tem muito que 
ver com a formação que eu tive na faculdade. Eu fui alu-
no do Alberto Carneiro e ele incitava-nos muito a fazer 
este tipo de desenhos. Expressivos e empíricos, á procura 
de algo. Chamava-lhes “redesenhos”. Eram desenhos que 
não pretendiam, representar ou antecipar a realidade do 
projeto, mas antes apreender a possibilidade da sua per-
ceção. Antecipar a realidade em desenho é praticamente 
impossível. O desenho não representa a realidade, por-
que a realidade só é representada quando está executada, 
construída. A realidade é fisicamente insubstituível. Por-
tanto são desenhos em que a partir da representação de 
um objeto pretendo aproximar-me física e mentalmente 
da construção. Ainda que de uma forma expressionista, 
acaba por existir uma relação entre o que está construído 
e o que foi anteriormente desenhado. Depois são dese-
nhos que muitas vezes estão desproporcionados, a pro-
porção não é correta, são feitos à mão, não têm medidas. 
São desenhos rápidos, muito gestuais.
Em relação à questão que coloca, eu confesso que não te-
nho uma resposta. Primeiro, eu volto àquela provocação 
ou interrogação do início: Eu não sei até que ponto, é que 
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o que eu faço é tradição, porque se calhar isto já não é 
tradição nenhuma. Se calhar o que é tradição hoje, é fazer 
o que se verifica. E depois, também confesso a minha... 
eu não tenho outra maneira de dizer isto... eu confesso a 
minha total insensibilidade para a representação da ima-
gem tridimensional, do universo dos renders e das cola-
gens digitais. Já utilizei porque há circunstâncias em que 
somos obrigados: os concursos pedem expressamente 
visualizações tridimensionais. Mas confesso que nunca vi 
uma imagem (estou a falar dos meus próprios projetos) 
que gostasse. Acho sempre que aquilo artificializa o pro-
jeto e geralmente resulta numa imagem pretensiosa do 
projeto, exagerada ou demasiado abstrata. Essa imagem 
também não é realista (embora o pretenda ser) porque os 
projetos depois não ficam assim. Esterilizam a arquitetu-
ra. Eu não sou muito sensível. Não é uma birra, nem é um 
preconceito, é apenas o que sinto. São imagens que não 
me dizem nada, tenho dificuldade em lidar com esse tipo 
de representação, mas reconheço a sua utilidade.

GS: Olhando para o panorama da arquitetura atual, per-
cebemos que a imagem na nossa profissão tem uma pre-
sença cada vez mais constante e aplica-se a várias verten-
tes e momentos da prática, queria saber qual a sua relação 
com a imagem em termos de dispositivo de projeto, de 
metodologia de trabalho.
Qual a presença da imagem no seu projeto, elas aparecem 
no início, durante, no fim...? Acha que as imagens têm 
um papel importante como tem o desenho e a maquete 
para o projeto?

NBC: Não tenho imagens de referência, tenho arquitetos 
ou projetos de referência específicos em cada projeto. 
Não são as imagens, são os projetos ou as obras mesmo.

GS: Não os guarda como imagem?

NBC: Não, não faço esta coisa [referindo-se ao “Atlas de 

Parede”], que eu acho muito interessante. Eu acho que 
isso já é quase a vocação de cada arquiteto. O Souto de 
Moura, e o Valerio Olgiati (mas o Souto de Moura por-
que conheço melhor a sua obra) é um arquiteto muito vi-
sual, das analogias. Isso é muito interessante na sua obra, 
trabalha esse processo com uma grande inteligência, e as 
coisas não são arbitrárias, são elaboradas com muita coe-
rência. No meu caso, não tenho essa coleção imagética, é 
antes a memória das obras de arquitetura. Eu posso dar 
um exemplo: Aqui, no projeto da Casa em Coimbra, é 
óbvio que me fui relacionar diretamente com estes dois 
projetos que estão aqui [Ville Savoye do Le Corbusier e 
Villa dall’Ava de Rem Koolhas]; neste caso existe uma de 
metáfora formal em que é muito óbvio o projeto que ser-
viu de referência, embora o processo do desenho já re-
vele uma “perversão” das referências utilizadas. Mas eu 
posso falar de outros projetos em que a referência não é 
tão óbvia. Por exemplo no projeto do Bairro São João de 
Deus, referenciei-me nas construções iniciais do Giorgio 
Grassi, que é um arquiteto do racionalismo italiano, da 
Tendenza. Outro caso, quando fiz a Escola do Padrão (é 
uma escola toda construída em tijolo á vista) fui ver as es-
colas do Arne Jacobsen e algumas obras do James Stirling 
construídas nos anos 50. Portanto, não são imagens, são 
mesmo os projetos que me interessam para trabalhar (e 
eu quando digo projetos, refiro-me às plantas, aos cortes, 
alçados, às próprias obras construídas). Geralmente são 
obras que eu já visitei. Interessa-me mais a memória da 
obra do que propriamente a imagem da obra. A memó-
ria implica não só a imagem que fica, mas sobretudo a 
questão física. A escala, a proporção, a relação do corpo 
com os espaços, é mais nesse sentido. Interessa-me muito 
a fisicalidade da obra. Escalonar os projetos por imagens 
e usar essas analogias são coisas que eu não costumo fa-
zer, também porque é um processo mais abstracionista e 
eu tenho um fascínio pela questão física e percecional do 
espaço e da materialidade.
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GS: Então para cada projeto tem uma pequena lista de 
obras...

NBC: Não, não é lista, não existe uma lista prévia. Acon-
tece. Por exemplo, quando fiz aquele projeto do Viriato 
1, havia uma questão de programa importante. O cliente 
pedia que a obra não gastasse espaço de superfície por-
que não havia muita área para estacionar. Então eu decidi 
levantar o edifício do chão e criar um espaço que é, no 
fundo, um parque de estacionamento. De imediato surgiu 
uma obra que eu conhecia, que era o edifício “Forma” do 
Paulo Mendes da Rocha: Vi o projeto, fui estudar a planta 
com aqueles dois apoios, em ponte...Inspirei-me muito 
nessa composição para construir o Viriato 1, embora pos-
sa não parecer tão óbvio. Até foi engraçado, depois de fa-
zer este projeto, uns colegas enviaram-me umas fotogra-
fias de uma obra do Vilanova Artigas (casa Elza Berquó 
de 1967) que é de facto muito parecida na composição da 
fachada com o meu edifício, mas que eu não tinha visto... 
Eu estava mentalmente muito ligado ao projeto do Paulo 
Mendes da Rocha, até mesmo a fachada que diz “Forma”, 
eu abri o janelão na consola para escrever VIRIATO, num 
processo de citação. Às vezes há projetos que estão rela-
cionados com uma ou com duas obras, mas não podem 
ser muito díspares. Por exemplo, como referi quando fiz 
a Escola do Padrão, havia coisas que tinham a ver com 
obras do James Stirling e outras que tinha a ver com as 
escolas do Arne Jacobsen, que são dois arquitetos que 
não se pode considerar que não tenham nada a ver um 
com o outro, pelo menos numa determinada fase (anos 
1950/1960). Acho que não sou tão analógico no sentido 
da analogia à imagem. Interessa-me mais a reinterpreta-
ção da obra existente, a obra no seu todo, em vez de uma 
determinada imagem dessa mesma obra. Por exemplo, a 
Casa em Coimbra tem a ver com a casa de Paris do Rem 
Koolhaas e também com a Ville Savoye de Le Corbusier. 
Em alguns aspetos tem a ver com uma e noutros tem a 
ver com a outra, tudo em fusão (se bem que as duas obras 

também não são assim tão diferentes, eu acho que o Koo-
lhaas se liga á Ville Savoye para fazer a Villa dall’Ava, ele 
faz uma revisão crítica da obra modernista.

GS: Penso que no seu site também aparece como referên-
cia o Adolf Loos.

NBC: Sim, isso é numa fase em que a casa tinha o Adolf 
Loos como referência, num primeiro momento a casa era 
mais compacta, em socalcos. Mas as referências finais são 
de facto estas duas. A piscina e o exagero da escala dos 
pilares também está relacionado com a Villa dall’Ava; mas 
depois o volume é uma réplica, é uma cópia da fachada da 
Ville Savoye, e os volumes que estão na cobertura e fazem 
a caixa de escadas são uma recriação, já não têm a mesma 
forma. O projeto torna-se um processo natural e evolui, 
liberta-se. Por exemplo, acho esta situação muito interes-
sante [da Casa em Melgaço], porque quando eu fiz esta 
casa, lembrei-me evidentemente da manipulação da ruí-
na que o arquiteto Souto de Moura usualmente faz, mas 
não me lembrei da ruína do Gerês em específico, lembrei-
-me de uma forma genérica dessa forma de construir o 
projeto e da sua aparência material.

GS: Sim, há sempre aspetos que se aproximam e outros 
que se distanciam.

NBC: Sim, não é tão óbvio como na Casa em Coimbra. 
Mas esse é um bom exemplo, as referências são mesmo as 
arquiteturas, determinadas para cada projeto.

GS: E depois também acabam por não ser muitas, acaba 
por se envolver só por uma referência ou outra.

NBC: Sim, eventualmente tem sido um grupo relativa-
mente restrito, que são talvez os arquitetos de que mais 
me fascinam e os que me são mais próximos. Obviamen-
te os arquitetos do Porto, como o Álvaro Siza, o Souto 
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de Moura e o Fernando Távora, que eram professores na 
Escola e faziam parte direta da nossa formação. Se calhar 
vocês [alunos] já não têm aquele contacto direto que nós 
tivemos, mas continuam a sentir essa injeção nas veias, 
desses excelentes arquitetos que são as grandes referên-
cias da Escola e deixaram um relevante lastro cultural. 
Depois o meu estágio em Basileia com o Herzog & de 
Meuron, teve um grande impacto. As suas obras dos anos 
1990 tornaram-se uma natural influência e criei uma liga-
ção emocional. E nessa altura fiz uma descoberta impor-
tante, um arquiteto que não era muito conhecido na épo-
ca que é o Peter Märkli e cuja obra conheci nessa minha 
vivência na Suíça e nunca deixei de acompanhar o seu 
trabalho até hoje. Há também o grupo brutalista de São 
Paulo. O Paulo Mendes da Rocha e o Vilanova Artigas, 
sobretudo esses dois. O Paulo Mendes da Rocha e outros 
professores Paulistas passaram pela Escola, quando eu era 
aluno e foi de facto revelador. A arquitetura britânica dos 
anos 1950, 1960 e 1970 dos Allison and Peter Smithson e 
do James Stirling. Fiz ainda como estudante, uma viagem 
de Verão por Inglaterra e fiquei muito impressionado 
com essas obras.
E depois os italianos da Tendenza, porque quando es-
tudei arquitetura, a Escola era muito permeável e tinha 
uma relação muito forte com as escolas italianas: o Vit-
torio Gregotti, o Giorgio Grassi, o Francesco Venezia e 
o Aldo Rossi apareceram muito na nossa formação. Eu 
fiquei muito atraído pela lógica racionalista de composi-
ção do Giorgio Grassi. 
É, de facto as minhas referências estão muito assentes na 
minha formação. 
Depois fui ganhando um grande interesse pelo trabalho 
do Rem Koolhaas no sentido em que, na minha opinião, 
OMA e Herzog & de Meuron são os grandes arquitetos 
do início do século XXI, os mais influentes e que cria-
ram verdadeiros cortes epistemológicos. E depois há na-
turalmente, os grandes clássicos modernos que não há 
arquiteto nenhum que seja imune, que é o Le Corbusier, 

o Mies van der Rohe e o Alvar Aalto. É unanime que são 
os grandes arquitetos modernos e visitar as suas obras é 
sempre uma sensação única. Mas eu referenciei isto tudo 
para dizer que de facto eu nunca fixei estas coisas através 
de uma imagem, com fazem estes arquitetos [Eduardo 
Souto de Moura e Valerio Olgiati], ou que até às vezes 
vão buscar referências das artes plásticas. Eu tenho este 
fascínio pela obra, de a tentar compreender, de a ir ver e 
sobretudo sentir.

GS: O seu recurso quando projeta fixa-se mais numa obra 
em si, não dispersa como o arquiteto Souto de Moura, 
que encontra referências em qualquer coisa. 

NBC: Sim, na obra como um todo. Por isso é que estava a 
dizer, geralmente são obras que eu já visitei. Pode não ser 
sempre, mas relativamente aos exemplos de que falámos, 
sim, são projetos referenciados a obras que eu já visitei. 

GS: Depois há algumas referências que eu sugiro, que não 
são óbvias, que podem até nem ser rigorosas... Por exem-
plo no projeto para a Trienal de Lisboa, a questão da pele, 
da estrutura que fica por fora, e o no interior é tudo mais 
depurado.

NBC: Essa obra é um caso específico porque foi um pro-
jeto que não fiz sozinho, foi em tri-autoria. Portanto essa 
obra sai um bocado do espectro, da lógica das outras. 
Neste caso a solução construtiva não foi uma decisão vo-
luntária, como acontece nos outros projetos, que se tem 
uma consciência relacionada com a própria construção 
da ideia e do projeto. Aqui havia outras nuances, tinha 
a ver com a existência de um sponsor que se disponibili-
zou para construir a obra com um determinado sistema, 
havia outras limitações e condicionantes. Não estou a re-
tirar interesse à obra, que eu acho que essa obra é muito 
interessante, até porque foi um processo de trabalho em 
conjunto e de discussão muito enriquecedor; conceptual-
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mente foi uma obra muito particular. As outras obras são 
mais solitárias, penso-as e faço-as sozinho, ali na solidão 
do meu gabinete. 

GS: A imagem tem também uma vertente relacionada 
com a memória, funciona como uma muleta ao esque-
cimento. Recorre à imagem nesse sentido mais pessoal 
e abrangente? No sentido de guardar as imagens como 
guardar algo mais pessoal.

NBC: Não, como eu não guardo as imagens, não tenho 
assim uma coleção definida. Também não fotografo, 
quando vou ver as obras não tenho o hábito de tirar fo-
tografias, fico com a memória da obra. Tenho em casa as 
monografias dos arquitetos das obras que visitei, às quais 
recorro quando faço os projetos.

GS: Então a referência está mais localizada nos livros e 
na memória.

NBC: Sim, e sobretudo na experiência do espaço, na ex-
periência física e sensorial do espaço.

GS: Em várias obras é evidente a relação, mais ou menos 
direta, com a História da Arquitetura. Poderíamos esta-
belecer estas analogias das imagens presentes na folha. A 
referência aparece como uma inevitabilidade, no entanto 
existe sempre o receio tornar essa referência numa evi-
dência clara. Como gere esta questão? Como negoceia 
esta relação com o passado sem deixar de assumir uma 
arquitetura que quer ser nova?

NBC: Para já não tenho essa ambição, esta é a primei-
ra questão. Mas estou a ser muito sincero. Até por falta 
de talento. Não tenho ambição de criar originalidade. 
Eventualmente essa falta de ambição tem a ver com uma 
falta de talento para criar originalidade. Depois há uma 
coisa que para mim é mais ou menos óbvia, é que (embo-

ra possa estar equivocado, mas olhando para trás é assim) 
o nosso projeto começa sempre num projeto que existe 
anteriormente. Os arquitetos trabalham sempre sobre os 
trabalhos de outros arquitetos.

GS: Inevitavelmente.

NBC: Sim, de alguma maneira. Rapidamente consegui-
mos fazer analogias entre as obras. Depois há arquitetos 
que vão buscar referências muito recentes, vão buscar a 
novidade. Nas publicações vê-se muito isso, de repente 
aparece uma obra que gera uma tendência. E outros que 
vão buscar coisas mais abrangentes, podemos falar por 
exemplo do caso mais paradigmático que é o arquiteto 
Álvaro Siza, em que a obra dele é um caleidoscópio his-
tórico. Vemos a Faculdade de Arquitetura (acho que este 
é o exemplo mais incrível) e estão lá partes da obra de Le 
Corbusier, o Alvar Aalto, o Miguel Ângelo, o Adolf Loos 
e o Frank Lloyd Wright; e nós conseguimos dizer: aquela 
rampa tem a ver com o Le Corbusier, aquele espaço re-
dondo do museu tem a ver com o Frank Lloyd Wright, 
as escadas da biblioteca são do Miguel Ângelo, a própria 
biblioteca é a Laurenziana [de Miguel Ângelo] mas a 
claraboia é do Aalto. Agora é evidente que, ao dizermos 
isto, quem não conhece a obra pensa: “a Faculdade de Ar-
quitetura afinal é um pastiche de obras feitas”, mas não é 
isso. Depois há toda a reinterpretação daquela História 
da Arquitetura e do seu redesenho, e acho que no caso 
do Siza isso é muito óbvio. E no caso do Souto de Moura 
também, há uma fase da obra em que nitidamente, e de 
uma forma muito assumida, ele se referencia ao Mies van 
der Rohe, mas nunca podemos dizer que se trata de uma 
cópia, é muito para além disso. 

GS: A questão vai mais no sentido de que existe uma refe-
rência, e depois há sempre um esforço de tentar que essa 
referência influencie o trabalho sem o dominar.
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NBC: Eu acho que a referência é uma coisa inicial, mas 
fica. Depois o projeto tem uma autonomia que tem a 
ver com o programa, o sítio, o orçamento, a manei-
ra como é desenvolvido, e a própria circunstância do 
projeto. O desenvolvimento do projeto é ele próprio 
uma circunstância que ganha um mote próprio, não fica 
eternamente refém de uma referência, liberta-se no pro-
cesso.

GS: No caso específico da Casa de Coimbra, a referência 
à Ville Savoye é clara. E para torná-la ainda mais evidente 
apropria-se de uma fotografia da obra de Le Corbusier 
para construir uma imagem desta casa. Não é muito co-
mum desvendar de forma literal uma referência tão dire-
ta como esta. Como é que esta referência surgiu?

NBC: Eu posso explicar como é que surgiu e é um pou-
co assim que as coisas surgem. Nesse caso o terreno era 
muito inclinado, numa pendente muito abrupta, inseri-
do num lote em que as casas que estão à volta são muito 
desinteressantes. É um loteamento que se chama Quinta 
das Lágrimas em Coimbra, e essa casa é inclusive feita 
para um primo meu. Eu fui com ele ver o terreno e ambos 
chegámos à conclusão que de facto o contexto vizinho era 
muito pouco estimulante. Mas havia uma coisa interes-

sante no terreno: subindo a uma cota mais alta, por cima 
daquela parafernália de construções (prédios e casas mui-
to desorganizadas), conseguia-se ver ao fundo a Alta de 
Coimbra. E então, logo ali no terreno com o meu primo, 
decidimos que íamos tentar fazer a casa à cota mais alta. 
Depois eu vim para o escritório, acho que até foi no com-
boio de regresso para o Porto estava a desenhar no cader-
no e a pensar em casas que estavam levantadas do chão e 
a primeira que me veio à cabeça foi a do Le Corbusier, a 
Ville Savoye [risos]. Era uma casa que eu tinha visitado, 
já visitei inclusive mais do que uma vez, e tinha estado 
em Paris há pouco tempo, tinha voltado a ver umas coi-
sas do Le Corbusier, (estas coisas depois não têm muita 
explicação) peguei naquela fotografia da Ville Savoye, fo-
tocopiei-a e comecei a pensar, a desenhar e a imaginar 
o percurso pela escada, o espaço. Claro que depois rapi-
damente percebi que a proporção ia ser outra porque a 
relação com o terreno não tem nada a ver, porque a do 
Le Corbusier está num plateau de nível e a minha está 
num plano inclinado. Depois também comecei a pensar 
na casa de Paris do Rem Koolhaas porque ele de alguma 
maneira faz um pouco o que era a minha pretensão, que 
era pegar na conceção espaço-morfológica da Ville Sa-
voye e transformá-la noutra coisa, foi um pouco o que eu 
fiz também. Mas depois por exemplo, a casa por dentro, 
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se virmos a planta, já não tem nada a ver com o Le Cor-
busier, tem mais a ver com a arquitetura brasileira Pau-
lista porque é uma casa toda em open space com painéis 
a dividir o espaço continuo. Tem muito a ver com umas 
tipologias domésticas do Paulo Mendes da Rocha, mas 
também com uma casa que eu já tinha feito que tem uma 
planta livre: a casa de Afife. E portanto depois estas coisas 
também são fluidas, as ideias têm de ser fluidas e abertas.

GS: Focando nos seus livros, que é onde “guarda” as suas 
referências de forma materializada, tem-nos organiza-
dos?

NBC: Tenho por ordem alfabética dos nomes dos arqui-
tetos. Embora não tenha livros só dos arquitetos que refe-
renciei, tenho livros de muitos arquitetos e muitos livros 
de história e teoria da arquitetura. O meu interesse pela 
arquitetura é completamente eclético. Depois no trabalho 
que eu fiz até hoje essas referências são mais diminutas, 
são o grupo mais restrito de arquitetos que já referenciei. 
Mas não quer dizer que isto não evolua para outras coi-
sas, não sei. Por exemplo, há uma coisa curiosa: há muitos 
arquitetos (alguns arquitetos do centro da Europa, como 
o Peter Märkli) que se referenciam muito á antiguidade e 
á época clássica. As minhas referências atuais são todas 
do século XX, de arquitetos que nasceram e começaram a 
produzir arquitetura no século XX (alguns já estão desa-
parecidos, outros ainda estão vivos). É uma coisa que eu 
acho que deve ser muito interessante, ir buscar arquite-
turas mais antigas para fazer arquitetura contemporânea, 
é uma coisa que eu nunca fiz. O Peter Märkli referencia-
se muito ao Andrea Palladio, ao Renascimento, a cons-
truções da arquitetura vernacular do centro da Europa, 
ao Românico Francês. E isso é interessante, é uma coisa 
que eu gostaria de um dia talvez tentar. Mas ainda não 
aconteceu. Acho que isto tem também a ver um com a 
maturidade. Como gosto muito das obras do Filippo Bru-
nelleschi, é uma possibilidade...

GS: Acha que com a maturidade a o processo fixa ou...

NBC: Não sei, não faço ideia, não tenho a certeza. O Siza 
também agora fez uma igreja em França [Igreja Saint-Ja-
cques de la Lande], que é nitidamente uma planta central 
clássica.

GS: Sim, mas depois tem umas torções...

NBC: Sim, mas a base da planta é a arquitetura Clássica, 
de origem Romana. É muito interessante.

GS: E os livros que tem estão mais relacionados com a 
arquitetura ou guarda coisas mais expansivas?

NBC: Tenho naturalmente livros de literatura, poesia, 
arte e fotografia. Mas é-me difícil estabelecer uma relação 
direta com o projeto. Talvez exista, no subconsciente... 

GS: E tem esses livros cá no escritório?

NBC: Não, os livros não estão no escritório, estão to-
dos em casa. O que tenho aqui no escritório são restos 
[referindo-se aos objetos e folhas das paredes]. Não tenho 
livros aqui, só tenho umas revistas de arquitetura que as-
sino, revistas mais técnicas. 

GS: Nada do que está aqui à volta influencia o seu traba-
lho?

NBC: Não, aqui não há essa informação, é tudo técnico: o 
Neufert, a Detail [revista], a revista do Jornal Arquitetos. 
São aquelas coisas que são necessárias na rotina do es-
critório: materiais e livros técnicos, livros de construção. 
Posso ter um ou outro livro de arquitetos porque tenho a 
mais ou tenho duplicado e trago para aqui. Mas os meus 
livros estão em casa. Não estou a dizer que não tenho 
momentos de reflexão no escritório, porque tenho, tenho 
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o meu gabinete e venho para aqui desenhar, mas a minha 
forma de fazer o projeto é por fases. Há uma fase inicial 
que é mais reflexiva, e que pode acontecer em qualquer 
momento do dia e estou com um caderno e faço um dese-
nho, ou faço um pequeno apontamento; geralmente ando 
sempre com um caderno. Depois tem uma fase em que 
tem que se concretizar e aí já é no escritório, no meu ga-
binete, faço uns desenhos à mão e depois o projeto passa 
para o computador e os colaboradores desenvolvem-no 
e fazem as maquetes e vamos discutindo á medida que o 
processo evolui. Essa parte mais reflexiva, que está num 
momento inicial, pode voltar a existir porque o projeto a 
certa altura precisa de mudar, mas geralmente não é feita 
aqui, é feita fora. Aqui uma pessoa está numa outra onda 
[risos].

[Dirigindo-se para a sala de maquetes]

NBC: Depois a maquete também é um elemento 
fundamental no nosso processo de trabalho: maquetes 
muito simples, todas em cartolina branca, como as que 
fazemos na escola. Não tenho pretensão de representar 
a materialidade, porque nos projetos, de caso para caso 
muda. As maquetes servem para verificar a escala e a 
proporção das coisas. São maquetes muito próximas, ou 
iguais, àquelas que vocês fazem na escola, porque foram 
maquetes que eu também aprendi a fazer lá e que conti-
nuo a fazer. São práticas e fáceis de executar. Vê-se bem o 
espaço e a forma.

GS: Valerio Olgiati tem uma coleção de imagens que re-
sulta de um exercício pessoal para sintetizar as imagens 
que são realmente importantes para ele, as imagens que 
estão na sua cabeça quando projeta um edifício. Poderia 
fazer esse mesmo exercício, à imagem do livro The Images 
of Architects ?

NBC: Sim, claro.
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Guilherme Soares: Como o meu trabalho se centra nos 
escritórios dos arquitetos, queria perceber como é que se 
organizam neste espaço, e como é que as imagens estão 
presentes no dia-a-dia.  

Filipe Magalhães: Neste momento do atelier estamos 
numa fase self-centered. Estamos a tentar compreender o 
que andamos a fazer até agora. Já temos um corpo de tra-
balho que começa a ter alguma presença, e por exemplo, 
daquele lado [parede do escritório], temos os desenhos 
e as plantas de cada projeto explanados todos à mesma 
escala; por cima temos todos os alçados num código grá-
fico diferente, explanados à mesma escala também. É um 
estudo e uma espécie de exercício autorreferencial, que 
procura compreender o que está a evoluir de uns projetos 
para os outros, o que está a aparecer, o que está a sair. 
Nos alçados é um exercício de linguagem, desenhamos 
de uma maneira ligeiramente diferente das plantas. As 
plantas têm uma lógica interna muito forte, mas os al-
çados são expressão, uma espécie de exercício mais livre 
que geralmente se relaciona com a planta, mas com algu-
ma liberdade. É um trabalho de cor, de contraste, cor de 
fundo... Os nossos alçados são quase sempre brancos, que 
é um aspeto que estamos a tentar explorar agora de uma 
maneira diferente, mas o facto é que são quase sempre 
brancos. E atrás de ti está uma parede de trabalho, em que 
temos meia dúzia de imagens de referência, algumas fo-
tografias de obra; um cronograma de trabalhos dos pro-
jetos em andamento, umas maquetes, uns desenhos... É 
algo desorganizado porque o nosso atelier é relativamente 
pequeno, não chega a ter 30m2, e são nove pessoas a tra-
balhar aqui, por isso torna-se um bocado intenso.

GS: Sim, acaba por ser difícil ter coisas permanentes, po-
deriam ter coisas mais fixas e o espaço não deixa.

FM: Não temos parede suficiente para isso. Naquela pare-
de temos processos da câmara, licenciamentos, que fazem 

falta e, portanto, também não dá para muito mais. O mais 
grave até nem é a falta de parede, é a falta de espaço para 
ter reuniões e fazer maquetes. Fazemos reuniões em ho-
rários pouco comuns (como hoje, estamos reunidos a um 
domingo) e fazemos maquetes quando alguém está fora. 
De outra maneira não é possível. 

GS: O vosso trabalho encontra-se no panorama dos no-
vos escritórios que começam com ambição de fazer ar-
quitetura a partir de um coletivo (vocês os três), usando 
os 3D com renders, animações, colagens...
Queria perguntar-vos como vêm a situação atual da ar-
quitetura, olhando para a sua comercialização e a forma 
como é representada através da imagem, em que esta tem 
uma força determinante, não para definir se a arquitetura 
é boa ou não, mas para ter sucesso e dar resultados.

FM: A arquitetura sempre lidou com imagem, isso não 
é uma coisa nova. Já no renascimento e com a redesco-
berta da perspetiva (ou melhor, com a quase a invenção 
da perspetiva) a arquitetura começou a ser comunicada 
de uma maneira muito diferente. E eu não acho que uma 
colagem nossa, um render hiper-realista de um atelier 
dinamarquês ou um esquisso do Siza sejam muito dife-
rentes entre si. No fundo estão a fazer todos a mesma coi-
sa, que é transcrever para uma plataforma 2D, para uma 
tela, digamos assim, uma determinada intenção, vonta-
de, projeção de futuro. E eu não considero que isso seja 
mau. Bem pelo contrário, acho que é necessário porque 
nós temos de nos lembrar que, tanto entre nós arquite-
tos como com clientes, estamos a comunicar, estamos a 
falar, estamos a projetar uma imagem, que nem toda a 
gente tem a capacidade de compreender. Por isso, quando 
a imagem é mais realista, torna-se mais fácil comunicar 
com um público-alvo. Geralmente os clientes têm essa 
dificuldade, um público-alvo que não percebe desenho 
técnico, que não percebe até um esquisso. Se pensarmos 
nos esquissos do arquiteto Álvaro Siza, eu consigo olhar e 
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ver exatamente o que ali está representado, mas há mui-
ta gente, por exemplo, os meus pais, que se calhar não 
conseguem, não conseguem ver nada ali. E entre estas 
ferramentas diferentes, o render hiper-realista, como o 
nome indica, está já a representar realidade, afirma que 
“vai ser exatamente assim”. Portanto, a margem de mano-
bra para quem está a fazer o projeto é nenhuma. Por isso, 
quando se faz um render hiper-realista, quando já se sabe 
tudo (já se sabe a cor, a textura, o material, a maçaneta, 
a ferragem da porta...), o risco ao fazer uma imagem as-
sim (principalmente porque essa imagem, muitas vezes, é 
necessária numa fase precoce do projeto, como imagem 
de trabalho e não de fim) é que nós nos estamos a encur-
ralar um pouco nas decisões que tomamos. Pelo menos 
é assim que nós trabalhamos, começamos numa escala 

mais alargada e vamos fazendo zoom, e normalmente só 
em fase de projeto de execução é que estamos a pensar 
num pormenor, como a cozinha, a porta, como é que a 
carpintaria se enquadra com a serralharia... Quando se 
quer fazer um render desses, e ainda mais quando se quer 
fazer um render desses cedo, eu acho que é impossível sa-
ber, de facto, como é que as coisas são. Daí que, no nos-
so caso, as imagens que fazemos fogem um pouco para 
a colagem, precisamente porque a colagem é mais vaga, 
menos precisa, e nessa imprecisão é possível deixar este 
limbo, esta margem de erro para decisões que tomamos 
mais à frente. Relativamente à comercialização das ima-
gens é uma condição, não acho que seja má. Tal como o 
aparecimento do Autocad há 20 anos. Há uns tempos, o 
Pedro Bandeira estava a falar connosco e dizia que toda a 
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gente previu o fim da arquitetura porque o computador ia 
passar a fazer desenhos. E eu acho que não, hoje provou-
se que mau seria se não houvesse Autocad. Portanto, as 
ferramentas são como armas: podes usar uma arma para 
ser um herói ou usar uma arma para ser um vilão. Estas 
armas são ferramentas novas para podermos evoluir, e há 
coisas que se fazem hoje que, se não fosse o Autocad, se-
riam impossíveis. Não era possível neste atelier de 30m2 
ter nove pessoas se tivéssemos de ter nove estiradores e 
desenhar, não produziríamos os projetos que produzi-
mos. Portanto, a imagem entra para mim nessa categoria. 
Daqui a 100 anos vamos olhar para trás e ver isto com a 
maior das banalidades.

GS: Olhando para o panorama da arquitetura atual, per-
cebemos que a imagem na nossa profissão tem uma pre-
sença cada vez mais constante (e dominante) e aplica-se a 
várias vertentes e momentos da prática, queria saber qual 
a sua relação com a imagem em termos de dispositivo de 
projeto, de metodologia de trabalho; a imagem de refe-
rência.

FM: Muita! Nós temos um folder system. Ou seja, para 
cada projeto temos uma pasta no computador e essa pasta 
tem várias subpastas que por sua vez tem as suas subpas-
tas, etc. E a pasta número 1 é a General data, onde deixa-
mos os dados do cliente, o levantamento topográfico, in-
formações que nos são dadas de início. A pasta número 2 
é a pasta Referências, ou seja, é aquela pasta onde, desde o 
primeiro dia até quase ao último dia do projeto de execu-
ção, colocamos imagens que vão catalogadas como alça-
do ou implantação, volume, escadas, escada espiral, escada 
espiral branca, cozinhas, texturas, padrões, muitas delas 
altamente arquitetónicas, outras completamente fora da 
disciplina... Portanto, uma referência pode ser qualquer 
coisa, às vezes, pinturas, outras vezes, fotografias de pro-
jetos que usam a tipologia da mesma forma aos quais 
queremos ir buscar qualquer coisa. E essas imagens são 

muito importantes porque é com elas que nós falamos 
numa fase inicial, quando discutimos entre nós (“olha, é 
tipo isto!”; “é mais ou menos aquilo!”; “estás a ver aqui esta 
imagem? era isto mas naquela cor”). Não estamos a copiar 
imagem, mas estamos a tentar extrair dela qualquer coi-
sa que nos ajuda. Uma vez mais, estamos a comunicar, 
porque a imagem é uma ferramenta de comunicação com 
quem está à nossa volta. Ao mesmo tempo temos uma 
tendência muito natural para recorrer a imagens de edi-
fícios que já visitámos, por exemplo eu, a Ana Luisa e o 
Ahmed, que já viajámos mais que alguns dos nossos co-
laboradores e vimos certos edifícios. E depois colocamos 
uma imagem, que nem está a refletir exatamente o que 
queremos, mas serve só para nos lembrar que era aquele 
edifício, daquela forma; e que nos coloca numa posição de 
tentar explicar aos colaboradores, dizendo “é algo como 
isto, percebes?”, e eles por vezes não percebem, e nesse 
caso tento que se projetem lá e tentem imaginar. Portanto 
sim, numa fase inicial, essas imagens são cruciais porque 
ajudam a quebrar o gelo. O nosso exercício é um exercício 
de criatividade, mas nós não partimos do zero. Mal nos é 
colocado um problema, mal nos é colocado um desafio, 
por exemplo, desenhar uma casa num meio rural, e nós 
olhamos para o sítio e, seja porque vimos uma chaminé, 
seja porque o terreno é muito plano, seja porque há um 
determinado tipo de plantas, o nosso cérebro reage, e rea-
ge porque nós temos este arquivo de imagens que está a 
acumular informação há anos e anos e anos, e que quan-
do chega ali, de alguma forma faz com que algo venha à 
superfície, e a partir daí começa. Se a primeira referência 
que a Ana Luisa me mostrar for um determinado edifí-
cio, eu estou condicionado e vou começar a seguir, seja 
nessa direção ou a reagir àquilo e ir na direção oposta, o 
processo começa daí. Portanto, inicialmente, esta relação 
com a imagem é muito concreta, mas não usamos como a 
imagem das paletes empilhadas que o Eduardo Souto usa 
para explicar a Torre do Burgo, porque eu acho que nós 
não temos nenhum projeto que seja tão agarrado a uma 
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imagem só. Claro que ele [Eduardo Souto de Moura] tem 
mais imagens a seguir, nós sabemos disso, mas para nós, 
normalmente, é assim mais uma espécie de...

GS: Mapa de imagens?

FM: Sim, tem muita coisa. E umas que são muito impor-
tantes, outras que são pouco. Mas não conseguimos fa-
zer um projeto em que explorássemos uma determinada 
ideia, um determinado conceito. Os nossos projetos são 
um bocado mais pastiche, são um bocado mais corta e 
cola de muita coisa, não de uma coisa só. 

GS:  A imagem tem também uma vertente relacionada 
com a memória (tu falaste de uma imagem que te trans-
porta para outro lugar), funciona como uma muleta ao 
esquecimento. Recorre à imagem nesse sentido mais pes-
soal e abrangente? Ou seja, pegarem em imagens mais 
pessoais e transportá-las para o projeto, ou tê-las aqui 
presentes no escritório.

FM: Eu acho que sim, eu acho que é impossível um ar-
quiteto desenhar uma casa sem imaginar como é que ele 
próprio vive. Ele pode imaginar como é que vive e fazer o 
oposto, ou fazer exatamente aquilo que faz em casa. Com 
as imagens é um bocado a mesma coisa. Eu acho que es-
sas imagens estão na coluna vertebral de cada um de nós, 
mas sem que nós nos reflitamos sobre elas. Não consigo 
dizer, mas imagino que sim, imagino que haja algo de 
muito pessoal. Por exemplo, estamos agora a desenhar o 
nosso próprio apartamento (que é uma experiência inte-
ressante, sermos os nossos próprios clientes), e há certas 
ideias de casa que nós aplicámos em todos os projetos até 
hoje e que quando fomos desenhar para nós dissemos: 
“não, agora não quero”; o que revela que se calhar não está 
em causa a qualidade da arquitetura, nem dos projetos 
anteriores, nem do atual, mas que há alguma coisa nesse 
tal layer mais atrás, mais inicial, sobre o qual nunca para-

mos para refletir. Mas acredito que sim, mesmo que não 
sejam as imagens que pomos nas pastas de referência, no 
computador. Essas [imagens mais pessoais] estão, se ca-
lhar, no próprio discurso, estão na maneira de falar, estão 
na maneira de conjugar as outras, mas não pomos ima-
gens pessoais a um nível evidente. Eu nunca poria uma 
imagem pessoal numa parede do escritório, por exemplo. 
Nem acho que o Ahmed ou a Ana Luisa o fariam, acho 
que não é o nosso registo. Mas é uma boa pergunta, nun-
ca tinha pensado nisso.

GS: O Souto de Moura que tem uma imagem da neta 
numa das paredes. Por ele ser um arquiteto e vocês serem 
três, talvez essa partilha pessoal se faça de forma diferen-
te. 

FM: Estive há uns meses no atelier do Nuno Brandão 
Costa, e ele tem uma sala que é a sala dele de trabalho, 
uma espécie de micro sala, um escritório em que na pare-
de havia muitas imagens de artigos, de prémios e de pro-
jetos, e depois muitas fotografias da família. Eu acho que 
também pode ser um refúgio, para quem vive como nós 
que vivemos a nossa profissão com muita intensidade, se 
calhar ter esse refúgio, esse regresso ao lar (um pouco ar-
tificializado, porque não é de facto o lar), mas que dá a 
mesma sensação de domesticidade, de conforto. 

GS: Numa conferência que deram o ano passado em Bru-
xelas (Centre of Fine Arts) falam das vossas obsessões, 
dos três. Falam de Siza, Shinohara, Caruso St John, Peter 
Märkli, Asnago Vender... (penso que seja apenas uma pe-
quena parte). Sendo vocês um coletivo de três, acredito 
que estas referências sejam coletivas, que cada um possa 
ter referências diferentes, como é que gerem essa questão, 
se é um problema ou uma vantagem?

FM: É uma vantagem. Longe vão os tempos em que os 
arquitetos tinham o seu nome na porta do atelier. Eu 
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acho que se alguém fizer uma análise rápida dos ateliers 
que emergiram nos últimos 20 anos, é mais normal ve-
rem-se nomes coletivos do que nomes individuais. E 
mesmo aqueles que conseguiram a proeza de manter 
nomes individuais ou nomes de pares: Caruso St. John 
(dois arquitetos), possuem uma estrutura de 100 pes-
soas por detrás do nome individual; Herzog & Meuron, 
têm uma estrutura de 500 pessoas, e ninguém acredita 
de facto que o Jacques Herzog está a desenhar todas as 
plantas. O Siza aparentemente não, o Siza está de facto 
no registo anterior, do mestre. Os tempos mudaram. Nós 
beneficiamos muito por sermos três sócios, de termos 
educações diferentes, principalmente o Ahmed que tem 
um percurso muito diferente de mim e da Ana Luisa, por-
que ambos viemos da FAUP, portanto temos um caminho 
mais ou menos comum, exceto as experiências exteriores. 
O Ahmed é realmente outro mundo. E eu acho que isso 
só nos beneficia.

GS: O Ahmed de onde é?

FM: O Ahmed é de Lausanne e estudou lá, estudou em 
Zurique, estudou em Gotemburgo, Singapura, trabalhou 
em Nova Iorque, Tóquio, Basileia. Ele tem um melting 
pot mais diverso. Nós tivemos aquela formação típica da 
FAUP, em que toda a gente defende o mesmo, o mesmo 
programa, os mesmos terrenos, o mesmo quadrado com 
o pátio torto, é sempre a mesma coisa. Ele não, ele de 
facto vem de uma série de formações que o beneficiam 
muito mais nesse aspeto. Ele é três anos mais novo do que 
eu e quando o conheci (estávamos a estagiar juntos) ele 
tinha acabado o segundo ano e eu tinha acabado o curso, 
e o que me fascinou era o quão ele mais sabia do que eu... 
inacreditavelmente mais. Eu sabia muito de um determi-
nado tema, mas ele sabia muito mais de todos os outros 
temas, e isso criou em mim uma vontade muito grande de 
procurar. Ele teve esse papel (ainda muito antes de saber-
mos que íamos trabalhar juntos) de cultivar uma espécie 

de prazer por descobrir coisas novas. E agora, o que acon-
tece é que cada um de nós tem as suas obsessões. Posso 
dizer que o Shinohara é mais uma obsessão minha e que 
o Märkli é mais uma obsessão do Ahmed. E que a partir 
destas obsessões começámos a descobrir pontos em co-
mum, como por exemplo, a Itsuko Hasegawa, que é uma 
arquiteta absolutamente extraordinária e que é pouco re-
conhecida deste lado do mundo, mas que de repente nos 
apercebemos que faz sentido, de certa forma é o que nós 
gostaríamos de ser. Quando descobrimos ateliers relativa-
mente jovens, os Lütjens Padmanabhan, percebemos que 
possuíam qualquer coisa, e que de certa forma, sem nos 
conhecermos pessoalmente, nós poderíamos ser eles, eles 
podiam ser nós, porque as referências são as mesmas e 
depois começa a misturar-se tudo. Por isso sim, acho que 
sim. Respondendo à tua pergunta, acho que essa mistura, 
essa diversidade só ajuda, só beneficia, porque enriquece e 
o vocabulário torna-se mais livre. Evita-se aquela questão 
da repetição, que tantos arquitetos aqui no Porto (e não é 
preciso dizer nomes) estão sempre a fazer mesma coisa, 
aquela cópia barata do Siza, de quem não tem o mesmo 
talento e quer fazer mas não sabe. Quando diversificas 
começas a perceber que há outras possibilidades, que há 
mais, há mais caminhos por explorar, e que não tem que 
estar sempre agarrado à mesma coisa. E isso é algo muito 
português. Eu não conheço os teus pais, nem os teus avós, 
mas aposto que são exatamente como os meus, que co-
mem de faca e garfo à hora de almoço e comem de faca e 
garfo à hora de jantar, acham que sushi é comida que não 
está cozinhada, piza é para crianças e hamburgers é coisa 
de shopping. E, no entanto, o hambúrguer é uma cultura, 
a piza sustenta a Itália e o sushi é toda uma tradição com 
dois mil anos no Japão. Por isso, a maneira como olhamos 
para as coisas também está muito condicionada com o 
modo como nós as percebemos. E eu acho que a gastro-
nomia dá paralelismos perfeitos em relação à arquitetura 
porque nós podemos ter estas referências todas e fazer 
uma espécie de fusion nosso quando fazemos um projeto 



210

(que tem que ser bem feito, obviamente, ou dá estupidez). 
Mas só beneficiamos por conhecer mais coisas, mesmo 
que seja para dizer que as conhecemos e não gostamos, 
mas que as conhecemos de facto para poder ter uma opi-
nião concreta.

GS: Sim, falaste de outros escritórios que têm as mesmas 
referências que vocês e que os resultados se aproximam. 
É interessante perceber como é que a referência funciona 
como condicionante determinante para o projeto.

FM: É principalmente quando é limitativo. É o que acon-
tece no Porto e que se nota com muito peso, em que há 
uma ou duas referências que são demasiado pesadas e 
então há uma enorme dificuldade em soltarmo-nos. Es-
sas referências, o Eduardo e o Álvaro Siza, são para nós 
também referências importantes. No entanto, são essas 
no meio de 15 ou 20 mais com o muito peso. O Siza, con-
tinuo a dizer, se não é o melhor arquiteto da história, não 
estará muito longe desse lugar. No entanto, não podemos 
olhar só para ele, se não caímos nesse erro, nesse remoi-
nho, e vamos acabar a fazer cópias porque não temos o 
talento dele, não temos a mesma formação nem vivemos 
o contexto que ele viveu, logo não vai funcionar. Agora, é 
importante pensar no Siza e tentar perceber como é que 
ele quebra um volume, olhar para o Shinohara e perceber 
a ideia de um espaço simbólico, perceber como o Märk-
li faz um apontamento de um determinado alçado, per-
ceber um padrão do Caruso, e tentar perceber, em cada 
projeto nosso, como é que cada um acaba por ter mais ou 
menos peso. Chegamos ao fim e temos uma coisa que eu 
acho que é nossa, porque é feita de peças de várias outras 
coisas, e que se não fossemos nós a fazer aquela mistura, 
aquilo não existia. De certa forma é questão do Lavoisier: 
nós não criamos, nem inventamos, nem perdemos nada, 
nós simplesmente estamos a reciclar conteúdos que já vi-
mos e o nosso trabalho como arquitetos é ser uma espécie 
de curadores, em que estamos a organizar esses conteú-

dos e a produzir. Ou seja, acho que nessa conferência de 
Bruxelas até falei dessa imagem que é o Museu Imaginá-
rio: nós estamos sempre a desenvolver o nosso museu.

GS: E depois também referem esta frase, “cada um de nós 
é muitas coisas” [de Álvaro Siza], numa conferência na 
AA (Architects Association).

FM: Exatamente! É esse princípio, em que nós estamos 
sempre a fazer citações, sempre. Repara, ninguém faz um 
padrão quadriculado e imagina que acabou de inventar 
o padrão do xadrez. Não, isso já existe há muito tempo, 
ninguém vai buscar uma determinada cor, um determi-
nado apontamento e pensa que inventou algo. Já não há 
espaço para a invenção real. Quando há uma  invenção 
tecnológica, por exemplo, quando  inventaram as formas 
mórficas estranhas dos softwares paramétricos, se calhar 
aí houve um pouco de invenção pura, porque de repente 
havia uma tecnologia que não existia antes; ou se um dia 
alguém inventar uma maneira de evitarmos a gravidade, 
se calhar vamos fazer casas de pernas para o ar. Mas até 
haver esse tipo de invenções tecnológicas, é muito difí-
cil hoje em dia alguém inventar uma casa de banho, uma 
cozinha ou um alçado que ainda não tenha nada a ver 
com algo que já exista. Que é o que o Olgiati diz que está 
constantemente a tentar fazer, mas que falha, porque por 
muito que ele queira... Ele usa a expressão “esvaziar a mo-
chila”, quer esvaziar a sua mochila de imagens, mas chega 
ao fim e acaba o tempo todo a falar daquelas 55 imagens 
que definem a arquitetura dele. Portanto neste ciclo é im-
possível fazer aquilo que ele chama de “arquitetura não-
-referencial”, toda a arquitetura tem uma base referencial. 
Quanto mais referências tiver, melhor, na minha opinião. 
Acaba por ser mais rica. Eu acho que é preferível uma 
arquitetura que é 1% de muitas coisas, de uma que é 100% 
de outra. Acho que aí acabamos numa espécie de cópia 
barata, se calhar menos bem-feita.

Filipe Magalhães - Fala Atelier
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178. Apartamento, Itsuko Hasegawa
179. Apartamento no Chiado, Fala Atelier

GS: Em certos momentos é percetível o recurso à refe-
rência, ela torna-se fisicamente presente no projeto. Po-
demos olhar em primeiro lugar para o concurso para 
uma biblioteca em Setúbal, e para a proposta juntam a 
biblioteca do Asplund e o Panteão de Roma, numa co-
lagem que explica, de forma literal, a ideia e a sua ori-
gem (das imagens que vamos memorizando). Mas esta 
relação direta da referência não é sempre evidente. Mais à 
frente aparece a chaminé do Távora, a tensão do telhado 
no Lewerentz, e, de forma mais recorrente, a coluna/pilar 
que organiza o espaço (isto é um elemento que começa 
a aparecer e que se torna fixo). A coluna que organiza o 
espaço, olhando para a organização das casas japonesas. 

FM: E nem queiras saber a quantidade de projetos novos, 
que ainda não estão apresentados, em que a coluna se tor-
nou num fetiche nosso.

GS: Como é o exercício de tentar evitar a literalidade das 
referências? Tentam fugir disso, ou acontece de forma na-
tural? Existe a vontade de reunir os heróis, sem que isso 
seja demasiado óbvio, seja demasiado formalmente evi-
dente?

FM: Nós não temos medo de uma referência literal. E se 
alguém nos disser que isto lembra muito aquele projeto 
daquele arquiteto, não há problema. Acho que a cópia é 
um problema. Uma referência mais literal não é tão gra-
ve, mas fazer exatamente o que alguém fez... Um exemplo 
muito concreto: tens aqui nestas imagens [numa folha 
solta sobre a mesa], o nosso apartamento no Chiado, de 
2013/2014, e um apartamento da Itzuko Hasegawa, de há 
40/50 anos atrás, e o interessante é que, neste caso especí-
fico, nós descobrimos esta imagem numa publicação que 
a arquiteta lançou há dois ou três anos atrás, um ano e tal 
depois de termos acabado este apartamento. Vimos essa 
publicação porque a Itsuko Hasegawa era uma arquiteta 
que estávamos a descobrir naquele momento; tínhamos 
a noção que ela existia, mas sabíamos pouco sobre ela, e 
nessa publicação há um spread de duas páginas com esta 
imagem. Nós ficamos completamente siderados, porque 
aquelas duas colunas, com aquele degrau, com aquela 
projeção, com a janela ao fundo, parecia o nosso aparta-
mento no Chiado. E o que é fantástico é que depois nós fo-
mos perceber, nos outros projetos da Itsuko, a quantidade 
incrível de referências em comum que nós tínhamos com 
ela e começámos a apaixonar-nos, e a apaixonar-nos... 
Neste caso trata-se de uma referência que nitidamente 
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180. Casa da Graça, Fala Atelier
181. Flower Kiosk, Sigurd Lewerentz
182. Casa com um Grande Telhado, Fala Atelier

183. Casa de Ofir, Fernando Távora
184. Projeto para Bienal de Chicago, Fala Atelier 
185. 9 casas japonesas (para projeto da Bienal de Chicago, Fala Atelier)

nenhum de nós os três conhecia, que era este apartamen-
to em específico, aquela perspetiva, aquela imagem; tinha 
todos os elementos que já estavam dissimulados, ou dis-
seminados através da Itsuko nos outros projetos que ela 
já tinha feito antes; e quando nós fizemos este projeto, de 
certa forma fomos beber a projetos dela informações que 
ela própria também aplicou sem nós termos conhecimen-
to disso. E para mim, este é o melhor exemplo de desco-
berta, de aceitação de algo, de dizer “bestial, era mesmo 
isto”. Outro caso muito diferente, é por exemplo a Casa da 
Graça, em que nós temos uma série de limitações muni-
cipais que nos obrigam a manter um certo volume e uma 
certa pendente do telhado, o que nos levou ao Lewerentz; 
e por termos um cliente que quer uma casa tradicional 
portuguesa, então nós vamos tentar perceber o que é (va-
mos olhar para o Inquérito? vamos ver o quê?), e então 
começámos a ver a obra do Távora e a perceber que, mes-
mo dentro desta ideia do tradicionalismo, de um certo re-
gionalismo mais ou menos crítico, havia certos elementos 
que se destacavam por uma modernidade enorme, como 
o modo como a chaminé se relacionava com a arquitetura 
de Távora, na Casa de Ofir. Queríamos perceber se conse-
guíamos, de certa forma, trazer estas questões numa rou-
pagem nova, para o século XXI. E conseguimos. A casa 
está agora em construção e quando olho de baixo e vejo 
a chaminé, penso: “olha, bestial!”. Ninguém me diz que 
esta chaminé veio deste ou daquele sítio. No entanto, se 
eu puser a fotografia de uma ao lado da outra, alguém 
poderá dizer que se assemelha à casa de Ofir de Távora. E 
eu acho que aí temos um terceiro modelo, que é: o abso-
lutamente disseminado, o absolutamente focado, e aquele 
que acabou por ser uma referência mais ou menos neutra 
e que acabou por se revelar muito próximo do resultado 
final. E é espetacular! Agora, o interessante é que, quando 
nós fizemos esta sala, nós não olhamos só para a Itsuko, 
olhamos para mais coisas. 
Quanto à questão da casa japonesa, aí sim já estamos 
a falar de obsessões. Nós os três trabalhámos no Japão 

em ateliers diferentes: eu trabalhei com os SANAA, a 
Ana Luisa trabalhou com o Toyo Ito, e o Ahmed traba-
lhou com os Bow-Wow, e todos eles vão beber às mes-
mas fontes: ao Kiyonori Kikutake, à Itsuko Hasegawa, ao 
Kazunari Sakamoto, ao Shinohara; e esses que por sua 
vez iam beber à casa tradicional japonesa, iam beber a 
outros sítios. (Houve uma exposição no Barbican o ano 
passado da casa japonesa que é absolutamente fantástica 
e fala deste processo, mas não disto que estamos agora a 
falar). Eu fui para o Japão trabalhar com este objetivo da 
arquitetura branca, aquela arquitetura dos SANAA, mui-
to limpinha, muito branquinha, que continuo a gostar, e 
que acho perfeitamente legítima. Mas viemos do Japão 
apaixonados por esta arquitetura dos anos 70 e 80, que 
era absolutamente sideral. Saímos de lá com uma ideia 
de como se constrói uma casa completamente fascinan-
te. Uma arquitetura muito retórica, muito envolvida, e 
principalmente no Shinohara, era num certo simbolismo, 
ele chamava-lhe o meaning space, o espaço com significa-
do. E nós, quando chegámos a Portugal,  e começámos o 
nosso atelier, tínhamos projetos um bocado desinteres-
santes. Tínhamos um apartamento para um airbnb, um 
apartamento para um turista, um prédio para alojamento 
local... coisas assim, um bocado chatas.

GS: Esses projetos são antes do escritório?

FM: Já com o início do escritório. O Japão é antes do es-
critório. Quando chegámos cá [a Portugal], as oportuni-
dades que temos para explorar o que queremos não exis-
tem, daí termos mantido, por exemplo, este projeto de 
investigação que apresentamos na Bienal de Chicago [ver 
imagem], que esteve muito tempo em privado porque 
não havia motivo para o explorar. Até que surgiram as 
primeiras casas. E por exemplo, aqui [referindo-se a uma 
imagem] tens uma imagem da Casa das Três Gerações e 
aqui tens a Casa com um Grande Telhado, no Marco de 
Canaveses e em Famalicão respetivamente, que são duas 
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186. Casa para Três Gerações, Fala Atelier
187. Casa com um Grande Telhado, Fala Atelier

188. Kamiwada House, Toyo Ito
189. Kamiwada House (espaço central), Toyo Ito

casas opostas: esta [Casa das Três Gerações] é uma casa 
que nós chamamos de pornográfica porque tem uma re-
lação direta entre os espaços privados e o espaço público; 
e esta [Casa com um Grande Telhado] é uma casa que 
nós chamamos erótica porque há uma série de artifícios 
na própria distribuição da casa, que te levam a esconder 
a privacidade do público, e o modo como tu te relacionas 
é muito mais sensual e ligeira, enquanto na primeira tens 
literalmente a porta aberta. E, por exemplo, estes são dois 
temas que foram muito explorados pelo Shinohara, não 
com este grafismo, não com esta ideia de base, mas com 
esta organização espacial, este princípio. E o que é inte-
ressante para nós é que a referência nesta página que tu 
tens aqui [imagens do projeto da Casa da Graça e Itsuko 
Hasegawa], é uma referência muito imagética, é uma re-
ferência que visualmente estabelece uma relação entre as 
imagens. A referência que temos aqui [planta do projeto 
Casa para Três Gerações] é uma referência muito mais 
emocional, mais conceptual. Relativamente à Casa de Ka-
miwada, do Toyo Ito de 1976, vê-se que tem a particula-
ridade de haver um espaço central, que tem dois acessos, 
uma espécie de corredor glorificado, e depois quatro pro-
gramas banais nos cantos: dois quartos, uma sala de chá, a 
cozinha e a casa de banho. E estão, simplesmente, coloca-
das nos cantos. O modo como essas salas estão recortadas 
para o interior torna este espaço no meio, que é um cor-
redor, absolutamente fantástico. De certa forma, é o que 
se reflete na nossa planta, deste caso. É uma casa normal-
mente quadrada, por fora absolutamente banal (que em 
termos de divulgação vai ser um desastre, porque por fora 
parece normal, não enche o olho),  mas quando se che-
ga ao interior, há três formas geométricas absolutamente 
rígidas colocadas nos cantos, tirando um que abre com-
pletamente, e o resultado concreto do espaço comum, o 
espaço que é partilhado; reflete o mesmo princípio desta 
[Casa de Kamiwada]. Apesar desta forma central não ser 
tão recortada como a do Ito, é excecional pela excentri-
cidade das formas que são colocadas nos cantos, que são 

muito mais normais. O que é que acontece: o princípio 
vem do Ito e, no entanto, estas geometrias vêm da Itsuko 
Hasegawa que usava as formas rígidas geométricas de ou-
tra forma. Esta coluna [da Casa das Três Gerações] vem 
do Shinohara que tinha sempre a tendência para colocar 
uma coluna para distribuição e organização espacial. No 
entanto, se a coluna estivesse no centro, não se percebia 
que era o centro, e se parecesse que estava no centro não 
estava no centro, que é o que acontece aqui [Casa das Três 
Gerações]: pela disposição dos volumes, nós tivemos que 
a movimentar ligeiramente do centro, para lhe dar uma 
certa noção de que é central, apesar de não o ser. No en-
tanto, como não é estrutural, não toca no teto, que é um 
sentido de humor que vamos buscar ao pós-modernismo. 
E o quadrado, se calhar, vamos buscar a um certo prag-
matismo do movimento moderno. Vamos buscar o bran-
co ao regionalismo crítico do Inquérito da Arquitetura 
Popular Portuguesa. E a materialidade que vamos buscar 
é a materialidade mais tradicional que há: o pavimento 
em madeira, a parede branca, o teto em betão. Ou seja, 
não há aqui nada de transcendente. Tudo o que está pre-
sente são peças de muitas coisas, como a citação do Siza: 
“cada um de nós é muitas coisas”, cada projeto são mui-
tos projetos. E nós temos muitas referências que são mais 
literais, mas quando eu mostrar uma fotografia de cada 
casa [Kamiwada e Casa das Três Gerações], ninguém vai 
relacionar as duas. Portanto, este tipo de referência ima-
gética é muito diferente desta referência de distribuição 
espacial. No entanto, eu acho que as duas são perfeita-
mente compatíveis e interessam-nos de igual forma.

GS: Temos aqui as outras casas japonesas que mostram 
na conferência.

FM: Eu explico-te. Isto não tem nada a ver com a entre-
vista, mas é espetacular. O Shinohara era um provoca-
dor... Tu aqui [planta nr.3] tens um quadrado com o pilar 
central, mas o arquiteto coloca uma parede e um volume 



[1]

[2]

[3]

[4]

[5]



217

as coisas ao contrário. O pilar acaba antes de começar o 
telhado. Esse pilar estrutural acaba em duas vigas, duas 
vigas essas que seguram o edifício. Depois, o volume do 
telhado é completamente aberto. [Vai buscar a revista 2G 
Shinohara]. 

Temos aqui a Umbrella House: o telhado tem uma es-
trutura fortíssima, como se vê; vemos o pilar, que acaba 
nestas duas vigas, e depois vê-se o volume do telhado a ir 
até ao cimo. E, por exemplo, nesta [planta nr.5], a que está 
dividida em 4 partes iguais, como se pode ver o pilar já é 
um pilar que desaparece, apesar de ser um pilar central. 

Nesta página temos um exercício  muito interessante, são 
duas casas gémeas [Houses in Hanayama], que têm exata-
mente a mesma planta e que se colocam no terreno lado a 
lado; mas uma tem uma relação com a estrutura em que 
o pilar desaparece, e na outra (quando se entra na casa 
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190. Casas japonesas (folha usada na entrevista, desenhos explicativos 
de Filipe Magalhães): [1] Templo de Izumo Taisha; [2] House in 
Sanda, Kazunari Sakamoto; [3] House in White, Kazuo Shinohara; [4] 
Umbrella House, Kazuo Shinohara; [5] House with an Earthen Floor, 
Kazuo Shinohara

191. Umbrella House, Kazuo Shinohara (2G n.58/59 Kazuo Shinohara, 
p.52 e 53)
192. Houses in Hanayama, Kazuo Shinohara (2G n.58/59 Kazuo 
Shinohara, p.67 e 71)

de modo a que tu nunca consigas ler este pilar no centro. 
Aqui [planta nr.5] tens um pilar que, de facto, é central, 
e que te organiza o espaço em quatro partes iguais. Aqui 
[4] tens um pilar que, de facto, está a estruturar o edifício 
mas, que é descentrado, porque ele está exposto, e nesta 
sala tu consegues perceber que ele não está no centro, o 
que te leva a entrar na sala e perguntar porque motivo 
o pilar não está no centro. Aqui [planta nr.3] colocas a 
mesma questão, “por que motivo é que o pilar não está 
no centro?”, apesar de ele estar no centro. E aqui [planta 
nr.2] tens outra situação, o Sakamoto (que já é um dis-
cípulo, ou seja, esta casa aparece 15 ou 20 anos depois 
das outras) coloca já a coluna no centro, mas depois para 
tentar evitar essa leitura, coloca-lhe um volume que é re-
cortado nos cantos. Ou seja, é uma espécie de mistura 
entre este [planta nr.3] e este [planta nr.5]. A coluna está 
no centro, tu percebes que está no centro, mas, raramen-
te, consegues perceber isso. Depois tens este [planta nr.1] 
que é o Templo de Izumo, que tem uma coluna central, 
mas como existe uma parede, tens que dar toda a volta 
para perceber que ela é, realmente, o centro do espaço. 
Quando tu entras, não percebes onde é que o espaço aca-
ba. O tema que está aqui em causa é sempre o mesmo: 
há uma coluna que estrutura o espaço e há uma coluna 
que estrutura a arquitetura e a sua estrutura. No entanto, 
apesar de a coluna ser quase sempre central, a relação que 
ela tem com o centro da casa é um pouco dúbia, logo tu 
nunca consegues, de facto, perceber se está ou não está 
no centro. E o melhor exemplo para mim é a Umbrella 
House [Kazuo Shinohara], a casa guarda-chuva, chama-
mos assim. O telhado, tem uma estrutura fortíssima, que 
dá o nome à casa. E a sua estrutura é autoportante, ou 
seja, pousa em cima de uma caixa, e a estrutura da casa 
é descentrada e o pilar está exposto, pilar esse que inclu-
sivamente está dentro da zona privada do quarto, o que 
para a época era uma provocação terrível, é como se a 
casa fosse mal feita, de certa forma. No fundo trata-se do 
Shinohara a pegar na casa tradicional japonesa e a virar 
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temos a sala de chá, que é a sala do Tatami, o quarto e de-
pois a cozinha) o pilar é colocado naquela posição apenas 
com o objetivo de dividir o espaço da sala do espaço da 
sala de chá, um está antes e o outro depois do pilar. 

Portanto, o nosso pilar na nossa Casa para Três Gerações 
é este, é este pilar. É um pilar em que existe um antes e 
um depois, porque repara: podíamos fechar o corredor e 
assim ter um corredor fechado, a sala de chá e a sala, mas 
o pilar aqui ajuda-nos a fazer essa separação sem roubar a 
noção de um espaço maior. Estas casas são muito peque-
nas, são casas em que cada metro quadrado conta, logo, 
com este pilar conseguimos fazer a mesma coisa que uma 
parede faria, sem necessitarmos de encerrar o espaço 
(percebe-se claramente nesta imagem [imagem 190] que 
um espaço é de estar e o outro é de circulação). 

E o exemplo máximo é a House in White: nunca conse-

193. North House in Hanayama, Kazuo Shinohara (2G n.58/59 Kazuo 
Shinohara, p.66 e 69) 
194. House in White, Kazuo Shinohara (2G n.58/59 Kazuo Shinohara, 
p.84 e 85)

gues perceber que este pilar é o centro da casa porque ele 
nunca está no centro; tens o volume da casa de banho de 
um lado, que descentra a sala, e depois a entrada é feita 
num eixo ligeiramente descentrado.

GS: Vocês visitaram as casas?

FM: Sim, quase todas. Nesta estivemos lá.

GS: E estão habitadas ou são museus?

FM: A House in White está habitada mas a de Karuizawa 
é atualmente uma pizaria. Ainda em relação à House in 
White, como podes ver, a porta descentrada está alinha-
da por uma das laterais do pilar, precisamente para que, 
quando tu entras (e entras encostado a um volume, logo 
nunca consegues perceber a centralidade), a leitura que 
tens do pilar é muito subtil... é muito bem feito.
Agora, um exemplo espetacular: as nossas três referên-
cias máximas, ou aqueles para quem olhamos mais, são o 
Siza, o Shinohara e o Märkli, e a Bienal de Chicago fez um 
convite a todos os ateliers que participaram nesta última 
edição para enviarem três imagens que seriam colocadas 
numa parede muito grande que seria a parede das refe-
rências. No fundo, tínhamos que tentar descrever a nossa 
arquitetura em três imagens de referência e não podía-
mos mostrar imagens do nosso trabalho.

GS: Como o Olgiati faz.

FM: Como o Olgiati faz, sim. É quase o mesmo exercício. 
Ou seja, são cento e tal ateliers, cada atelier seleciona 3 
imagens, mas em vez de organizarem as imagens por ate-
lier (o nome e as 3 imagens), mostraram-nas por temas. 
Por exemplo, imagina que nós e outros 4 ateliers man-
dávamos imagens de colunas, de diferentes projetos; eles 
organizavam por estrutura, e essas imagens de referência 
iam para um lado. E as três imagens que nós mandámos 
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foram precisamente 3 colunas: uma coluna do Shinohara, 
uma coluna do Siza e uma coluna do Märkli. E as três 
colunas foram colocadas em categorias diferentes, porque 
quem analisou a motivação das nossas colunas, percebeu 
que essas colunas não iriam para a categoria estrutural.

GS: Sim, isso é sempre um risco, porque podes escolher 
uma coluna do Siza e estar a pensar no Siza como um 
todo.

FM: Se o Siza não quiser aquela coluna, ele não a tem. 
Queres o melhor exemplo possível? A Torre da papelaria 
da FAUP [Torre G]. Os três pisos de cima têm salas simé-
tricas, seis. São, exatamente, do mesmo tamanho e têm 
exatamente as mesmas janelas, algo que não acontece em 
nenhuma torre da FAUP, a não ser naquela, em que, de 
facto, há uma repetição de salas com características idên-
ticas. E o que é que o Siza faz: nas salas do lado esquerdo 
ele coloca o pilar, que atravessa o edifício todo até ao piso 
de baixo. O Siza coloca este pilar aqui, porque tem esta 
ideia de que são 54 salas na FAUP, e as 54 são diferentes. 
No entanto, faz estas 6 que são exatamente idênticas, e 
para as distinguir coloca aquele pilar. Eu tive a sorte, no 
meu 3º ano, de ter o estirador para o lado de lá do pilar, 
porque o que era interessante era o modo como os pro-
jetos que estavam para lá do pilar variavam em função 
dos alunos que estavam antes do pilar, precisamente por 
causa deste elemento. Eu ainda tive mais sorte porque es-
tava no último piso que tem o pé-direito muito mais alto 
que os restantes, e por isso a leitura que tinha era a de um 
pilar completamente arquitetónico. Portanto, se o Siza 
quiser pôr um pilar, ele põe um pilar, se o Siza não quiser 
pôr, não põe. E o Shinohara  a mesma coisa. E o Märkli 
a mesma coisa. O pilar é a parede mínima, é o elemento 
mínimo da arquitetura que dá uma leitura do antes e do 
depois. E acho que é absolutamente crucial perceber isso. 
Este pilar é dos melhores momentos que a FAUP tem para 
nos dar. Perceber como é que o pilar organiza o espaço, 

que distingue duas salas e de certa forma condiciona, 
para sempre, a minha cabeça, porque ninguém me tira 
da ideia que esta leitura que nós fazemos deste pilar, da 
nossa primeira casa, vem deste pilar da Torre G. E este 
pilar faz o mesmo jogo que o Märkli faz. 
E então, o que aconteceu quando eles levaram as nossas 
três imagens para Chicago, foi que as três ficaram em ca-
tegorias completamente distintas de estrutura. Éramos os 
únicos que tínhamos fotografias de colunas que não es-
tavam em categorias estruturais, porque tem a ver com a 
leitura que fazemos dessas colunas.  
E outra situação semelhante a isto, mas que já é uma 
questão estrutural: na torre E, no exterior, na parte de 
baixo, existe uma parede que vem do fundo do espaço 
coberto, uma que faz de divisão interior-exterior [em 
viga], e depois a parede que vai dar às escadas que sobem 
para a entrada. E aí há uma divisão feita por uma parede 
de vidro.

GS: Onde se faz a transição entre o coberto e o desco-
berto...

FM: Exatamente. Em termos estruturais é o mais arrojado 
da FAUP. Tu já reparaste que quando a viga chega à pare-
de, existe um espaço em vidro? A viga não só é gigante ali, 
como avança ainda mais três metros, até ter ao pilar do 
lado de lá; precisamente para provar que, se o Siza quiser 
fazer um desafio estrutural qualquer, ele faz, e ainda de 
forma sobressaída. Neste caso concreto ainda coloca uma 
janela de vidro, opta por acentuar ainda mais a tensão por 
levar todo o esforço para o interior. Esta ideia é o oposto 
da anterior: numa existe um elemento de aparência es-
trutural que não o é, e na outra existe um elemento estru-
tural, absolutamente arrogante, que nem se nota que está 
presente, e que o Siza torna ainda mais arrogante, sem 
chamar a atenção para isso. Esta ideia de como se brinca 
com a estrutura é espetacular. Nós temos que ter edifícios 
que se aguentem em pé, e há muitas coisas que são bási-
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cas, por exemplo as torres na FAUP são do tipo estrutural 
mais básico que há: paredes portantes, lajes maciças, e 
está pronto. No entanto, é nestes pontos que percebemos 
nem tudo é básico, e aí a estrutura passa a ter simbolismo 
e deixa de ser meramente pilar e viga. É isso que eu acho 
que nos fascina muito mais.

GS: Sim, talvez isso se perceba melhor olhando para as 
plantas.

FM: Nós somos fascinadíssimos pela planta, a ideia da 
planta. Muitas vezes olham para nós e pensam no nosso 
trabalho apenas pelas colagens. Mas aquilo que nos inte-
ressa mais é a planta. Só que a planta não é apelativa. Se 

eu tiver esta discussão numa conferência, as pessoas não 
aderem, saem, porque se aborrecem. Isto [a planta] não 
é o género de coisa de que as pessoas queiram falar. E se 
olhares para aquela parede, não para os alçados que estão 
à frente, mas atrás, em cada um daqueles retângulos está 
um projeto em que tem os desenhos, e depois as colagens 
estão lá em cima só para estabelecer uma pequena rela-
ção. Porque, na prática, aquilo que nos interessa mesmo 
é a construção espacial de cada um destes projetos: a re-
lação que a estrutura tem com as paredes brancas, esta 
ideia de descolar o esqueleto, as construções geométricas 
(perceber o género de geometrias intrincadas que temos 
em vários projetos, em relação com as geometrias extre-
mamente pós-modernas e agressivas que temos noutros 
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- às vezes, até conseguimos ter projetos em que ambos 
se misturam). Tudo isto é muito mais importante para 
nós do que colagem. No entanto, a colagem vende mais. 
É só isto. A colagem é mais aprazível, para quem não quer 
perder 10 minutos a perceber por que é que as coisas são 
como são. E quem diz do nosso trabalho, diz o de muitos 
outros... Por exemplo, em relação à Itsuko Hasegawa, co-
meçámos a apaixonar-nos ainda mais por ela depois desta 
imagem, de que já falámos, e quanto mais sabemos dela, 
mais queremos saber. E assim, percebe-se de facto a cul-
tura do sushi, a cultura da piza, a cultura do hamburger, 
quando se aprofunda a questão. Não basta provar uma 
vez, dar uma trinca e deitar fora, é preciso compreender 
um pouco mais.

GS:  Numa conversa entre a Cecilia Puga e Francisco 
Chateau, é citada esta frase: “a ciência ensina-se com 
princípios, arquitetura ensina-se com exemplos”. Como 
professores (falam disso numa das conferências), propõe 
exercícios que começam por ser de pesquisa, de análise 
sobre a arquitetura construída, o objetivo centra-se em 
entender os temas da arquitetura, encontrar os valores, 
as circunstâncias, e depois vem o projeto. Vocês tentam 
transportar para os alunos os vossos métodos de análise 
da referência?

FM: Eu acho que é impossível um professor conseguir 
ensinar sem se expor, sem atirar um bocadinho de si pró-
prio para os alunos. E acho que há diferentes tipos de alu-
nos: há os alunos que temos nas faculdades, e os alunos 
que temos no escritório. Quando alguém se junta a nós 
(se se candidatou é porque já tem alguma propensão para 
trabalhar cá), acaba por perceber que isto é mais obses-
sivo do que imaginariam. E sobre esta discussão, qual-
quer pessoa que trabalhe aqui connosco sabe distinguir 
estas colunas [das casas de Kazuo Shinohara], porque nós 
insistimos com isto, temos de carregar na mesma men-
sagem. No entanto, não acho que seja nossa obrigação 

impor a nossa maneira de fazer, mas acho que nós nos co-
locamos perante os alunos um pouco como as referências 
se colocam perante nós. Ou seja, nós somos um de vários, 
e acho que nos devem ouvir mas não em exclusivo, e acho 
que não nos devem excluir por sermos esquisitos, pela tal 
questão novamente do sushi: não devemos só comer sushi, 
mas também não devemos excluir o sushi por não fazer 
parte da nossa cultura base. Nós aconselhamos os alunos 
para não fazerem de uma determinada maneira, ou para 
fazerem de outra (que é o que muita gente também faz). 
No entanto, eu acho que se referimos que não faríamos de 
uma determinada maneira, devemos propor ao aluno que 
olhe para outros projetos semelhantes. E esse é o mode-
lo que o Ahmed trouxe para cima da mesa. Quando nós 
fomos trabalhar para a Suíça, o Harry Gugger, que era o 
nosso patrão, um excelente arquiteto, dizia que eu e a Ana 
Luisa éramos muito rígidos, era como se só desse para 
fazer de uma determinada maneira e que insistíamos nis-
so. Mas depois, chegamos à conclusão de que isso talvez 
fosse um problema de formação. Nós viemos, de facto, 
de uma escola que nos diz que “é assim” e não há gran-
de discussão. E, se olharmos para as tabelas de avaliação 
dos [alunos do programa] Erasmus, das duas uma: ou só 
temos maus alunos de Erasmus, porque tiram todos pés-
simas notas, ou a escola tem um problema. Ou uma coisa 
ou outra, porque nunca tivemos um aluno de Erasmus, 
que tenha um 17. Não há, não existe. E não existe, porque 
não pode existir. O modelo diz-nos que nós temos aque-
la caixinha branca, aquele capoto, aquele lintel e aquela 
base em placagem de granito; e eles querem fazer coisas 
de vidro, e não dá, não encaixa. E isso é que eu acho que é 
mau, que é a limitação. Se um aluno me disser que adora 
o Libeskind, eu vou considerar que é uma a escolha difícil 
para mim, mas vamos então tentar perceber porque é que 
o Libeskind é fantástico para ele, e vamos tentar retirar 
alguma coisa de bom. Vamos desconstruir o Libeskind, 
vamos chegar ao pós-modernismo e se calhar falar do Ts-
chumi; e se falarmos do Tschumi, então já falamos os dois 

195.  Escrotório dos Fala Atelier





223

Filipe Magalhães - Fala Atelier

196. Timeline cronológica dos projetos, escritório dos Fala Atelier
197. Timeline temática/tipológica dos projetos, escritório dos Fala Atelier

a mesma língua. Eu continuo a não usar o Tschuni, mas 
respeito-o. Ao Libeskind não consigo respeitar, logo é 
minha obrigação desconstruir essa questão. Vou também 
dizer ao aluno que, se ele gosta do Libeskind, lhe vou su-
gerir o absolutamente oposto; se calhar aconselho-o a ir 
ver o Terragni, para tentar perceber se de facto gosta do 
Libeskind. Se o aluno gosta do Libeskind por ser monu-
mental, então vamos falar do Piranesi; mas se não for essa 
monumentalidade mais neoclássica, vamos ao descons-
trutivismo. Vamos saltando de exemplo em exemplo para 
ir tentando perceber. E no meio disto tudo, chegamos ao 
final de uma conversa de meia hora (que é o tempo que, 
infelizmente pelas aulas que temos, conseguimos falar 
com cada aluno), falamos de oito nomes diferentes, e vol-
tamos à tal questão da diversidade de referências. Se ca-
lhar, ele vai continuar a bater na tecla do Libeskind, mas 
já vai bater em mais três ou quatro teclas pelo menos a 
2% ou 3%, e é esse o nosso papel. Não é desmontar  o que 
o aluno quer, é dar-lhe mais algumas coisas que ele possa 
vir a querer a seguir. E o que nós fazemos aqui no ate-
lier, quando nos trazem referências muito “fofinhas” do 
Pinterest (que não temos nada contra) a questão é: mas 
porquê? é só porque fica bem? Ou seja, nestes casos nós 
temos de tentar enquadrar uma certa estética, com uma 
certa ética, com uma certa ambição projetual. E é isso que 
nós fazemos com os alunos também. 

GS: Na conferência de Bruxelas disseste que estavam num 
processo de entendimento para perceber em que ponto 
se posicionavam relativamente à vossa timeline enquanto 
escritório, fazem uma autoanálise e tentam perceberem 
para onde vão, qual o próximo passo. Não sei se já fina-
lizaram esse exercício, mas queria perguntar o que acon-
tece com as referências, se a presença e influência delas 
se altera.

FM: Já faz parte do modus operandi, já sai com naturalida-
de. Já nem se discute isso: temos um cliente novo, assina-

mos um contrato, começamos um novo projeto, faz-se a 
pasta no computador e começamos a colocar referências. 
Se calhar, há projetos que têm muitas, há projetos que 
têm poucas, mas isso é mais ou menos certo. Em termos 
da nossa construção, nós temos duas timelines: uma (que 
está atrás de ti) [imagem 196], é um mapa de projetos 
construídos, em construção e em desenho, é uma timeline 
que nos mostra que nós neste momento temos em cons-
trução tanta coisa como o que construímos em 6 anos, 
por exemplo. Isso sim, é uma análise factual e estatísti-
ca, e podemos fazer tabelas e comparar. Por outro lado 
(naquela parede ali) [imagem 197], temos uma timeline 
em que na realidade os projetos já não estão organizados 
cronologicamente, estão organizados por tipologia e por 
tema. Nessa timeline se calhar há projetos muito grandes 
e outros muito pequenos lado a lado, que fazem um con-
junto. Depois temos outro tema que é o alçado. Olhamos 
para os projetos numa perspetiva exterior, colocamo-nos 
de fora e olhamos para esta temática para tentar perce-
ber o que é que já fizemos, porque é que fizemos, quando 
é que fizemos, quando introduzimos uma variável. Por 
exemplo, a variável cliente-investidor é muito diferente 
da variável cliente-privado, numa habitação unifamiliar, 
e perceber que, nesse aspeto, há certas coisas que mudam. 
Começámos a fazer telhados com cobertura inclinada, 
porque o cliente tradicional quer  uma casa que pareça 
uma casa, e de repente passamos a trabalhar com temas 
tão tradicionais como a lareira, e a lareira traz a chami-
né, que é um elemento de que o investidor nunca quis 
saber, porque o investidor só quer ar condicionado. Isto 
varia. Mas aqui ainda estamos a falar de uma microescala. 
No entanto, a maneira de fazer acaba por ser a mesma. 
Se calhar vamos demorar 50 anos até voltar a olhar para 
trás. Posso dizer que, neste momento, estamos a prepa-
rar uma monografia. Fomos convidados por uma editora 
para publicar uma monografia sobre primeiros 5 anos de 
trabalho, só focado nos projetos construídos, e por isso é 
que não temos publicado quase nada nos últimos tempos, 
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estamos a guardar material para a publicação. Depois 
pediram-nos, para além dos projetos, para convidarmos 
três pessoas, arquitetos, ou não, para falarem do nosso 
trabalho, porque as pessoas precisam de ver como é que o 
nosso trabalho é visto através de alguém externo, quando 
é outra pessoa a dizer alguma coisa nós construímos uma 
perspetiva diferente. Se for eu a dizer que somos muito 
bons, que somos espetaculares, é uma coisa, mas se for 
alguém que diga que somos péssimos numa coisa, mas 
ótimos noutra, se calhar a mensagem já passa. Por isso, 
tivemos de escolher três perspetivas, e as três perspetivas 
que escolhemos são a do mestre, em que escolhemos um 
arquiteto, neste caso uma arquiteta que nós admiramos a 
1000%, para escrever um artigo na perspetiva do outsider, 
que não faz ideia de que nós existimos sequer, que vai dar 
uma opinião boa ou não, até pode ser terrível, não impor-
ta. Depois fomos convidar um teórico, um professor de 
teoria de Zurique, que analisa o Siza e o Souto de Moura 
há 30 anos, e que considerámos que seria interessante ver 
o que é que dirá sobre nós; nós que vimos mais ou menos 
do mesmo sítio de onde veio o Siza e o Souto de Moura, 
mas que somos de uma nova geração, a geração Erasmus, 
a geração que viajou e que tem computador. E depois fo-
mos convidar um par, ou seja, alguém, mais ou menos da 
nossa geração, que pudesse dar uma leitura de quem sofre 
os mesmos problemas. O objetivo é perceber como é que 
estas três visões, o herói, o homem da teoria e o nosso par, 
analisam a mesma produção. Se calhar, vão ser todos os 
textos bestiais, se calhar vão ser textos grandes, se calhar 
vão ser textos pequenos, mas eu tenho muita curiosida-
de em perceber, exatamente, essa questão da perspetiva. 
Como é que diferentes lentes tiram a mesma fotografia. 
Quando tens um zoom muito grande, aquilo que tu vês 
é muito diferente de quando tens uma grande-angular. E 
estou muito curioso para ver esses textos, porque nós não 
intervimos de maneira nenhuma, o que eles escreverem é 
o que vai ser publicado. Vamos ver o que é que vai acon-
tecer.

GS: E tem data? 

FM: Outubro de 2019. Isto tem que ser muito bem pla-
neado, e nós temos as obras todas que estão em constru-
ção que vão ser incluídas, portanto, vamos ter de as foto-
grafar, registar, ainda vai demorar um pouco. 

GS: Vocês propõem-se ao exercício de autoanálise, sobre 
o que acreditam, as vossas convicções e motivações, de 
certa forma como Valerio Olgiati faz e está implícito na 
Autobiografia Iconográfica. O exercício é realizado entre 
o exercício mental e a imagem, e fala-nos ainda de uma 
arquitetura não-referencial, que num primeiro impacto 
nos afasta da referência.  Como estão a realizar o mesmo 
exercício, podemos dizer, como vêm esta questão?

FM: Eu eu acredito que o Olgiati tente muito essa não-
-referencialidade, mas não acredito que ele seja capaz de 
a fazer. E a prova disso são as tais 55 imagens que ele está 
sempre a mostrar. Eu olho para as casas dele e, apesar de 
tudo, eu reconheço uma série de princípios modernos; 
o modernismo está muito presente, o pós-modernismo 
também, e a monumentalidade que vai buscar aos tem-
plos da Índia e do Paquistão. Ou seja, acho que há ali uma 
vontade muito grande de “matar” o pai, porque o pai dele 
era um grande arquiteto, não sei se tão bom, ou melhor 
até do que ele. O pai do Olgiati era muito sentimental, 
produzia uma arquitetura de sentimento. Era um arquite-
to que podia ser muito comparável com o Siza, mas fala-
-se pouco dele. Por isso, eu acho que ele está condenado 
a falhar na sua própria vontade de ser não-referencial. 
Nós não somos isso, nós somos exatamente o contrário. 
Nós adoramos trazer referências e, às vezes, até referên-
cias bastante descontextualizadas, outras bastante ajusta-
das, e trabalhar a partir daí. Eu quando estou a desenhar 
qualquer coisa, não estou a olhar para um livro e a fazer 
o esquisso igual. Mas, eu acho que é inevitável ver esta 
imagem, por exemplo a Casa de Ofir do Távora, e depois 
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pensar como poderia fazer uma chaminé ainda melhor, 
ainda mais fantástica. E é isso que nós fazemos aqui [no 
atelier], nós não temos medo nenhum de trabalhar com a 
referência. Eu não acredito em não-referencialidade. Da-
qui a 50 anos, poderei estar a dizer outra coisa qualquer, 
mas acho que é impossível. É impossível porque, repara: 
tudo o está à nossa volta influencia. Não conseguimos ne-
gar que existimos no mundo. E entramos numa discussão 
muito filosófica, se somos, ou se existimos, ou se aconte-
cemos, e se nós somos ou não somos só energia. E nessa 
questão, entramos em patamares que não me interessam. 
Eu acho que a arquitetura é construção, é linguagem, é 
espaço, e nós já vimos construções, linguagens e espaços 
antes. Portanto, nós estamos condenados a aceitar as coi-
sas que já vimos antes, consciente ou inconscientemente. 
Uma pessoa que nunca tenha saído do Porto, que nun-
ca tenha viajado à volta de Portugal, se calhar tem uma 
noção do mundo muito diferente de alguém que nasceu 
e viveu toda a sua vida em Hong Kong, e de uma que 
nasceu e viveu toda a sua vida numa vila perdida no Peru. 
Se tu fizeres uma viagem a cada um destes sítios, vais-te 
tornar mais abrangente. E, na minha opinião, o que acon-
tece aqui é isso. Os arquitetos, as arquiteturas populares 
de todos países, é reconhecível. Vais a Itália e pensas “isto 
é mesmo Italiano”, vais a Santo Tirso e pensas “isto pare-
ce mesmo português”, e acontece porque as pessoas eram 
todas dali, trabalharam daquela maneira e o contexto era 
sempre o mesmo. Se tu encontrares uma casa tipicamen-
te portuguesa na Finlândia, é porque aconteceu alguma 
coisa estranha. No trabalho do Álvaro Domingues, por 
exemplo, qualquer fotografia das estradas nacionais por-
tuguesas é reconhecível em qualquer lugar do mundo 
como sendo Portugal, o que prova que há qualquer coisa 
de muito enraizado. Agora imagina que as pessoas pas-
sam a ser como toda a gente é atualmente: entre os teus 
20 e os teus 30 anos vives em 8 países diferentes, trabalhas 
em 4 escritórios diferentes, fazes projetos para a China, 
para o Porto, para os Estados Unidos; como é que se che-

ga ao fim e se pode fazer só aquela casa de Santo Tirso? 
Não se pode! Tem que se de fazer outras coisas. 
Já para não falar do bombardeamento de informação 
que nós temos atualmente, que é um tema que não es-
tamos a falar, que é a internet. A internet faz pugilismo 
connosco todos os dias, bombardeia-nos com imagens e 
chega-se a um ponto em que é tudo ao mesmo tempo. 
Nós vamos ter de viver com isto. E a tendência é piorar. 
Há uns tempos atrás, quando estava a falar com um ar-
quiteto com quem trabalhámos na Suíça, ele dizia que 
há um estudo que prova que, antigamente, as pessoas ti-
nham uma enorme capacidade de reter informação, ou 
seja, conseguíamos manter informação e era assim que 
éramos ensinados: aprendia-se o mapa-mundo estudan-
do-o e decorando as capitais dos países. Atualmente as 
pessoas têm uma enorme facilidade em reter as tecnolo-
gias de reconhecimento e obtenção de informação, hoje 
em dia as pessoas sabem como e onde conseguir essa in-
formação. Não é preciso decorar o mapa-mundo, basta 
saber onde procurar a informação. E as plataformas como 
a Wikipédia e afins, estão a ser construídas e beneficiadas, 
precisamente, porque facilitam esse processo. Tu não pre-
cisas de saber, alguém sabe por ti e tu só tens é de saber 
onde vais buscar a resposta. E isto é preocupante, porque 
pensa nisso aplicado à arquitetura. Antes, as pessoas sa-
biam arquitetura porque conheciam a arquitetura. Agora 
imagina, quando queres fazer arquitetura pensas: “eu te-
nho bons sites, tenho bons livros, vou num instante buscar 
arquitetura e já ponho aqui”,  e então aí o trabalho que se 
faz sobre a referência já é um trabalho muito pior, porque 
antigamente decoravas o mapa-mundo, sabias que África 
tinha aqueles quatro ou cinco países que eram colónias 
francesas, logo tinham aquela língua, etc. Atualmente 
não. Tu sabes qual é a capital do Burundi? Não sabes. Vais 
ao Google e encontras. No entanto, antigamente sabias 
tudo: o anterior nome do país, língua, exportações, etc. 
Agora temos dedos para ir ao telemóvel buscar informa-
ção.
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GS: E depois a arquitetura é influenciada por isso.

FM: Acho que sim, acho que há um risco muito grande. 
Nós demos aulas na Eslováquia, onde não há teoria (che-
ga a ser dramático) e tivemos um semestre a dar aulas 
de projeto. Nós pedíamos aos alunos para nos trazerem 
imagens de referência para o projeto, e traziam-nos coisas 
como printscreens do Archdaily. As próprias fontes deles 
são as fontes que eles conhecem, e é a tal questão: se tu só 
conheces uma fonte, só vais beber daquela água, não vais 
beber mais nada. Eu senti-me mesmo mal, e por isso é 
que, no segundo semestre, pedimos e mudamos de cadei-
ra, deixámos de dar projeto e passámos a dar teoria. Aos 
26 anos nós estávamos a dar teoria, porque o cenário era 
tão devastador, que qualquer coisa que tivéssemos para 
dar era bem-vindo. E correu bastante bem, porque abri-
mos a porta a coisas que eles não conheciam. Eu acho que 
não se pode fazer projeto se não se tiver ferramentas, se 
não se estiver a par das coisas que existem; caso contrário, 
vais estar a desenhar tipo autómato. 

GS: Sim, e depois qualquer coisa que aparece é...

FM: É bom, é espetacular, está ótimo. Dá nas vistas e faz-
-se assim. E é aí que entra o tal render, híper realista, que 
com os filtros, as pessoas, e as top models, disfarças uma 
arquitetura fraquíssima que está por detrás.
GS: Podemos confrontar as imagens de Eduardo Souto 
de Moura com as de Valerio Olgiati, na forma com traba-
lham com elas, originando grupos de imagem diferentes 
e com propósitos também diferentes. Têm a preocupação 
de guardar essas imagens, de as selecionar e estruturar 
num arquivo definido (como o arquiteto Olgiati), ou é 
algo livre e despreocupado que se faz espontaneamente 
(como o arquiteto Souto de Moura)? 

FM: É mais despreocupado. Elas estão muito organiza-
das, eu consigo-te mostrar exatamente as referências que 

tivemos em cada projeto, porque nós temos isso tudo na 
Dropbox, portanto é fácil. Mas, na prática, elas aconte-
cem naturalmente. E por exemplo, há muitas referências 
que nós temos no projeto A e que às vezes vamos buscar 
do projeto B. Por exemplo, fazemos uma casa unifamiliar 
e passado um ano vamos fazer outra: neste caso vamos à 
pasta das referências e tentamos perceber se, neste con-
texto, essas referências fazem sentido. E depois começam 
a surgir coisas novas. Nós já tivemos várias ideias para 
publicações e para exposições que gostávamos de fazer 
um dia, sobre o nosso trabalho. Mas, a questão das re-
ferências não é uma delas. Não é uma das exposições ou 
uma das publicações que vamos acabar por fazer. Gos-
taríamos de fazer, talvez, qualquer coisa sobre os arqui-
tetos que respeitamos muito, porque a nossa referência 
vai nesse sentido (não tanto no sentido da referência fora 
da disciplina, como quem diz “vou fazer aquela casa que 
é uma banana, a minha referência é a banana”, nós não 
vamos por aí). Eu gostava de fazer uma exposição em que 
púnhamos, lado a lado, imagens nossas com imagens de 
casas do Shinohara, por exemplo.

GS: E as vossas referências, como é que as vão buscar? 
Vocês têm sempre uma pasta comum, uma pasta mãe de 
referências?

FM: Não, é por projeto. Em cada projeto vamos colo-
cando novas referências, precisamente para evitar essa 
questão de ir buscar sempre as mesmas coisas. Há uma 
pasta vazia e o arquiteto do projeto, sem ser um de nós os 
três, (há sempre uma pessoa a trabalhar por projeto), está 
todo o dia a trabalhar em torno do mesmo. Essa pessoa 
vai trazer referências próprias, e depois nós vamos dizer, 
por exemplo, que a casa tem que ser mais pesada, e, nesse 
caso, a pessoa vai pensar, vai pegar nos livros e vai trazer 
coisas novas. Depois o Ahmed acha que não tem que ser 
pesado, tem é que ter uma estrutura de uma determina-
da forma... E a dada altura, começa a misturar-se tudo e, 
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quando chegas ao fim, é pesada como eu disse no início, 
tem a referência que a Tita foi buscar,  tem a tal estrutura 
que o Ahmed falou, tem a cor que a Ana Luisa tinha dito 
que não queria, mas depois experimentámos ao contrário 
e funcionou... E não há autoria. Não há autoria de quem 
cria, porque os projetos são do atelier. Podemos pensar 
que numa janela especificamente, que fui eu que desenhei 
naquele dia, mas o projeto como um todo, não tem um 
autor. Eu não te consigo dizer quem é que desenhou a 
planta da Casa para Três Gerações. Há projetos em que 
no início ainda não eram mais ou menos assim, em que 
havia quase uma pessoa só a fazer tudo. Mas agora, che-
gou a um ponto em que já está diluidíssimo, já não con-
segues saber quem fez o quê. E eu acho que isso é muito 
mais interessante. Não existe a tal ideia de autoria.

GS: Sim, e cada vez mais isso é notório, hoje em dia. Mas 
em conversa com o Pedro Bandeira, ele dizia que a ideia 
do coletivo não existe, que há sempre, num grupo, al-
guém mais impositivo, que toma as decisões.

FM: Eu dou-me muito bem com o Pedro Bandeira, mas 
ele já veio aqui e disse-nos que nos chumbava. Uma vez, 
esteve aqui e esteve a ver esta casa [Casa para Três Ge-
rações]. Estávamos aqui a conversar e a dada altura dis-
se-nos: “Eu sou sincero, eu dou-vos valor, porque se um 
aluno meu me aparecesse com isto, eu dava-lhe a melhor 
nota possível, mas chumbava-o, porque a maneira como 
a casa é construída...”. E eu achei interessante, ele ter feito 
essa análise de “gosto muito, mas, ao mesmo tempo, eu 
tinha que vos chumbar”.

GS: Porque não são essas as bases que se é suposto ter 
quando se acaba um curso, ou durante o curso...

FM: E eu acho que isso é mesmo muito interessante. Essa 
ideia de ele acreditar na lei do mais forte, que há sempre 
um mais forte que vem ao de cima, mas eu acho que não. 

Acho que há momentos em que isso se nota. Por exemplo, 
numa determinada discussão só de projeto em que a Ana 
Luisa foi muito mais impositiva, vai parecer que é ela que 
sobressai mais. Mas depois, no dia a seguir, foi o Ahmed, 
depois no dia seguinte, fui eu, depois voltei a ser eu, depois 
a Ana Luisa numa não teve presente, depois o Ahmed foi 
de férias 15 dias, e depois a Tita  teve que trabalhar sozi-
nha... Pontualmente isso pode acontecer, mas na prática, 
chega-se a um ponto em que aquilo já misturou, já diluiu, 
já é muitas coisas ao mesmo tempo. Até podes, em limite, 
dizer que neste projeto foi mais aquela pessoa, neste mais 
a outra pessoa, mas é uma mescla enorme de coisas. A 
prova disso é que eu não me lembro quem fez o quê, e isso 
é bom sinal. Por exemplo, na fachada da casa da Rua do 
Paraíso, com as riscas, eu lembro-me exatamente quem 
é que veio com a ideia e quem é que a desenvolveu, e sei 
de onde é que tudo aquilo veio, mas na verdade não era 
aquilo originalmente. Aquele desenho que ficou no final, 
especificamente, foi um desenvolvimento de conjunto. 
Mas lembro-me do dia em que a Lera sugeriu uma facha-
da listada e nós ficámos reticentes, achamos um pouco 
agressivo, mas decidimos experimentar. Ela experimen-
tou, fez uns testes e depois nós sentamo-nos e alteramos 
algumas coisas. Nessa situação, a janela já não poderia ser 
uma janela tradicional, tinha de ser uma janela quadrada, 
e a dada altura, a faísca que ela deu, iniciou o incêndio, 
mas estávamos todos a atirar gasolina. Portanto, o proces-
so acaba por sofrer desses contributos.
GS: Agora, mais relacionado com as referências propria-
mente ditas. Vocês têm sempre as referências na cabeça, 
vão sempre aos livros (como aconteceu agora), ou está 
tudo computador? Queria perguntar, como é que, na prá-
tica, cabem todas as vossas referências num escritório de 
25m2?

FM: Grande parte está ali na estante, mas a maioria está 
no computador, porque apesar de termos os livros na es-
tante, se estivermos com um livro aberto a falar de uma 



228

referência e se quisermos pôr essa imagem na nossa pasta, 
vamos ao Google, porque as imagens estão todas lá. As-
sim já nem é preciso usar o scanner, porque temos todas 
as imagens com alta resolução na internet, acho que a in-
ternet tem tudo. O que também assusta. Há momentos em 
que, mesmo com esta falta de espaço, temos livros abertos 
ao lado do portátil. Os livros têm um aspeto, que é bom, 
que é a forma como selecionamos as imagens: pensamos 
numa, mas por vezes vemos uma melhor, e a internet não 
faz isso. A internet dá-te a imagem que tu pediste. Num 
livro, quando começas a ver o Shinohara, por exemplo, 
ou a Itsuko, consegues perceber também o crescimento 
de carreira do arquiteto. Procuras uma determinada ima-
gem e, a dada altura, como no caso das casas do Shinoha-
ra, e percebes que uma coisa vem da outra, e essa coisa 
vem de outra anterior, assim sucessivamente. E, se calhar, 
o livro até tinha outro exemplo que é muito melhor. Isso é 
muito interessante porque acabas por encontrar a génese 
desta ideia e não a imagem que procuravas.

GS: Baliza-te um tema e tu consegues perceber melhor o 
conteúdo da imagem. 

FM: Sim, perceber a origem. Os livros são bons porque, 
para além disso, normalmente têm um texto ao lado 
das imagens e dos projetos, e isso o Google não te dá. O 
Google dá-te as imagens, 800 imagens em 0,001 segun-
dos, mas não te dá uma descrição. E, quando se levantam 
questões em relação ao um determinado projeto, o livro 
permite-te ler e olhar para a planta e estudá-la rapida-
mente. Nós temos sempre a nossa estante organizada por 
tema, digamos assim. Não está por editora, nem está por 
cor de lombada (como eu já vi). Está por um determina-
do tipo de temas, o que facilita quando estás à procura 
de uma determinada coisa dentro de um tema específico. 
Depois vais à internet e sacas as imagens, evitando ter de 
usar o scanner.

GS: Falam num dos projetos que está a ser construído, o 
vosso novo atelier e residência. Na conferência descrevem 
também o vosso escritório atual. Pensando na transição 
entre um espaço e o outro, o escritório vai funcionar de 
forma diferente? Relativamente às referências, pensaram 
como é que elas vão estar presentes no novo escritório? Se 
vai ser de maneira diferente, se vão guardar algum espaço 
para as imagens...

FM: Está quase a acabar (já está quase há muito tempo). 
Vamos ter mais espaço, vamos ter mais conforto, ar-con-
dicionado, vamos ter uma série de coisas. Mas não acre-
dito que vá mudar muito o modo como trabalhamos, 
como fazemos projeto, não acredito que a mudança vá 
ser determinante. Vamos ter mais espaço para maquetes 
e vamos ter mais parede, logo, eventualmente, vão haver 
mais imagens nas paredes. Mas não com o objetivo de es-
palhar tudo pela parede fora, porque a nossa economia é 
uma economia de quantidade e de rapidez. Nós produ-
zimos muitos projetos e de forma rápida, porque somos 
mal pagos (não é segredo nenhum), e porque tem de ser 
assim. Temos 9 salários para pagar e toda a gente tem 
contrato, portanto não há aqui brincadeiras de IEFP [Ins-
tituto do Emprego e Formação Profissional] nem custo 
zero. As pessoas que estão aqui são colaboradores, traba-
lham e recebem um salário. Logo, nós não temos tempo 
para ficar um ano a desenhar uma casa, com o conforto 
que outros arquitetos ficam. Entre receber a encomenda 
e ter o licenciamento pronto para entrega vão dois meses 
e não podemos perder mais tempo do que isso, porque 
o que recebemos não dá para mais. E depois, mal sai o 
licenciamento, temos um mês para fazer execução. Tam-
bém está relacionado com o facto de serem casas de baixo 
orçamento, portanto, nem que nós quiséssemos, não po-
demos explorar. Por isso, essa rapidez   também implica 
que não haja muito tempo para imprimir. Tem de haver 
sempre muita dinâmica para haver resposta, ping, pong, 
bola para cá, bola para lá. Estamos num contexto em que 
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os arquitetos são muito mal pagos, mal tratados. Os meus 
pais não fazem ideia do que é que eu faço, não têm noção, 
não percebem. O meu irmão é arquiteto paisagista e, por 
exemplo, a minha mãe acha que ele é jardineiro. O meu 
pai acha que sou agente imobiliário ou empreiteiro, uma 
coisa assim desse género. Não percebem o que é que eu 
faço, questionam-me porque vou muitas vezes à câmara, 
porque estou há mais de um ano a ir ao mesmo sítio, ver 
a mesma casa em construção, e por isso sou empreiteiro. 
É um problema que me assusta muito, a forma como a 
sociedade nos vê, como vê os arquitetos (este tema dava 
uma tese inteira).

GS: Agora relativamente ao formato. Pelo que percebi, 
vocês guardam as referências essencialmente nos livros, 
enquanto fazem uma pesquisa paralela na internet se pre-
cisarem de algo mais. E depois, em cada projeto, há as 
referências associadas. O resto está tudo na cabeça.

FM: Sim, acaba por estar. Tivemos uma estagiária, há uns 
meses, chamada Costanza. E ela perguntava-nos “como 
é que nós sabíamos estas coisas todas”, e eu dizia-lhe du-
rante o tempo todo (ela esteve cá um ano) “tu vais perce-
ber, tu vais perceber”; e no final do ano eu perguntei-lhe 
o que ela achava do Shinohara e ela disse-me: “eu gosto 
mais da segunda fase, na terceira fase já era um bocadinho 
desconstrutivista...”, e eu perguntei-lhe “como é que tu sa-
bes essas coisas todas?”, “então, tive o ano todo a mexer 
nisto”, “pronto, então o segredo é esse”. Se tu olhares para 
a carreira do Shinohara e para estas colunas uma série de 
vezes, vai chegar uma altura em que começas a extrair o 
significado delas. Vais perceber que ele está, na realidade, 
a criticar a arquitetura típica japonesa, vais perceber que 
é por isso que ele opta por um segundo estilo, que é uma 
negação total à arquitetura tradicional; e depois, no ter-
ceiro estilo ele está a fazer essa negação, mas entra o pós-
-modernismo em força no Japão e ele torna-se descons-
trutivista. Tu começas a perceber todas estas questões, e 

consegues perceber que a Itsuko Hasegawa, que era aluna 
dele, acabou por levar estes temas, mas como ela era de 
uma zona mais rural, a arquitetura dela tinha já um certo 
regionalismo crítico com o desconstrutivismo. Isto é inte-
ressante quando se percebe o panorama. O panorama do 
Siza, por exemplo: o Siza é muito tradicional, à partida, 
porque ele cresce efetivamente num ambiente propício a 
isso. De repente, começa a evoluir, a evoluir, a evoluir, e 
agora tens um Siza na China absolutamente contempo-
râneo. Ele mentalmente tem 30 anos, mas toda a gente 
se esqueceu de perceber que ele evoluiu. O próprio Siza, 
imagino eu, deve achar que a faculdade não evoluiu no 
seu ensino, que parou, estagnou. Porque ainda estão a 
ensinar Siza de ‘78, não estão a ensinar o Siza de 2018, 
estão a ensinar o Siza com 40 anos de atraso. E eu acho 
que esta leitura acaba por ser o sítio onde as referências 
estão, tem de ser natural. Nós não podemos estar a pensar 
que, se temos que fazer uma casa, vamos buscar livros de 
casas, para ver casas, para naquele momento encontrar 
referências para fazer projeto. É como eu disse: tu chegas 
ao sítio do projeto e tens logo uma reação, sabes que vai 
ser uma casa mais de um género ou de outro, que talvez 
o interessante seria negar o contexto, fazer a casa de uma 
determinada forma. Há dias em que temos em cima da 
mesa a Sejima, o Siza, que até têm pontos em comum, 
ou o Siza e um desconstrutivista qualquer dos anos 70, e 
percebemos que fazem sentido juntos. Não tens como ex-
plicar a não ser o princípio que queres aplicar ao projeto. 
Faz sentido. Não há regras para isto.

GS: Agora podias partilhar a vossa organização de pastas 
do computador? 

FM: Sim [mostrando as pastas no computador]. Esta é a 
pasta dos projetos, dos projetos on-going. Temos a pas-
ta “on-going”, onde estão os vários projetos, o número 
do projeto e o nome, e depois cada um dos projetos tem 
as mesmas pastas, que são a tal que eu dizia, a “general 
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data”, “imagens”, “work files”. Depois, cada pasta de ima-
gens tem coisas diferentes: por exemplo, temos o contexto 
[“site context”], e depois temos as “referências”, e nessa 
pasta há referências muito diferentes. Por exemplo, esta é 
a nossa casa e atelier (é o projeto que eu te vou mostrar) 
e temos, por exemplo, referências que são ateliers, por 
exemplo, temos uma instalação artística, nem sequer é 
um atelier; temos referências de cozinha, de eletrodomés-
ticos, coisas muito técnicas; a ideia da mesa ser uma mesa 
trabalhada com alguma monumentalidade; a casa de ba-
nho, como olhar para uma casa de banho e fazer uma que 
não seja só funcional. Mas a referência que eu acho mais 
interessante é  dos Bow-Wow, que fizeram a sua casa em 
cima do atelier, trabalham e vivem juntos. A referência 
principal, esta sim, nós imprimimos e pusemos na pare-
de, foi o Tsukamoto e a Kaijima (que são os Bow-Wow) e 
decidimos fazer o que eles fizeram, mas “à portuguesa”. E 
ninguém está a fazer um projeto a olhar para estes dois; 
mas eles de certa forma têm uma espécie de ambição, ou 
de contexto emocional, que faz todo o sentido para o pro-
jeto. E também temos referências de projetos que são de 
colegas nossos, que têm temas em comum. 

GS: Cada projeto tem estas 5 pastas certo? [imagem 193]

FM: Sim. Também temos um caso de um edifício indus-
trial, em que tinha umas escadas muito especiais. Esti-
vemos a olhar para alçados e a ver coisas que são ditas 
industriais, por exemplo o Asnago Vender, o Asplund, 
coisas mais secas. Não há nada aqui [pasta de referências] 
que seja muito comic, são arquiteturas bem conseguidas. 
Temos referências da Suíça, temos cor, por exemplo o pro-
fessor Brandão Costa. Para as casas de banho temos refe-
rências de cores e de padrões; tentamos perceber como 
iria ser a cozinha, como seria a mesa, perceber como é que 
se pode tentar trabalhar a cozinha mínima naquele caso. 
Temos tanto referências muito práticas, como também 
referências menos diretas. Temos imagens de fachadas de 

vidro, para um edifício que estamos a fazer que tem esse 
tema; depois a questão do mobiliário com cor e textura, a 
referência artística, um edifício que se reflete a si próprio; 
a Itsuko Hasegawa, o Toyo Ito; depois temos pormenores 
para um problema de diferença de níveis entre edifícios 
e que eventualmente ter-se-ia de passar de um lado para 
o outro; temos referências do Olgiati, detalhes de janelas 
e portas... São coisas que variam muito, não têm um cri-
tério. Temos imagens que são de fachada-material, que 
inclui o material que queríamos aplicar; por exemplo, a 
textura do teto em que temos fotografias que não são re-
ferências, algumas são amostras que nós fizemos no sítio; 
depois existem referências de mobília, porque muitas ve-
zes temos que introduzir alguns elementos fixos; temos 
escadas, texturas. A pasta de referências, é isto, para cada 
projeto acaba por existir e tem este peso. Estivemos a fa-
zer um edifício de habitação coletiva, na Avenida Fernão 
Magalhães, num contexto de prédios dos anos 70/80 (de 
um modernismo barato), e então estivemos a olhar para 
os Asnago Vender e a tentar perceber como é que nós, 
com uma fachada normal (nenhuma é particularmente 
espetacular), conseguimos ainda assim fazer uma coisa 
interessante.

GS: Nesse caso as pastas estão com os vossos nomes.

FM: Mas neste caso, o nome é de quem colocou as refe-
rências. Na pasta que tem o meu nome tanto tenho inte-
riores, como tenho exteriores, cortes... Isto vai variando 
muito. As ideias são sempre as mesmas, o simbolismo do 
Shinohara, mas tu reparas que o Shinohara aparece pou-
cas vezes, porque já está tão diluído em nós, que acaba por 
não ser necessário. E, às vezes, a referência é ela própria 
uma planta de outro arquiteto. E, quando as pastas têm 
nome, tu notas muito a personalidade de quem está a pôr 
essas imagens. Por exemplo, a Tita é obcecada com pro-
porções e métricas, tem um sentido de humor mais leve, 
mais infantil. Assim em termos de referências, de pastas é 



232

isto que te posso mostrar porque é isto que temos. Não há 
assim muito mais. Depois temos ali a biblioteca também.

GS: Em relação aos temas, a categorização é livre...

FM: É completamente aleatório. As categorias mais téc-
nicas, sim, categorizamos (como por exemplo, cozinha). 
Depois é muito aleatório. A organização por projeto 
acontece sempre. Dentro do projeto podemos pôr refe-
rências que estão organizadas por categorias, como alça-
do, planta, cozinha; mas também podemos ter uma or-
ganização que é do género: 01, 02, 03, que corresponde a 
três fases em que estivemos a fazer a discussão do projeto; 
podemos também organizar por pessoa, cada um põe as 
suas referências e depois vamos buscar a cada pasta uma 
ou duas, e algumas acabam por não ter grande relação 
entre si. Não temos nenhuma ciência, nenhum critério 
para isso, é caso a caso.

GS: Porque depois vai depender do projeto e das circuns-
tâncias. Se estiveres só tu e outra pessoa a iniciar...

FM: Sim, e vai depender da escala, vai depender do tem-
po... Não tem critério. Mas sempre por projeto. 

GS: O arquiteto Souto de Moura tem essa questão muito 
presente. Há imagens que aparecem por casualidade e ou-
tras por pesquisa.

FM: Também. É o que dizia: nós estamos às vezes à pro-
cura de uma coisa e encontramos outra. Estávamos à 
procura do projeto A, do arquiteto B, e acabamos por en-
contrar o projeto C; não foi planeado. Às vezes vais a uma 
livraria, estás à procura de um livro e vês uma capa que te 
chama a atenção. Mas depois até fazes o teste e percebes 
que não funcionou. Outras vezes acontece isto, que é o 
mais interessante, que é quando descobres, passado três 
anos, que tinhas uma referência na tua cabeça e que nem 

sequer sabias que existia. Eu acho que essas são as mais 
gratificantes. 

GS: Relativamente à origem, vocês referenciam a ima-
gem? Referenciam a quem pertence ou isso não é uma 
preocupação?

FM: É irrelevante. Porque repara: uma coisa é citar essa 
referência numa conferência ou numa tese; tu mostras-
-me estas referências todas e eu digo-te o autor, sei isso. 
Se eu for à nossa pasta de referências, é-me irrelevante 
quem é que colocou lá a referência ou a sua origem. Mas 
se eu estou a desenhar uma casa e vejo um determinado 
espaço interior, eu sei que, por exemplo a Tita, quando 
pôs aquela referência, estava a tentar explicar uma certa 
ideia. Se a referência, que é uma casa, foi construída, ou se 
já foi demolida, ou se é nova, ou se é velha, é irrelevante; 
nós temos que tirar dali o que queremos. A autoria, nova-
mente, é irrelevante neste caso.

GS: A questão da duração, em relação ao arquiteto Eduar-
do Souto de Moura e ao arquiteto Olgiati, é completa-
mente oposta: as imagens do Olgiati são permanentes e 
as do Souto de Moura, umas mantêm-se e outras variam.

FM: Mas eu aposto contigo que o Olgiati tem uma pasta 
destas como nós temos, não tenhas dúvidas nenhumas 
disso. Ele pode é não gostar muito de falar disso. Ele faz 
de conta que é um monge, mas ele é humano: ele come, 
ele bebe, ele dorme, ele faz essas coisas todas, como os 
outros. E o Souto de Moura também, verdade seja dita, 
pode-se dizer que são mais temporais, mas não são. O 
Souto de Moura acaba por falar toda a vida do Terragni e 
do Mies. Ou seja, em determinado projeto ele tem algu-
mas referências que são mais específicas, mas as bases de 
referência do Souto de Moura são ad aeternum, vão ser 
sempre as mesmas.
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GS: Agora queria fazer uma proposta: O Olgiati tem a sua 
coleção de imagens e propõe, neste livro [The Images of 
Architects], o mesmo exercício a outros arquitetos, que 
selecionem as imagens que são importantes para eles. E 
eu queria propor-vos isso.

FM: Podíamos-te mandar (não é para poupar trabalho) 
as três que mandámos para Chicago. Nós na altura dis-
cutimos muito  isso, o que é que iríamos mandar, e acho 
que funcionou muito bem. Eles especificaram três. E para 
o caso foi assim: cada um de nós escolheu um arquiteto, 
que já sabíamos que iam ser aqueles três arquitetos [Siza, 
Shinohara e Märkli], e depois acabamos por ver nas colu-
nas o tema perfeito. 



 as imagens dos Fala Atelier

Casa Maria Margarida, Álvaro Siza    /    Shonandai Culural Centre, Itsuko Hasegawa



House in a curved road, Kazuo Shinohara    /    Two single-family houses, Peter Märkli

 as imagens dos Fala Atelier



 as imagens dos Fala Atelier

Kasama House, Toyo Ito



Via Faruffini 6, Mario Asnago and Claudio Vender

 as imagens dos Fala Atelier
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Diogo Rocha: Temos aqui a dissertação de mestrado 
sobre a questão da imagem, não como representação, mas 
como forma processual. 

Guilherme Soares: Sim, como uma ajuda para a memória 
das referências. Essa imagem na parede, imagem de 
referência, que funciona quase como uma muleta para 
a memória. Às vezes, esquecemo-nos de coisas que 
queremos ter presentes. No fundo, queria saber como 
trabalham essa questão, se têm essas imagens, se as têm 
guardadas. Nas vossas paredes, têm mais imagens dos 
vossos projetos. Para vocês, é mais importante ter como 
referência os vossos próprios projetos, mais do que um 
outro projeto ou um arquiteto que gostam?

DR: Diria que usamos esse processo de uma forma 
mais digital. Na parede, temos aquilo que entregamos 
porque é o trabalho que está a ser produzido. Mas o que 
acontece muitas vezes é que numa [pasta de computador] 
misturamos referências de projeto, uma pasta que tem, 
por projeto, referências que estamos a usar. Depois, temos 
outra que é uma espécie de miscelânea, e aí as referências 
não são tão diretas: imagens que surgem, por vezes, por 
questões formais, que funcionam, realmente, mais como 
muleta, do que propriamente como referência direta.

Duarte Fontes: O que temos na parede do nosso escritório 
são imagens dos nossos projetos, que servem para falar 
do trabalho, e até por causa dos clientes. Ou seja, as 
imagens que temos na parede são a representação daquilo 
que fazemos, e é como o Diogo referiu: no nosso processo 
temos um arquivo mais digital. Eu acho que uma das 
coisas mais difíceis em relação às imagens é categorizá-
las. Procuramos organizá-las por temas, o que é bastante 
difícil. 

GS: Claro, e ainda por cima, vocês são três. Podes ter uma 
opinião quanto à organização, o Diogo pode ter outra...

DF: Claro, e, na realidade, somos mais do que três. 

DR: Mas, realmente, é importante sublinhar que nós não 
somos só três.   O nosso escritório não pode funcionar 
numa lógica de autor enquanto pessoa que dita todas 
as regras. Não é por sermos três sócios que somos três a 
tomar todas as decisões. Tentamos que seja um contributo 
o mais transversal possível, em que toda a gente possa 
trazer as suas referências, porque temos quase 20 
nacionalidades envolvidas e isso é bastante enriquecedor. 
As nossas referências são restritas [individualmente], ou 
seja, chegas a um ponto e esse manancial das referências 
esgota-se. Como estudamos todos na FAUP e temos 
backgrounds muito parecidos, [as referências] acabam 
por se cruzar e serem praticamente as mesmas. Tentamos 
enriquecer esse  quadro com o que as outras pessoas 
veem, com contributos que possam ter para dar. Se calhar, 
podemos mostrar a pasta de um concurso porque são as 
mais ricas, são mais intensas.

DF: Temos algumas referências que são, por exemplo, 
mais práticas.  O que tentamos fazer aqui é organizar 
por categoria e ver, quer seja por cidade, ou diferentes 
cidades, casos semelhantes... temos referências por 
categorias, como commercial, housing, algumas coisas 
mais programáticas... Aqui está organizado desde um 
arquiteto, a tipologias, a questões geográficas... Ou seja, 
esta organização acontece concretamente no caso deste 
projeto. Costumamos ter uma [pasta] com temas, com 
outras [pastas] dentro e, neste caso, procuramos ter uma 
série de temas diferentes, de atitudes distintas de projeto 
(se tivermos um princípio de bloco mais escavado, as 
referências vão nesse sentido). Para todos os efeitos, são 
bibliotecas que se vão enriquecendo constantemente. 

GS: E vocês vão buscar estas imagens a uma pasta mãe 
de referências generalizadas ou fazem uma pesquisa e as 
referências vão aparecendo?

Diogo Rocha e Duarte Fontes
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DR: Vão aparecendo por projeto. 

DF: Eu pessoalmente estou sempre a recolher imagens 
que acho interessantes e as mais relevantes vou passando 
para aqui [para o computador]. O que eu acho curioso 
é que na altura uma pessoa vai  juntando uma série de 
imagens...

DR: [Sobre o projeto Rising Ground] Isto a partir de 
um certo momento é inevitável, porque foi uma relação 
evidente com Chillida. E depois, há coisas que vamos 
buscar a outros projetos. A questão é que, eu não sei como 
é que as outras pessoas fazem, se fazem isto de forma 
sistemática ou não, mas não existe propriamente uma 
regra para organizar estas pastas, não existe uma regra 
para  a forma como colecionamos as referências, nem 
dizemos às pessoas para as organizar de uma determinada 
forma. Não é assim. Acontece de forma natural.

DF: Às vezes, uma pessoa está a trocar de projeto em 
projeto, e é bom libertar, pensar as referências como 
algo mais abstrato. Isso ajuda-nos. E isto revela mesmo, 
exatamente, o tão difícil que é categorizá-las.

DR: O que o Duarte estava a dizer, é que, repara, vai desde 
um arquiteto, de um projeto de uns arquitetos, a questão 
da cidade...

DF: Um elemento da fachada, uma tipologia 
programática...

DR: Parking, etc. Não existe propriamente uma forma. 
Aliás eu nem sei se isso é bom. Nós usamos isto de maneira 
a que seja muito livre. Se começas a traçar muitas regras 
no que diz respeito à organização, mesmo em relação às 
tuas próprias referências, de repente o círculo começa a 
ser redundante, deixas de poder sair do ovo. 

DF: O mais difícil é a definição, não definimos porque 
nós próprios não sabemos  como definir uma categoria 
facilmente. Também tem a ver com essa questão, que, se 
calhar, limita as pessoas. Acho que cada um deve tentar 
tratar as referências da forma como preferir. É uma coisa 
muito pessoal, eu acho.

GS: O facto de vocês serem muitos faz com que essa 
organização acabe por ser dispersa. Imagina, se fosses só 
tu a pensar no projeto, se calhar esquematizavas mais a 
questão. 

DF: Claro, mas quer dizer, é uma dispersão boa, no 
sentido em que nos ajuda, abre-nos os olhos. Imensas 
vezes estamos a discutir projeto e alguém encontra uma 
referência interessante, chama as outras pessoas e diz: 
“Isto interessa!”, “Se calhar não faz muito sentido aqui, 
mas se fizermos isto e aquilo já faz sentido...”. E se o 
fizéssemos isso individualmente seria mais muito difícil. 

DR: A única coisa em que fazemos um esforço muito 
grande é a questão da catalogação, insistimos com toda 
a gente para fazer. Não é que tenhamos uma regra para 
ela, mas obrigamo-nos a nós mesmos a, de certa forma, dar 
nome às coisas, para poderem ser úteis. Porque a sensação 
que temos é que se começamos a pôr muitas referências 
numa pasta, elas ficam dispersas, quase inavegáveis. E o 
que é que nós tentamos fazer: de uma forma melhor ou 
pior, ir catalogando e haver esse complemento entre nós.

DF: Depois há ainda uma questão muito prática. Nós 
estamos todos a estudar uma resposta a um problema, 
não faria sentido não estudarmos outras soluções do 
passado. Se estamos a fazer um masterplan, vamos buscar 
um masterplan com estas características, um ou dois ou 
três ou quatro. Por exemplo, este [Aviapolis], eu lembro-
me, que é um caso muito particular porque era um 
masterplan perto de um aeroporto. Uma das primeiras 
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coisas que fizemos foi procurar uns quatro ou cinco casos 
semelhantes. E, no fundo, passa por olhar para as imagens, 
perceber os problemas que estão embebidos, e fazer aquele 
exercício. E é interessante perceber que um projeto nunca 
se resolve da mesma forma, porque, por exemplo, temos 
a questão do sítio, com outras características, e que quase 
nos obriga a dobrar a referência. É tentar estudar aquilo 
que existe, acima de tudo, porque aquilo que fazemos é 
também, muitas vezes, mais parecido com a ciência.

GS: Então em cada projeto tentam perceber o que existe 
sobre o tema, e que imagens se podem relacionar, quer 
sejam imagens mais conceptuais, ou imagens que vos 
interessam pela forma. Mais do que ter uma biblioteca de 
imagens que se aplicam sempre da mesma maneira.

DR: Isso sim, definitivamente. Quando o Duarte diz que 
nos aproximamos da ciência, o que eu acho que ele quer 
dizer é que agimos sempre de forma analítica. Não temos 
presente nenhuma fórmula base que seja transversal 
a todos os projetos e tentamos adaptar os temas de 
investigação ao tipo de projeto, ao sítio.

DF: Há sempre respostas muito variadas, acho que se 
nota isso. Nós, em todos os projetos, tirando se calhar 
aqueles que fazemos em Portugal, vamos ao Google, 
escrevemos Vantaa, que é o projeto que estamos a fazer, 
vemos o que é e tiramos um screenshot e, no fundo, 
vemos o que é a cidade para o Google Images, que é uma 
coisa que já nos diz imensa coisa. Portanto, diz-nos se é 
a arquitetura o mais relevante para a cidade ou não, ou 
uma festa qualquer, ou a gastronomia, um olhar cultural. 
E numa série de imagens percebem-se as características 
mais relevantes da cidade. Eu acho que é interessante, 
porque é uma forma de conhecermos rapidamente e de 
forma superficial a cidade, até porque não podemos ir lá 
sempre.

DR: É o que o professor Luís Viegas está sempre a dizer, 
o “navegar por indícios”. A questão de andar à superfície 
é que, provavelmente não se conhece tudo sobre alguma 
coisa, e até estas imagens, mas navegar por indícios ajuda 
porque percebes que existe qualquer coisa nesse sentido e 
consegues-te ir orientando. E ao mesmo tempo, funciona 
mais em rede do que em profundidade, a tua visão é 
muito mais ampla do que se fizesses uma investigação 
muito profunda. 

GS: Sim, se calhar também tem a ver com a arquitetura 
de hoje. Vocês fazem uma arquitetura hoje, diferente da 
que seria se fizessem há 50 anos, as coisas evoluem. Essa 
questão que referiste, de trabalhar em rede mais do que 
em profundidade também tem a ver com a rapidez que 
hoje é necessária. E essa aceleração é importante, até têm 
um cartaz a dizer “Move Fast”. Na aula que deram na 
FAUP, falaram muito da velocidade como aprendizagem, 
e do querer fazer muita coisa, não para ter um portefólio, 
mas como a procura do erro para aprender.

DR: Nós gostamos do rápido, ou da velocidade... A 
questão da rapidez tem a ver com a intensidade, porque 
em vez de ser um processo demoroso de aprendizagem, 
lento que amadurece no tempo, é um processo que nós 
queremos que seja, e gostamos que seja, muito mais 
intenso. A tua participação, o estado de espírito, o foco... 
A aprendizagem, nós sentimos que, em vez de resultar de 
uma soma lenta, torna-se exponencial, ou seja, multiplica-
se por ela mesma.  

DF: Eu penso que tem a ver com a compreensão de que 
não há projetos perfeitos, não há nunca uma só forma 
de fazer. Ou seja, podemos dizer que um projeto perfeito 
é gerado por um processo muito consequente, dado 
pelo tempo, muito coerente. Mas, se calhar, se fizesse 
outras soluções, seria igualmente válido. Portanto, essa 
compreensão, é uma forma de percebermos que mais vale 
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falhar, falhar muito e falhar rápido, porque isso vai dar-
nos a perceção de melhores estratégias. E que para nós 
é mesmo importante. Em primeiro, muita intensidade, 
como o Diogo referiu, para rapidamente se compreender 
os problemas. Não é olhar e compreender os problemas 
de forma analítica, como um detetive. Pelo menos nós 
não conseguimos fazer assim. É experimentar, colocar 
as coisas no sítio e perceber que os problemas estão lá; a 
partir desses problemas, percebemos que há um leque de 
possibilidades a partir deles. E depois, há também uma 
coisa boa que é: fazer um esquema ou uma estratégia 
implica que esteja ali algo subjacente, nem que seja 
intuitivo; que nos ajuda a discutir e a compreender o que 
é melhor, o que é pior... Obriga a quem está no projeto a 
sentar-se à mesa com o resto das pessoas do escritório e 
perceber o que é mais frágil de um e o que é mais forte 
do outro. É melhor do que um processo demoroso, muito 
individual. Para nós é muito mais importante.

DR: Eu também acho que é menos circular. Temos 
uma casa em que só agora, ao fim de três anos, estamos 
finalmente a aprender a fazê-la. Demorou três anos, e o 
que sentimos é que o processo acaba por ser demasiado 
longo, meio circular. É como se deixasse de haver uma 
ausência de contraditório, a tua própria capacidade crítica 
vai-se perdendo ao longo do tempo. A verdade é que nós 
não estamos a fazer uma casa com toda a academia para 
ver quais são os pressupostos. Dessa forma, ao longo 
deste tempo todo o processo torna-se circular. E acho que 
a ideia mais bonita é quando o processo é intenso e mais 
curto, como uma espécie de espiral, que pode ser meio 
redundante, mas nunca volta exatamente ao mesmo sítio. 
Está sempre em andamento e abarca campos diferentes.

GS: Sim, percebo. Relativamente às perguntas, interessa 
perceber como organizam o vosso arquivo.
DF: O que estamos a falar é relativamente às referências. 
Um projeto é mais do que isto. E depois, temos coisas 

ainda mais gerais. Temos as do escritório, quer sejam 
livros, ou o que temos aqui na parede.

GS: Pelo que estou a ver, têm as referências que estão 
guardadas nos livros, apenas recorrem a eles quando 
precisam. Depois, têm uma pasta mãe do escritório, com 
as referências gerais, e em cada projeto tem uma pasta das 
referências, das ideias que vos ajudam... Estou a perceber?

DR: Estás, exceto em relação à pasta mãe, que, 
honestamente, é uma ideia que nem gosto muito, porque 
parece que estamos a criar uma espécie de telhado 
protetor, em que toda a gente tem de trabalhar sob as 
mesmas referências. Ou seja, é como se só fosse possível 
equacionar através de uma espécie de árvore genealógica 
que funciona como base. Nós tentamos evitar isso, não 
queremos que isso exista, como fazem, por exemplo, os 
Aires Mateus em relação a toda a investigação do cheio 
e do vazio, que no fundo é transversal a todo o trabalho 
que fazem. Nós tentamos colocar as questões de outra 
forma. Cada projeto é um novo desafio. Podemos estudar 
um projeto numa questão do cheio e do vazio e noutro 
podemos estar a investigar uma questão mais linear. Não 
queremos que exista um manto protetor à nossa volta, 
dizer que “dentro deste escritório só funciona desta 
forma”.

DF: Porque nós temos um sentido que é muito de projeto. 
Um projeto que envolve ‘n’ pessoas e essas ‘n’ pessoas vão 
abordar esse processo. Obviamente que todo o escritório 
participa, mas há sempre a ideia de ter uma pessoa da 
Letónia, outra portuguesa, outra italiana... Essas pessoas, 
vão controlar aquele processo e, portanto, vão fazer 
essa micro gestão. E isso significa que naturalmente 
as referências que trazem dos próprios países vão ser 
diferentes, e desse modo vão contaminar o projeto de 
outra forma. Assim, não há muito este sentido de autor, 
desta ideia de árvore genealógica, porque para nós é mais 
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importante a coordenação por projeto; perguntamos 
“onde é que aquilo está?” “está naquele projeto”.

DR: Exatamente. Uma espécie de referência mãe, em que 
a mãe é o projeto.

DF: E não temos tanto este sentido de referências globais 
do escritório.

DR: Isto não quer dizer que não haja lastro. Ou seja, isto 
não quer dizer que nós abordamos um projeto novo e 
esquecemos tudo o que está para trás. Aliás, é impossível, 
porque, efetivamente, vamos contaminando sempre [o 
projeto] com aquilo que trazemos. O que tentamos é que 
esse processo seja o mais aberto possível, naquele sentido 
que estava a tentar explicar, em elipse. Caso contrário 
tornar-se-ia também num processo circular, porque 
quase que deixávamos de ter de investigar referências 
para cada projeto. E porquê? Porque pegaríamos na pasta 
mãe. 

DF:  Eu acho que nós, as mais gerais que temos são as 
dos livros, e são mais projetos de arquitetura, casos 
específicos. Por exemplo, interessa-nos uma casa que é 
meio triangular, nesse caso, ou recorremos a um livro 
do Souto de Moura, estudamos as casas de Matosinhos, 
e percebemos como foram resolvidas, neste ou naquele 
aspeto... Ou seja, aí sim, são referências muito de 
arquitetura, do estudar o projeto, do ver... Todas as outras 
referências já são muito mais variadas.

DR: Há uma coisa que estamos a começar agora a usar, até 
o usamos imenso no último concurso que fizemos, que é o 
Pinterest. É uma ferramenta superficial, mas tem enorme 
potencial, porque,  primeiro, permite ter uma pasta 
pessoal, mas depois funciona em rede. Uma referência 
leva sempre a outra, nunca é estanque. Selecionas uma 
imagem de referência e ela abre outras possibilidades 

dentro do mesmo campo, e isso tem alguma flexibilidade. 
No último concurso, pela primeira vez, criámos uma 
pasta nessa plataforma, e em vez de ser dentro da nossa 
rede do escritório, as pessoas que estavam a trabalhar no 
concurso iam colocando imagens nessa pasta. Foi uma 
experiência interessante porque o Pinterest é uma espécie 
de ferramenta aberta. Ou seja, selecionas qualquer coisa 
e vai-te encaminhando para outra, num processo semi-
aleatório, porque não sabemos quantos algoritmos estão 
por detrás daquilo. Mas que permite, de certa forma, agir 
em catadupa, percorrer mais campos, porque a verdade 
é que sempre que temos uma referência não quer dizer 
que  ela seja a resposta. Muitas vezes estamos presos 
àquilo, e passado um tempo apercebemo-nos disso e 
saltamos para outra referência, porque a anterior não 
funciona. 

DF: Eu acho que é bastante interessante, esta questão da 
categorização e do fluxo das imagens. Eu lembro-me de 
ver há duas ou três semanas, umas experiências de A.I. 
[Artificial Intelligence] do mundo, em que, basicamente, 
usaram o Facebook e recolheram milhares de milhões 
de imagens do Instagram para fazer uma experiência. O 
objetivo era usar essas imagens e pôr hashtags. Imagina 
o Facebook, com milhares e milhares de servidores, dos 
mais potentes do mundo, e que ainda assim demorou três 
semanas a fazer isso, sempre a correr. 

DR: É o problema da categorização...

DF: Exatamente. Mesmo assim, em três semanas, com 
processadores que são campos de futebol contínuos, 
pegarem em milhares de milhões de imagens, cheias 
de falhas, e pela primeira vez conseguirem um nível 
de categorização. Não sei exatamente qual o grau de 
avaliação, mas é de aproximadamente 85%, sendo que o 
Google tinha feito uma [experiência] o ano passado que 
tinha sido 84%. E é muito interessante, porque, no fundo, 
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estamos a tentar sistematizar uma coisa que nós próprios 
nem sabemos. Acho curioso este fenómeno das hashtags, 
apesar de não usar. No fundo, estão a tentar organizar 
a internet? Que é uma coisa impossível. Eu acho que 
depois, também tem a ver com esta questão de memória 
e de como a organizamos. Quando é necessário passar 
para outro projeto, não sabemos propriamente qual é o 
hashtag [a categoria] a usar, mas sabemos que está em 
determinado projeto, e a partir daí tentamos associar, 
serve de referência.

DR: E, às vezes, funciona através de uma memória mais 
difusa. É normal, sem saber quais eram as referências que 
tinha associadas a um projeto, quando estou a investigar 
temas semelhantes, saber que os estava a estudar naquela 
altura e perceber quais eram as minhas referências nesse 
momento. Ou seja, usar os projetos como uma espécie de 
repositório. 

GS: Passamos agora para questões mais abertas em relação 
à imagem. O vosso trabalho encontra-se no panorama 
dos novos escritórios que começam com ambição de fazer 
arquitetura a partir de um coletivo, usando os 3D, renders, 
animações... Queria perguntar-vos como vêm a situação 
atual da arquitetura, olhando para a sua comercialização 
e a forma como é representada através da imagem, em 
que esta tem uma força determinante, não para definir 
se a arquitetura é boa ou não, mas para ter sucesso e dar 
resultados.

DR: Primeiro devo dizer que nós não vemos a questão da 
comercialização como um bicho papão. Não é bem visto, 
nem mal visto, é uma realidade.

DF: Mas relativamente à comercialização e o facto de 
vender, eu acho que não. Nós acreditamos sempre que 
uma boa arquitetura vende, e dizemos isso aos nossos 
clientes. Porque se tiveres um quarto triangular não 

consegues por lá uma cama, imaginemos. E quem vai 
comprar a casa vai perceber: “mas eu não consigo por 
aqui uma cama”. Portanto, acho que é nesse sentido que, a 
boa arquitetura acrescenta valor ao espaço, e a aposta na 
arquitetura acho que é sempre uma coisa que traz uma 
mais-valia. 

DR: Se a questão da comercialização tiver a ver mais com 
a questão da imagem... Se a pergunta for mais no sentido 
da questão da imagem para venda, que é o que agora se 
fala, na questão imobiliária, esta é uma coisa que sempre 
existiu. Eu sei que hoje em dia é um tema que se fala 
muito, mas a verdade é que, sempre existiu. No outro dia, 
compramos um livro, da Ordem [dos Arquitetos], dos 
concursos. É interessante porque, já não me recordo onde, 
mas fizemos uma apresentação, onde nos questionaram 
acerca de fazermos imagem para fazer arquitetura e se 
isso punha em causa outros pressupostos de projeto. 
Mas na realidade, quando vês um livro com a história 
dos concursos em Portugal percebes que, antigamente, 
desde que há concursos, desde que há a necessidade 
mostrares uma ideia de projeto, de comunicares um 
projeto, a imagem existe. Era desenhada, não haviam as 
ferramentas de renderização que existem hoje. Mas se 
hoje temos ferramentas ao nosso dispor, não faria sentido 
não as usar, não as integrar no processo. Aliás, nós 
estamo-nos sempre a queixar de a integrar pouco, porque 
achamos que existem soluções desde a parametrização, 
do Grasshopper, do Revit, que podem melhorar o nosso 
trabalho. Não é simplificar o trabalho, é poder fazer 
coisas mais rápido e melhor; otimizar processos, chegar 
a resultados melhores.

DF: Eu acho que é o que Diogo está a dizer. Por exemplo, 
Mies Van der Rohe, em Berlim, e numa série de outros 
concursos que fez, como é que convenceu as pessoas? 
Os Pavilhões Soviéticos de Le Corbusier... Toda uma 
série de imagens, desde a Torre de Chicago, o Chicago 
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Tribune... A quantidade de arquitetos que não o fizeram, 
até porque era obrigatório fazer imagens de apresentação. 
Temos aquela [imagem] do Loos, que tem a coluna 
dórica. E basicamente, eu acho que há uma coisa muito 
interessante que é: como é que alguém deixou o Gaudí 
fazer toda aquela arquitetura?   Muito mais radical que 
a Zaha Hadid, e ainda construiu bastante. E a verdade é 
que, não me lembro de ver uma imagem dele. Porque eu 
acho que é neste sentido que as imagens criam um certo 
desejo, para posteriormente reunirem vontade suficiente 
para se concretizarem, é quase como agarrar as pessoas.

DR: E a imagem é também um compromisso muito 
grande. Podes fazer uma imagem e convencer alguém, 
mas depois se a obra construída não corresponder à 
espectativa, não vais construir muito mais. Porque as 
pessoas começam a ficar avisadas para isso. Portanto, 
a questão da imagem é também uma questão de 
compromisso. Eu ontem estava a ler um texto de um 
dos sócios dos MVRDV, já nem me recordo qual, [“do 
Winy Maas”, refere o Duarte] que defendia os renders e 
explicava que, às vezes, faziam-nos fora e que a partir daí 
começaram a fazê-los internamente. E porquê? Porque 
a responsabilidade de fazer as imagens era tão grande, 
que era impensável estar a subcontratar alguém fora do 

escritório para fazer algo que estava a ser ainda discutido, 
não iria ser percebido. Esta situação estava, ao mesmo 
tempo, a contribuir para deixar de ver a imagem como 
processo, surgia apenas enquanto representação final.

DF: Mas também como veículo para falar com os clientes. 
Por vezes, [a imagem] pode ser perigosa, é preciso manter 
distância. Só é perigosa porque nos leva para um nível 
muito complexo de coisas, mas que simultaneamente é 
bom, em geral, como estratégia. Passamos todos a falar a 
mesma língua. 

GS: Sim, há uma aproximação maior. 
Numa aula/apresentação realizada na FAUP no ano 
passado, intitulada PrintScreen - Imagem como processo, 
recorreram ao quadro de René Magritte, “As vindimas”, 
para explicar o vosso nome enquanto coletivo. Ou seja, 
tentam usar a imagem pelo seu conteúdo e não pela 
forma...

DR: Eu acho que relativamente a essa ideia, muitas vezes, 
usamos  esse exemplo de Magritte. Até para a questão 
da catalogação, porque aquele quadro chama-se “As 
vindimas”, o que o torna um pouco insólito porque se 
não souberes o título do quadro, provavelmente “As 
vindimas” era a última coisa que te passaria pela cabeça. E 
há esta questão da categorização, que foi na altura muito 
discutida.

  DF: Acho que a categorização é importante, porque 
define, de certa forma, a imagem, e, ao mesmo tempo, a 
questão da representação. No fundo, dar um nome a uma 
imagem transforma-a completamente. Lembro-me de 
falarmos na altura sobre esse quadro, “As vindimas”, que, 
durante décadas, críticos de arte tentaram compreender o 
que é que estava por detrás, qual era o significado, de tudo. 
E se calhar, simplesmente não se relaciona com nada, e ele 
[Magritte] está-se a rir, (se calhar agora já não). Mas eu 

214. O mês das vindimas, René Magritte

Diogo Rocha e Duarte Fontes - Mass Lab



251

Diogo Rocha e Duarte Fontes - Mass Lab

acho que há uma coisa interessante quando nomeamos as 
imagens, realmente, adquirem um significado diferente. 

GS: Sim, isso é uma questão importante. O Olgiati na sua 
coleção de 55 imagens, faz uma legenda explicativa para 
cada ilustração.

DR: Essa questão do Olgiati é interessante, porque ele fala 
muitas vezes da transcendência de uma arquitetura não-
referente, e no entanto, tem imagens como referência. 
Obviamente que, uma boa arquitetura é sempre 
contraditória, mas é interessante o Olgiati usar casos 
concretos, às vezes, espaciais. Numa conferência que vi 
dele, falava de uma questão muito espacial dos projetos 
de referência, e depois dizia que a sua arquitetura era não-
referencial. Esta referência particularmente [Templo de 
Mitla], acho genial. Estamos a discutir sobre referências 
concretas, há arquitetura, há espaço.

GS: Sim, o arquiteto Valerio Olgiati, a partir desse 
exemplo, quer transmitir um raciocínio espacial de 
hierarquia de espaços, transições mentais, uma visão 
mais abstrata. 

DR: Sim, mas isso é uma referência.

GS: Sim, é uma referência que enuncia um conceito, uma 
ideia de arquitetura.

DF: Também é importante referir uma questão, sobre 
a qual ainda não falámos. Se por um lado temos uma 
série de referências abstratas, quer sejam a definição de 
um espaço idealizado ou a relação entre uns e outros, 
por outro, temos aquelas [referências] que guardamos 
concretamente para ter uma referência espacial 
específica. Imensas vezes, acontece que, alguém mostra 
alguma referência, por exemplo, um francês que nos 
mostra algo que considera relevante, e que, no fundo, 
pode não ser nada de especial. Mas depois contrapõe e 
explica a essência por detrás dessa referência: “Não, isso 
foi mesmo espetacular, porque eu estive lá...”. E, no fundo, 
é uma referência carregada de espaço, de experiência. O 
que quero exatamente realçar com isto, é que o interesse 
pode não estar necessariamente no desenho. Confesso 
que não conheço isto [sobre a imagem de Olgiati], mas, 
ele interpretou e compreendeu o espaço, e a forma como 
se transita de um para o outro e é isso que ficou. 

GS: Sim. Por exemplo, nesta imagem [arquivo], esta é a 
casa do pai dele, do arquiteto Rudolf Olgiati, que guardava 
imensas coisas. Se calhar esta imagem por si só não tem 

215. “Mitla no México. Quatro hierarquias espaciais distintas.” 
[legenda na Autobiografia Iconográfica]

216. “Estábulo de uma propriedade da família Olgiati em Flims, 
Suíça. Aquando a morte de meu pai Rudolf, em 1995, continha 
vários milhares de objetos e pedaços de edifícios antigos” [legenda na 
Autobiografia Iconográfica]
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valor. O valor está no que representa.

DR: As referências não são diretas. Acho mesmo que 
nunca as usamos de forma direta. Temos até referências 
de coisas que não gostamos. Por vezes, vemos uma ideia 
subjacente que achamos que pode ser transportável ou 
adaptável. Considero perigoso que as referências sejam 
usadas dessa forma mimética.

DF: Por acaso, identifico-me como o pai dele [de Valerio 
Olgiati]. Tenho esse pânico de deitar fora coisas. Acho que 
atualmente menos, porque tenho menos coisas em papel, 
mas guardo muita coisa. Hoje em dia, apercebo-me que 
revejo muito menos as [coisas] físicas do que as digitais. 
Lembro-me muito mais de fotografias  ou de imagens 
[digitais], do que recortes que antes tinha e coisas desse 
género. Nunca mais peguei nessas coisas. Aliás, nem sei 
exatamente onde estão acumuladas.

GS: É interessante haver diferentes perceções a partir dos 
diferentes formatos em que se guardam as referências. 
Por um lado, essa questão do digital, que está guardado 
numa pasta e com o qual não estás constantemente em 
contacto, mas que, se calhar, não tem o mesmo impacto, 
das coisas espalhadas, como tem o Eduardo Souto de 
Moura, que tem o escritório cheio de imagens, recortes, 
postais, maquetes... Se calhar, neste caso, há uma presença 
mais forte do que se estivesse tudo arquivado numa pasta, 
no computador.

DR: A questão é que as referências se tornam muito 
permanentes para quem as tem dessa forma. Eu confesso 
que nós não o fazemos, não porque percebemos que 
seria melhor para nós não o fazer, mas porque aconteceu, 
simplesmente, de uma forma orgânica. Não o fazemos 
também porque procuramos muito usar o escritório 
como ferramenta de trabalho dos projetos que estamos a 
fazer, para os podermos discutir. Uma das preocupações 

que temos é a de colocar as coisas na parede para toda 
a gente, mesmo para quem não está no projeto, poder 
participar. Por esse motivo, é que temos muito o nosso 
trabalho na parede. Mas também temos consciência que 
as referências ganham outra importância quando passam 
a estar todos os dias visíveis.

GS:  Nessa mesma aula, a certa altura, vocês dizem 
que trabalhar em conjunto ajuda-vos a elevar a vossas 
referências coletivas. Sabendo que a certa altura, 
tomaram percursos diferentes, indo para escritórios 
fora de Portugal, queria saber, pensando em vocês como 
um coletivo, como funciona esse processo de projetar a 
partir das vossas referências individuais, presumindo que 
possam ser diferentes no início, e talvez ainda hoje.

DR: Obviamente, existe sempre a questão do diálogo. 
Tentamos sempre tornar o projeto participativo. Por 
exemplo, estamos a fazer 33 casas na Boavista, em que são 
10 projetos diferentes. É impensável que seja uma única 
pessoa a fazer tudo. Tem de haver uma ideia de conjunto 
e uma espécie de diálogo entre as pessoas, porque têm de 
ter presente que vão desenvolver problemas concretos e ao 
mesmo tempo trocar ideias, porque estão a desenvolver 
um projeto comum.

DF: E isto é importante, porque até as referências 
funcionam imenso como um common ground. Na 
realidade, não estamos aqui como estava o Mies em 
Berlim a convencer um júri. Tentamos convencer por 
nós próprios. E como nem sempre é possível, juntamos 
referências: “isto faz sentido, isto também...”, e, desta 
forma, cria-se uma linguagem comum para todos naquele 
projeto.

DR: Essa ideia de referências coletivas, um tipo de 
referencial coletivo parece-me até importante. 

Diogo Rocha e Duarte Fontes - Mass Lab

217. 218. 

217 e 218. Projetos nas paredes, escritório dos Mass Lab
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DF: As pessoas têm visões diferentes. Mas eu acho que é 
bom.

GS: Essa também é a potência da imagem. A imagem é 
uma superfície, parece uma coisa muito rígida e fixa, mas 
permite essa troca de interpretações e ideias.
Falam ainda de um projeto de uma garagem que começou 
a partir de uma ideia, expressa através da palavra, como 
se fosse a semente: “uma garagem de um super-herói”. 
Neste sentido, recorreram a um imaginário, talvez visual, 
o da garagem do Batman. Os vossos projetos partem 
desta vontade inicial de concretizar uma ideia, expressa 
em imagem?

DR: No fundo, as referências, nem sequer precisam de ser 
uma imagem. Aí funcionou quase no briefing do cliente. 
Foi-nos pedido uma coisa que, de repente, no nosso 
imaginário, pode ter correspondido a uma forma mais 
sóbria.

DF: O bom disto é que o cliente adorou e isso também 
coloca carga nas imagens. E obviamente, ele sentiu-se um 
super-herói. Eu acho que todos nós gostamos imenso de 
cinema, eu gosto imenso, vejo imenso cinema, porque 
a fotografia é uma coisa à qual dou imensa importância 
num filme. Gostamos imenso de ficção científica, ficção... 
e isso influencia.
Lembrei-me agora de um episódio que aconteceu há uns 
tempos, quando fui recentemente ao Brasil, e na viagem 
para lá estive a ver o filme Blade Runner, o último, 
naquelas televisões mínimas dos aviões. Aquilo [os 
televisores] é horrível e até revi há pouco tempo. O filme 
tem uma fotografia... não há palavras, é épica! Senti-me 
mal e voltei a ver agora com outro cuidado. E, de facto, 
quando cheguei ao Brasil, fui ver a catedral do Niemeyer, 
a catedral do Rio de Janeiro e o primeiro impacto que tive 
foi sentir que o edifício pertencia a um filme de ficção 
científica, como se tivesse havido um apocalipse na Terra, 

ou como se pertence a um tempo que ainda não existe.
DR: Eu tive exatamente essa sensação em Brasília.

DF: Num filme podemos ver milhares de milhões 
de fotografias, que lançam uma série de sementes na 
nossa cabeça e que, inevitavelmente, comparamos 
com a realidade. E depois, é inexplicável [referindo-se 
à catedral]. Aquele clima tropical cheio de humidade, 
escuro, o betão... Parecia mesmo que podia pertencer ao 
Blade Runner. 

GS: Por outro lado, no projeto Pampulha InfoPoint usam 
uma referência clara à obra de Oscar Niemeyer, e no 
Rising Ground à obra do Eduardo Chillida. Esta vertente 
referencial é uma procura recorrente vossa, ou surge 
pontualmente?

DR: Não é uma procura recorrente de uma vertente 
referencial. Eu acho que não é mesmo recorrente. Numa 
está presente Chillida, mas noutra, por exemplo, em 
Aviapolis, olhamos para uma questão matemática, a 
questão do fractal.

DF: Para nós, um dos maiores desafios era o masterplan 
que é uma questão muito abstrata. Era uma zona sem 
referências nenhumas, então...

DR: Sim, é um plano aberto. A obra da Aviapolis é num 
sítio que não tem nada.

DF: Imagina que estás no meio daqueles armazéns 
logísticos. É pior até, do que no [Aeroporto de] Sá 
Carneiro. Está cheio de armazéns logísticos, não tem 
referências, não tem densidade suficiente para se perceber 
um padrão. E então, uma das coisas mais complicadas, 
que era um abismo, era esse facto de não haver regra 
nenhuma, nada que nos amarrasse ao sítio. E, nesse 
sentido, sentíamos que precisávamos de uma lógica que 
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219. Printscreen, imagens do tema ‘fractal’, Mass Lab

nos permitisse servir o metro quadrado, a grande escala. 
E quando alguém encontra esta questão do fractal, de, no 
fundo, aplicar o mesmo sistema a uma grande e a uma 
pequena escala, num pensamento que se vai subdividindo 
até ao infinito, temos uma base.
DR: É uma forma que pode ser subdividida infinitamente. 

DF: Nesse momento, para nós, fez-se luz, de uma forma 
tão básica, tão simples. Embora esteja subjacente ao plano, 
não é uma coisa que se reflita assim tanto no projeto, mas 
foi uma coisa que nos ajudou imenso a estruturar o nosso 
pensamento.

DR: Até porque estávamos a intervir num sítio sem 
referências, em que havia a preocupação de continuidade 
com o futuro, que não sabíamos como poderia ser. A 
possibilidade de continuidade, de algo que está em 
permanente transformação. Porque o fractal tem a 
capacidade, ou de subdivisão interior, ou de expansão 
em várias direções. Por isso é que estava a dizer que não 
há referência de uma obra, de um exemplo específico, 
como o Chillida, no Rising Ground que se revelou como 
referência direta, constantemente presente. Neste projeto, 
foi mais uma questão matemática ou geométrica.

GS: Sim. O Valerio Olgiati e o Eduardo Souto de Moura 
são os arquitetos que estou a estudar, e confrontando as 
imagens de ambos, a forma como trabalham com elas, 
originam grupos diferentes e com propósitos também 
diferentes. O arquiteto Souto de Moura é mais livre, não 
tem uma regra. As imagens vão aparecendo, e as que 
já não lhe interessam ou que já guardou/interiorizou, 
desaparecem, já não precisam de estar presentes. O 
Olgiati, por outro lado, tenta selecioná-las e dissecá-
las: “estas são as imagens que me interessam”. Queria 
perguntar-vos se a vossa base de dados, o vosso arquivo é 
assim, pensado e estruturado como o de Olgiati ou se se 
aproxima mais do Souto de Moura.

DF: Eu acho que o Souto de Moura tem sempre as 
imagens muito presentes. Eu penso que, no nosso caso, 
está mais relacionado como uma questão de tempo. No 
sentido em que temos um problema e para esse problema 
temos determinadas referências. A seguir surge outro, e 
surgem também outras referências.

GS: E acham que as referências vão começar a ser 
permanentes no vosso trabalho, porque existe um 
processo de maturação, ou não? 
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DR: Claro, obviamente existe sempre lastro, isto não 
acontece do zero. 

DF: Mas espero bem que não seja [permanente].

DR: Sim, o que temos presente aqui [no escritório], é uma 
espécie de terreno comum, mas que está em constante 
mutação. No fundo, é uma consequência desta ideia 
da velocidade e da intensidade, que permite trocar ou 
acrescentar referências, e andar em constante mutação. 
Mas não sei se, no futuro, será mais estático ou não, mas 
tem muito a ver com esta questão de velocidade, que traz 
novos problemas, problemas diferentes, que nos permite 
também recorrer a referências diferentes. 

GS: Se calhar, a velocidade também está relacionada 
com a direção. Não tanto, pela questão de fazer um 
percurso muito rápido, num sentido, mas também por 
abranger várias direções.

DR: É a questão de a imagem navegar por indícios. É 
necessário abarcar uma realidade muito superior, para 
perceber quais são os indícios que interessam e seguir 
por aí. 

GS: As próximas questões relacionam-se mais com 
as próprias imagens. Vocês guardam imagens apenas 
relacionadas com projeto, ou existem outras referências?

DR: Sim, existem. Estás a perguntar se guardamos 
referências sem estar a pensar num projeto específico?

GS: Também.

DR: Mas acho que sim, acho que acontece. Neste caso 
sim, de forma mais individual. Mas considero que toda 
a gente o faz, de forma mais, ou menos, espontânea, vai 
guardando imagens que pensa que são importantes.

DF: Para mim tem a ver com o facto de a arquitetura 
não ser só resolver problemas e termos sim um lado 
mais analítico. Estudar projetos e compreender o que 
pensaram outras pessoas, olhar para outras composições 
que podem ser do século XVI, ou da semana passada...

DR: Mas sim, guardamos. 

DF: Há uma boa história... Fez-me lembrar uma situação 
em que a namorada do Diogo estava a tirar uma fotografia 
a uma banca de rua, mas à banca, não à pessoa. 

DR: A pessoa nem estava lá. Era uma banca de frutos secos 
e a minha namorada tirou uma fotografia. O dono da 
banca veio-se queixar e disse que não podia. E eu comecei 
a discutir com ele, porque o senhor estava a obrigá-la a 
apagar as fotografias. E eu comecei a questionar essa ideia 
do espaço público. E a ideia de existir ali uma fronteira 
que para mim, era, claramente, diferente do que era para 
ele.

DF: Mas é interessante porque o senhor sentia-se dono 
daquela imagem visual. Não só do próprio objeto, mas da 
imagem visual.

DR: Sim, ele sentiu-se dono, não só do objeto, não só do 
que estava a vender, mas de tudo o resto. Relativamente 
à questão do guardar referências que têm menos a ver 
[com projeto], ou que não são tão diretas, sim, vamos 
guardando. Podemos mostrar-te uma pasta pessoal de 
referências.

DF: Por acaso sinto que, como não consigo recortar um 
tablet, não tenho essas referências que ele tem [Eduardo 
Souto de Moura], os recortes de jornal, revistas, 
sinceramente, como já não compro um jornal há anos, 
antigamente ainda comprava e fazia imensos recortes, 
sinceramente, nunca mais o fiz. Não conseguia revisitá-

220. Printscreen, imagens do tema ‘cluster’, Mass Lab
221. Printscreen, imagens do tema ‘carved’, Mass Lab

222. Printscreen, imagens do tema ‘circular’, Mass Lab
223. Printscreen, imagens do tema ‘blocks’, Mass Lab
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las, como faço com uma imagem digital. Eu tiro muito 
poucas fotografias. É fácil, para mim, poder olhar para 
trás.

DR:  E agora estava a pensar nisso, na questão da máquina 
fotográfica. Eu tenho um arquivo no computador que 
acho que nunca revisitei. O arquivo das fotografias que 
tiro com o telemóvel, que vou guardando à medida que as 
passo [para o computador] e nunca revisitei.

DF: Eu por acaso vejo. Talvez, de três em três meses sou 
capaz de ir ao arquivo todo, vejo, volto a ver.
GS: Sim, também há essa ideia do tentar guardar para ter, 
essa ambição, porque é tão fácil tirar uma fotografia... Se 
calhar se não houvesse essa facilidade, seria diferente.

DR: Sim, é verdade. Eu guardo, muitas vezes, as fotografias 
que tiro com o telemóvel, porque acho mais fácil revisitá-
las. Guardo apenas com o propósito de guardar. Por 
exemplo, estou na internet e vejo uma imagem que 
me parece interessante, mas que não é uma referência 
direta, guardo e tenho preocupação de voltar a revisitar. 
Portanto, nem sempre são as [fotografias] que tiro com o 
meu telemóvel.

GS: Em relação ao formato já referiram que é o digital, mas 
também recorrem aos livros, formato físico, e as imagens 
nas paredes são imagens dos projetos. E se dividem as 
imagens por categorias ou se misturam num grupo só, 
elas subdividem-se como uma árvore genealógica nos 
projetos.

DR: Mas tentamos dividir em categorias, que podem não 
estar regradas, mas que têm de ser categorizadas. Penso 
que é a única regra que estabelecemos, tentar categorizar, 
pelo menos dar um nome, porque achamos que, de certa 
forma, não conseguiríamos navegar pelas referências se 
não houvesse esse esforço.

GS: O digital é mais prático se for categorizado. E as 
imagens são procuradas por algum motivo ou por 
casualidade? Relacionam-se com um projeto específico 
ou é mais abrangente?

DR: Temos referências que surgem nos dois sentidos. Por 
vezes, procuramos de forma mais sistemática, quando 
estamos a resolver um problema específico, procuramos 
referências que nos ajudem a resolvê-lo, sejam elas mais 
diretas ou mais abstratas. Noutro sentido, arrisco dizer 
que esta, do fractal, é uma imagem que já temos guardada, 
que fomos depois recuperar, para este projeto. Estávamos 
perante dificuldades e alguém se lembrou, não sei se o 
Duarte, se outra pessoa, que por já ter passado por aqui, 
por esta referência, pensou que seria útil e foi buscá-la 
novamente. 

GS: E vocês têm a preocupação de referenciar a imagem à 
origem, ou isso não é importante? 

DF: Por acaso gosto imenso do Google Images, porque 
antigamente não sabias de onde vinham as imagens. Hoje 
em dia já não dou um nome, porque para mim é incrível 
poder pesquisar através da própria imagem, que 95% das 
vezes consigo encontrar, a não ser que seja de um arquivo 
pessoal. Consigo encontrá-la com toda a facilidade. 

GS: Por exemplo aqui [imagem fractal], se calhar, já não é 
relevante para vocês referenciar o autor.

DR: Era como estava o Duarte a dizer, hoje em dia como 
temos outro tipo de ferramentas, não há a preocupação, 
de referenciar, porque se precisarmos de perceber mais 
sobre o tema temos facilidade em descobrir a autoria da 
imagem.

DF: Se usarmos publicamente referenciamos, como é 
óbvio.

224. Escritório dos Mass Lab
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DR: Eu estou a falar enquanto processo. Quando guardo 
uma imagem, não estou preocupado em saber quem a 
fez, mas, se quiser investigar mais sobre o tema, se calhar 
aí vou perceber o que é, de quem é.

GS: Não para entender a imagem, mas mais a nível 
prático de perceber, se calhar, “este autor fez isto, gosto 
do que ele fez aqui, vou tenter perceber que outras coisas 
é que ele tem”.

DR: Isso existe, claro. Isso acontece quando uma 
imagem ganha um segundo nível de importância. No 
caso do fractal, surgiu com esta imagem e depois fomos 
investigar exatamente o que isto era. Mesmo sem autor, 
com uma temática por trás. A verdade é que, primeiro 
surge a imagem, e quando ela ganha um segundo nível 
de importância, ou quando achamos que pode ter esse 
potencial, aí sim, começamos a perceber o que a rodeia, o 
que é que esta por trás.

GS: Sim, depois de vos chamar a atenção daquele 
superficial, desse indício, aí aprofundam, vão perceber. 
Há esse trabalho horizontal e vertical.

DR: Sim exatamente, isso é constante. 

GS: Perguntava agora, relativamente à duração das 
imagens no escritório, se vocês têm imagens mais 
práticas do projeto; se elas vão variando, se há imagens de 
projeto que ficam sempre, ou quando precisam de espaço 
desaparecem? Como é que funciona essa dinâmica?
DR: Eu acho que, nada é permanente. Nem ninguém, 
nem nenhuma referência tem lugar cativo. Ou seja, 
tudo se altera. Nós próprios ganhamos uma maturidade 
diferente, e as referências não funcionam da mesma 
forma.

DF: E depois também é refrescante, porque uma pessoa 

cansa-se das mesmas coisas. 

DR: E, por vezes, não é só isso. Há também a necessidade 
de ter um manancial sempre diferente de referências.

DF: Porque uma imagem desgasta-se mais. Um livro, 
uma pessoa vê, esquece e depois volta a ver. Uma imagem 
torna-se entediante.  

DF: Por estar sempre presente já sabemos de cor, 
cansamo-nos de ver. Nós próprios precisamos de mudar. 
DR: Mas há coisas que vão ser transversais. Lembrando-
me do fractal, ou por exemplo, da suástica que temos 
usado imenso e que é uma imagem de uma composição 
geométrica, que nos ajuda a resolver problemas concretos 
do projeto, e que é bastante icónica. De certa forma, há 
um conjunto de referências que vão sendo transversais, 
outras vamo-nos esquecendo. Eu não sei ao certo, mas na 
prática, há uma vontade de experimentar outras coisas. 
Há, muitas vezes, a necessidade de alargar o campo. Não 
é porque não estejamos satisfeitos com as referências que 
temos, é porque também queremos que, mesmo às vezes 
correndo o risco de fazer pior, alargar esse campo. Por 
isso é que dizemos que a questão da velocidade é muito 
importante, para testar mais coisas e perceber onde é que 
erramos.

GS: Contaram-me que o Eduardo Souto de Moura no 
final de uma conferência, quando lhe pediram para 
assinar um livro dele, ele estava a redesenhar a casa, como 
se ainda a estivesse a projetar, e a casa já estava construída. 
E é também essa ambição de desenvolver mais à frente, 
posteriormente. Há essa procura de renovação, do voltar 
a refazer, da mudança, tentar coisas nova, da evolução. 
Para vocês isso está muito presente. 

DR: Nós sentimo-nos vivos, realizados, por estarmos 
aqui numa permanente intranquilidade de fazer, numa 
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inquietação. É curioso, esse facto sobre o Eduardo Souto 
de Moura. O Herberto Hélder é conhecido por fazer o 
mesmo. Quando lhe pediam um autógrafo de um livro, 
ele lia os poemas e corrigi-os, já depois de editados. Ele 
abria o livro e começava a riscar por cima. É algo que 
nós deixamos em paz. Como o Duarte estava a dizer, 
não existem projetos perfeitos, e nós vivemos muito 
bem com essa realidade. Não vamos conseguir resolver 
todos os problemas do mundo naquele projeto, e a nossa 
expectativa é no próximo resolver outros problemas, 
ou os mesmos de outra forma, e deixar que as coisas 
prossigam. Deixá-las em paz, no fundo. Uma capacidade 
de poder seguir em frente. Acho que essa inquietação de 
estar sempre a revisitar não é positiva. É aquela questão 
da casa que demoramos 3 anos a fazer, que chegou a 
um ponto... O nosso próprio sentido crítico é inevitável, 
não quer dizer que aquilo não esteja bem feito, mas é 
inevitável ter essa necessidade de alterar. Por isso é que 
preferimos seguir em frente, compreender que acabou, 
foi feito naquela altura, e seguir em frente, porque essa 
necessidade vai ser sempre permanente.

DF: Eu acho que se fosse hoje, nós nunca faríamos nada 
da mesma maneira. Mas não nos arrependemos nada das 
escolhas que fizemos, isso é outra questão.

DR: É o que estávamos a dizer, é o estar em paz. Faríamos 
sempre de maneira diferente, mas nunca temos um 
arrependimento, ou estamos preocupados se foi, ou não, 
a melhor decisão. Consideramos que, na altura, com o 
manancial que nós tínhamos à nossa disposição, com 
as ferramentas que tínhamos à nossa disposição, foi o 
resultado a que se chegou.

DF: Ontem, estava a falar com o Lourenço e estávamos 
a rever uma coisa, até por causa de um orçamento, e eu 
disse-lhe: “nós não vamos estar a combater com o nós do 
passado.”. O que acontece muitas vezes, é que se decide 

de uma determinada forma e, obviamente que toda a 
gente tem inseguranças, mas passado 5 anos, se eu me 
questionar a mim próprio sobre a minha decisão, vou 
estar a lutar comigo próprio, no passado, não faz muito 
sentido. A não ser que se alterem os pressupostos, se 
tenho mais informação, é óbvio que vai ser diferente, e 
depois nunca mais acaba.

GS: Valerio Olgiati tem uma coleção de imagens que 
resulta de um exercício pessoal para sintetizar as imagens 
que são realmente importantes para ele, as imagens que 
tem em mente quando projeta um edifício. Poderiam 
fazer esse mesmo exercício, à imagem do livro The Images 
of Architects?

DR: Sim claro, temos todo o gosto em fazer isso.
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Centro Escolar Abrantes, Aires Mateus    /    Brute force layout generation made with Processing, Fabio Franchino



High Rise London, E2A    /    Kanagawa Institute of Technology, Junya Ishigami + Associates

as imagens dos Mass Lab



as imagens dos Mass Lab

Taipei Performing Arts Centre during construction, OMA    /    Play area, Lewisham, London



House, Rachel Whiteread    /    Open Cube, Sol Lewitt 
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The Dominican Motherhouse, Louis Kahn



The Flower Shop, Sigurd Lewerentz
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