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LEITURA DE UMA 
MODERNIDADE EM ABERTO

GRAÇA CORREIA RAGAZZI

No âmbito destes encontros interessa clarificar antes de mais o enquadramento 
da obra de Ruy Athouguia, sendo para tal oportunas as palavras de Sérgio 
Fernandez: no início dos anos 40 o Regime põe travão a qualquer imagem de 
modernidade no país e em 45, após a guerra e sem apoios, endurece as suas posições1- 
Athouguia termina o curso de arquitectura precisamente em 1944 e a sua obra 
desenvolve-se inteiramente sob este regime.
Importa nesta leitura esclarecer que não se entende a modernidade como um 
ponto final na História da Arquitectura, nem tão pouco um fim; mas apenas 
como um momento integrante de um caminho que não terminou.
Importa por isso, sempre que possível, esclarecer do ponto de vista do 
arquitecto, as autênticas premissas desta leitura da modernidade, associadas ao 
acto de conceber, de forma independente daquilo que ultrapassa as questões 
disciplinares.
Importa ainda acentuar o carácter de continuidade com a história (e não de 

1 Sérgio FERNANDEZ, conferência no âmbito do III Encontro do CEAA: JANUÁRIO GODINHO 
– LEITURAS DO MOVIMENTO MODERNO, com o título “Januário Godinho - um arquitecto 
Controverso”, ESAP, Porto, 2009.



-148-

ruptura), que descobre quem persegue a modernidade com um olhar de 
arquitecto, tal como afirmou há menos de um ano William Curtis na FAUP e, 
ao contrário daquilo que muito se propagandeou, de forma prematura, nos anos 
70. E se a modernidade foi (ou é) tão acusada de não olhar para trás (rompendo 
com o passado), o que seremos nós, que queremos fazer arquitectura hoje, se 
olharmos para ela cheios de pré-conceitos?
O abandono da linguagem regionalista pelo Siza logo no final dos anos 60 não 
deveria ter defraudado ninguém e as suas dúvidas e descontinuidades ou, se 
quisermos, a sua viagem pela modernidade, atestam precisamente a necessidade 
de olhar para trás na perspectiva de dar um passo à frente.
Assim, entende-se que para alguém que essencialmente projecta e ensina a 
projectar, interessa uma leitura da modernidade que não a reconhece como um 
estilo, mas como um modo de conceber - por oposição (ou complementar) a 
uma leitura recorrente, que pretende explicar os imperativos históricos aos quais 
a arquitectura deverá responder, reduzindo assim o arquitecto àquele que regista 
a história e a arquitectura ao seu testemunho físico.
Por isso, interessa então clarificar que este modo de conceber parte efectivamente 
das vanguardas construtivistas – do neo-plasticismo, do suprematismo e 
purismo, culminando numa ideia de forma cujas bases teóricas têm origem na 
estética Kantiana e se desenvolvem já ao longo do Séc. XIX na obra dos teóricos 
da arte formalista.
Esta formalidade, persegue o mesmo objectivo classicista em produzir objectos 
ordenados, só que é preciso tornar claro que há uma mudança radical de base 
no controle da sua estrutura: trata-se agora de uma ideia de forma baseada na 
relação que, através do olhar, apela ao entendimento e depende do sujeito, ou 
seja, de cada um de nós que projecta, e nunca mais vai depender da capacidade 
prescritiva de regras de composição.
A ordem resultante desta maturidade na composição representa apenas um corte 
com os esquemas classicistas de axialidade das Beaux Arts onde no lugar da 
simetria, surge dinamismo e equilíbrio assimétrico (harmonia); no lugar dos 

GRAÇA CORREIA RAGAZZI
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vazios na massa, surgem tensões resultantes da interacção de forma e espaço e no 
lugar de formas fechadas, surgem dinâmicas extensões de planos coloridos. Tudo 
isto resulta na construção de universos formais novos e genuínos, sem o apoio do 
tipo para lhes garantir legitimidade social e cultural, enfrentando a construção 
como uma actividade produtiva, criativa e não mimética em relação a cânones 
mais ou menos estabelecidos.
 A vigência, ou se quisermos, o sentido histórico deste modo de conceber específico 
da modernidade, tem a ver com a dimensão subjectiva do entendimento em 
que se baseia este processo do projecto: é que o sujeito – o arquitecto - é um 
ser histórico por definição, o que implica a sua renovação constante e o mais 
importante é que os valores que determinam o carácter subjectivo na construção 
da forma têm um fundamento cultural e não biológico; ou seja, não são expressão 
de desejos individuais, mas são a expressão do modo particular de cada sujeito 
incorporar a história e a cultura e assim evoluir.
É então simplista dizer que a modernidade rompe com o passado, esta afirmação 
resulta de uma leitura epidérmica e precipitada, porque todos podemos ver hoje 
que as mais significativas expressões de modernidade se alimentaram dos seus 
debates com o passado, que a obra de Frank Loyd Wright seria impensável sem 
o Japão, a de Le Corbusier impossível sem a antiguidade clássica e a arquitectura 
mediterrânica, ou a de Mies sem a arquitectura grega, a obra de Schinkel ou de 
Peter Beherens.
Eduardo Souto Moura disse algures no início da sua carreira que As mudanças 
históricas foram sempre pontuais na arquitectura. Que A Turbinenfabrik, por 
exemplo, realizada por P. Behrens para a A.E.G. é um templo clássico, uma expressão 
de continuidade. Mas as colunas foram feitas em ferro: um pequeno detalhe, uma 
diferença fundamental... E afirma, que é olhando dessa forma para as coisas que 
se recusa a acreditar na ideia de ruptura. As mudanças fazem-se aos poucos, com 
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avanços e recuos.2

Por estes mesmos motivos não faz muito sentido, nesta leitura, a identificação ou 
não da capacidade notável, ou não, de alguns destes arquitectos “aculturarem” 
melhor ou pior os resultados da sua concepção ou transcreverem de forma mais 
ou menos clara as suas culturas ou tradições.
Ou seja, aquilo que nos ensinou a modernidade, é que a obra de arquitectura 
é formulada num âmbito histórico/cultural determinado, que oferece ao autor 
uma série de instrumentos teóricos, artísticos e materiais, cuja manipulação 
define o sentido da sua concepção.
A arquitectura depende, em definitivo, do modo como o autor – o arquitecto 
interpreta o sentido da história e decide actuar em relação a ele. A história, a 
tradição e culturas locais devem então ser assumidas em arquitectura como mais 
uma condição prática do projecto, no âmbito de um conjunto de características 
que definirão a qualidade do edifício.
Pensando assim, facilmente compreendemos pela análise dos projectos e obras 
de Ruy Athouguia, que à escala urbana em que operava, com os clientes privados 
que tinha, cultos e cosmopolitas e com os programas públicos que desenvolveu, 
não faria certamente sentido uma reflexão mais narrativa da tradição, ou o recurso 
a alpendres ou elementos da arquitectura popular, que de nada lhe serviam para 
desenhar as belíssimas torres de habitação colectiva, que pela primeira vez (pela 
sua mão) emergiam em Portugal. Aliás, poderíamos até dizer que é precisamente 
nesses edifícios de maior escala e carácter urbano, que se perdem muitos dos seus 
contemporâneos.

Ruy Athouguia nasceu em 1917 e pertencia praticamente à mesma geração 
de arquitectos como Arne Jacobsen ou Marcel Breuer, Denis Lasdun, Oscar 
Niemeyer ou Coderch e era apenas três anos mais velho do que Fernando Távora. 

2 Eduardo SOUTO DE MOURA, Faces – revista de Arquitectura nºs 5/6 Printemps 1987 – “Un pays 
en voyage – a propôs de deux réalisations d’Eduardo Souto de Moura”.
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São todos arquitectos que se formaram num contexto clássico, mas com o olhar 
na vanguarda moderna e que já amadureceram na posterior transformação do 
pós guerra, contribuindo para a sua fase mais interessante de consolidação e 
necessário desenvolvimento.
Construíram com base no contributo dos mestres filtrado pela sua própria visão, 
das suas culturas e contextos locais. Athouguia procurou, no entanto, evitar que 
o próprio contextualismo se tornasse um modelo acrítico e, sobretudo, uma 
muleta para suavizar certos aspectos desta arquitectura moderna tornando-a 
mais simpática ao público em geral e principalmente, a Salazar e à sua censura. 
Neste âmbito, estudar a sua obra foi fundamental. Através da sua análise sem 
precedentes foi possível descobrir o processo de construção da forma, assim como 
o da própria evolução que o arquitecto teve nesse processo. A análise abordou a 
prática arquitectónica, acreditando que a prática precede o uso posterior da teoria 
no decurso do projecto, permitindo que este evolua e produza algo de novo. Para 

Conjunto residencial e comercial da Praça 
de Alvalade, no cruzamento da Av. de 
Roma com a Av. da Igreja (1960-66 Ruy 
de Athouguia c/ Fernando Silva)
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esta análise tornou-se evidente a importância das relações entre as obras e a sua 
evolução cronológica, reconhecendo que entre o primeiro e o último edifício 
construídos, se manifesta uma importante continuidade de carácter evolutivo.
Portanto, analisar o modo como um arquitecto de formação clássica se confronta 
no início da sua carreira com a necessidade de encontrar uma nova linguagem, 
uma gramática correspondente a um novo sistema construtivo, foi determinante.

A Pousada de Nazaré constituiu na sua carreira, uma espécie de manifesto do 
seu percurso; as três propostas desenvolvidas ao longo de dez anos poderiam 
corresponder a três momentos identificados na análise da sua obra. Revela 
uma arquitectura que se fundamenta numa noção de forma feita de relações 
visuais que garantem a sua consistência e que estruturam o sentido com 
o qual se confere identidade à obra. Nós, espectadores de hoje, tal como os 
de há cinquenta anos atrás, baseamos na identificação destas relações a nossa 

Esquissos para o Cineteatro de Abrantes (1947-49) e Gulbenkian (1959-68)

GRAÇA CORREIA RAGAZZI



-153-

experiência arquitectónica.
Foi determinante, enquanto jovem arquitecto, ter tido acesso ao esquema seminal 
de Le Corbusier - o “Dom-ino” para redefinir com toda a clareza os significados 
essenciais de suporte, abertura ou encerramento. Assim, no primeiro momento 
da sua carreira, o esqueleto de betão tornou-se o elemento central e gerador quer 
do sistema construtivo em si, quer da arquitectura e urbanismo e a grande lição 
que Athouguia tirou deste novo esquema, foi conseguir clarificar visualmente as 
funções de protecção do exterior, das estruturais que tem um plano, removendo 
o cheio à massa.
Contudo, o que foi mesmo determinante, não foi a questão da técnica e 
economia de meios e elementos resultantes, mas sim as relações particulares que 
o arquitecto podia estabelecer agora com eles – a sua acção sobre estes novos 
meios, afinada pelo olhar, pela visualidade como instrumento de trabalho do 
arquitecto. Mies, que o influenciou profundamente, descrevia com uma paixão 
inesperada nele, a qualidade da pedra, do tijolo, das  texturas, dos padrões, dos 
limites e cores, mas clarificava o que era mais importante do que o material em 
si: …é aquilo que nós fazemos dele 3.
Publicada em 1954, a primeira versão da Pousada vem sintetizar esta condição, 
a essência do primeiro momento construtivo da sua carreira e reconhece-se uma 
vontade de correcção quase didáctica que rapidamente seria mal entendida:
 - pelo cliente, o Estado e Regime Fascista, que recusava o seu carácter depurado 
e abstracto;
- pela crítica, que sobrevalorizava o aspecto normativo do projecto e, ao identificar 
como regras, os seus critérios, acusava-o de ser excessivamente racional.
O local de implantação era fundamental, uma vez que aquele lugar era o 
motivo da construção da Pousada. E Athouguia tentou utilizá-lo como 
elemento de valorização da espacialidade interior, investindo claramente na 

3 Mies van der Rohe in Peter BLAKE, The master Builders -Le Corbusier/Mies van der Rohe/Frank Lloyd 
Wright, Editado por W.W. Norton&Company, New York, 1996.
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tensão criada entre a subtileza e a relação franca, mas extremamente cuidada 
com os elementos da envolvente. Fez como escreveu na memória descritiva: 
Tornar o panorama excepcional, que do local se desfruta, uma parte integrante da 
composição. E interessou-se pela escala das construções existentes, apontando a 
necessária fragmentação, perspectivando leituras de topo mais reduzidas. A sua 
sensibilidade à mesma leva-o ainda a desenhar alçados cegos, procurando anular 
a escala, recorrendo a pátios interiores para captar luz e produzir ao mesmo 
tempo uma sensação enigmática e inquietante, que enriquece o percurso da rua 
ao interior do edifício.
Utiliza o mesmo artifício da entrada que vemos quer na casa Tugendaht do 
Mies, quer nas piscinas de Leça de Palmeira, de Siza. Um percurso que gera 
diferentes enquadramentos da paisagem, ora exacerbando-a, ora anulando a sua 
presença e associa no interior, a diferentes pés-direitos as diferentes relações com 
a paisagem, configurando o espaço e criando situações de climax e anticlimax, 

Desenho da 1ª versão da Pousada da Nazaré (1954)

GRAÇA CORREIA RAGAZZI



-155-

tantas vezes presentes na melhor arquitectura clássica.
Dando provas de que a forma não tem a ver com a escala da obra - é um sistema 
de relações, surge a primeira casa que construiu, onde a actuação é idêntica e a 
chegada à pousada pode-se comparar com a chegada a esta casa Maria Amélia 
Burnay. A relação com a paisagem nunca é a imediata, mas descoberta, daí que 
o tratamento plástico do alçado principal para a rua, absolutamente inesperado 
para a época (a Casa Da Av dos Combatentes do Siza é 20 anos posterior), não 
deixa adivinhar o que se espera.
Mas numa leitura destas, interessa sobretudo o desfasamento entre o plano do 
espelho de água e o plano vertical, ou a colocação excêntrica da janela, decisões 
que nos dizem muito acerca de um conjunto de relações que determinam a 
estrutura deste universo visual – aquilo que se procura na obra não é a sua 
configuração ou um conceito – é a proporção, a ordenação relativa dos seus 
elementos, impossível de tipificar.

LEITURA DE UMA MODERNIDADE EM ABERTO

Casa Maria Amélia Burnay (1949-51)
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O Bairro de Alvalade (1949-1952), constitui um exemplo construído desta fase 
e distingue-se do panorama cinzento e híbrido da sua vizinhança. Como suporte 
urbanístico havia já um plano de solução académica de 1945 para a expansão de 
uma grande área de Lisboa. A sua proposta actuou como uma espécie de alavanca 
que veio melhorar, apenas pela sua presença, as futuras obras da envolvente. 
E esta arquitectura tornou-se carismática pela utilização, pela primeira vez em 
Portugal, dos blocos habitacionais sobre pilotis, de tal forma que lhe chamaram 
Bairro das Estacas numa analogia que os lisboetas fizeram à reconstrução da 
cidade após o terramoto de 1755, sob estacaria.
O pilar, como parte visível do esqueleto em betão, constituiu então, o elemento 
central a partir do qual os outros evoluíram, permitiu elevar os edifícios do solo, 
criando espaços verdes de circulação e invertendo as expectativas da época, já 
que na base era onde se concentrava a maior densidade e peso da construção.
Introduziu a transparência entre os diversos edifícios, permitiu adelgaçar os 
blocos e acentuou a ideia de horizontalidade e leveza. O pilar, constituiu ainda, 
o elemento base de uma ideia de modulação, a partir da qual evolui toda a 
composição visual do conjunto:
Primeiro, ao suportarem os pilares todo o peso do edifício, as paredes ganham 
liberdade e a fachada é agora como quisermos, permitindo vazios, buracos, 
sombras e/ou membranas transparentes, como acontece nas grelhas pré-
fabricadas em betão que usa nas cozinhas, ou ainda nas janelas de qualquer 
dimensão submetida apenas à modulação base, à exposição solar e à composição 
visual.
Depois, esta composição é enriquecida com o recurso à repetição e alternância da 
modulação baseada nos elementos estruturais e fica humanizada pela proporção 
que controla igualmente os pés-direitos, as dimensões das portas e de todas as 
caixilharias.
Para este modo de conceber é fundamental ter controlo visual sob os efeitos de 
luz, sombra, cor e detalhe, manifesto através dos recuos e das alturas às quais 
estão colocados os vários elementos como os parapeitos, ou da relação entre estes 

GRAÇA CORREIA RAGAZZI
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e as lajes e outros que se somam à estrutura e que determinam os cheios e vazios.
Por fim, a planta clássica transformou-se: e para além do piso térreo estar agora 
livre e a entrada das casas passar para o primeiro piso, a organização espacial 
também é uma resposta à modulação geral da solução.
Todo o conjunto demonstra que tinha sido encontrado um novo modo de 
conceber, segundo critérios formais de natureza fundamentalmente visual. O 
detalhe está implícito no sistema construtivo e este clarifica-se à medida que se 
apura o projecto.

A segunda fase é talvez a mais fecunda da sua carreira e foi produzia ao longo 
dos anos 50: nesta fase a questão da linguagem está clara e o seu objectivo é a 
precisão da forma. A 2ª versão para a Pousada de Nazaré é disso exemplo:
- transformou-se num volume puro, seco e de clara leitura, mas continuando 
cuidadosamente pousada no lugar - esta decisão assinala uma clareza 

LEITURA DE UMA MODERNIDADE EM ABERTO
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correspondente ao seu amadurecimento e segurança ao projectar.
Insiste num esqueleto elementar constituído por lajes leves e delicados pilares, 
que remetem claramente à estrutura Dom-inó e a uma grande preocupação com 
a delicadeza, que se refere directamente a Mies van der Rohe.
A forma como pousa o edifício no solo funciona como uma espécie de abstracção 
geológica - uma parte em ponte, recuando e criando uma enorme sombra para 
reforçar a emergência do corpo principal que parece levitar. A planta livre sugere 
uma vez mais o encontro com a envolvente criando particulares dinâmicas 
visuais e é uma espécie de demonstração clara do seu vocabulário, dos seus mais 
pertinentes princípios estruturais e visuais. Os elementos base, os quartos, são 
modulados e combinados de forma inteligente com os espaços singulares de 
modo a não competirem com a própria excepcionalidade da envolvente.
A Pousada mostra ainda que a forma não tem que ver com o programa – o 
que interessa é a organização, a qualidade da caracterização espacial e conseguir 
ultrapassar com esta as peculiaridades do programa.
Com a casa Sande e Castro, que projecta para um grande amigo (1954-1956), 
Ruy Athouguia sedimenta esta mudança radical no modo de entender a 
construção da forma. Ensaiando uma estrutura de cariz claramente neoplástico, 
a sua arquitectura desenvolve a partir desta obra um processo de depuração:
- os volumes são reduzidos a superfícies, e nestas importa atender ás texturas;
- os planos passam a funcionar como agentes estruturadores do espaço. E estes 
são atributos que alcançam aqui o máximo sentido.
Athouguia tenta reduzir as paredes e divisões no interior ao mínimo, assegurando 
somente a fluidez espacial e investindo tudo nas qualidades plásticas dos 
materiais:
- os muros de pedra, os vidros e as cerâmicas são introduzidos conscientemente 
como meios estéticos;
- os pátios e alpendres resolvem, juntamente com os planos que os definem, 
a continuidade entre exterior e interior e a imagem de rigidez aparente na 
geometria da planta perde-se na articulação com a paisagem;

GRAÇA CORREIA RAGAZZI
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- os grandes balanços da cobertura exploram a natureza construtiva da casa 
acentuando, como sempre, a horizontalidade.
E a cor, numa referência directa a Peter Oud, foi um recurso recorrente na sua 
obra, embora muitas vezes, sobretudo nas obras públicas, tenha sucedido o 
mesmo que a Távora no Bairro de Ramalde - desapareceu.

É interessante comparar os desenhos que deram origem a esta obra com vários 
esquissos de outras casas (realizadas ou não) – descobre-se nestas semelhanças a 
confirmação dos valores justificando-se uma vontade de aperfeiçoamento. Alheio 
à epidérmica continuidade na aparência das suas obras, investe nos mesmos 
temas sem comprometer a sua qualidade; pelo contrário, absorve os resultados e 
define a singularidade de cada uma através da sua relação com o lugar.
E talvez como resultado às críticas que lhe fizeram, encontrei sublinhada na 
revista Baukunst und Werkform que ele tinha no escritório, uma entrevista 
realizada em 1958, por Christian Norberg-Schulz a Mies:
Porque é que você repete os mesmos princípios estruturais em vez de experimentar 
novas possibilidades? Ao que Mies, com toda a serenidade, responde:
Se quiséssemos inventar todos os dias algo de novo não chegaríamos a parte nenhuma. 
Não custa nada inventar formas interessantes, mas pelo contrário é muito difícil e 
trabalhoso aprofundar algo. E dizia ainda que nas suas aulas, muitas vezes utilizava 
o exemplo de Viollet-le-Duc, que demonstrou que os trezentos anos de evolução 
da catedral gótica consistiram sobretudo numa reelaboração e aperfeiçoamento 
do mesmo tipo estrutural.
Nós limitamo-nos às estruturas que são possíveis na actualidade e tentamos resolver 
todos os detalhes. Desta maneira queremos construir uma base para a evolução 
futura.4

A obra de Athouguia faz parte desta evolução.

4 “Uma conversa com Mies van der Rohe”, entrevista por Christian NORBERG-SCHULZ, publicada 
na revista Baukunst und Werkform, 11.1958, nº6.
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A terceira e última fase que se produz nos anos 60, trata de actualização; 
nestes anos revela-se uma preocupação de se agendar, de incorporar o tempo 
e, eventualmente, será a própria natureza das suas encomendas a ditar esta 
preocupação.
Esta é uma fase de resistência sobretudo entre 1960 e 66, na qual Athouguia 
se tenta alhear às pressões do mercado e tenta fundamentalmente continuar a 
actuar no território da estética, não no das ideologias, baseando a sua acção 
crítica na proposta de uma formalidade consistente e não nos ismos correntes 
(regionalismo ou brutalismo) sendo, todavia, evidente a necessidade de se 
actualizar.
As preocupações estruturais com que se confrontou nesta fase impuseram a 
adopção de critérios claros com os quais ele encontrou um conceito universal 
capaz de responder aos diversos requisitos das diferentes épocas, sejam os anos 
50 e 60. Mas é motivado pelas preocupações que levanta a grande escala em que 
estava agora a trabalhar, uma escala urbana - inédita em Portugal, que procura 
sobretudo referências nas investigações de Mies.
O vigor de um princípio geral depende precisamente da sua aplicação 
generalizável e era exactamente o que Athouguia ‘ouvia’ quando Mies falava da 
estrutura na arquitectura – não era uma solução particular, era a sua ideia geral. 
E apesar de cada edifício ser uma solução singular, não é na singularidade que 
está a sua lição, mas na generalização da sua aplicação. Tentando clarificar esta 
ideia, Mies usava a analogia da linguagem: uma linguagem viva pode ser usada 
em prosa no dia a dia. Quem souber utilizar bem essa linguagem pode falar numa 
excelente prosa.
E quem for realmente excepcional, pode ser poeta. Mas continua a ser a 
mesma linguagem e a sua característica é precisamente oferecer todas estas 
possibilidades.”5

5 Fritz NEUMEYER, Mies van der Rohe – La Palavra sin Artifício/Reflexiones sobre Arquitectura 1922/1968, 
Biblioteca de Arquitectura, El Croquis Editorial, Madrid, 1995.
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A terceira versão da Pousada que surge em 1962, assume simultaneamente uma 
tentativa de acompanhar a produção contemporânea, e a vontade de construir a 
Pousada. Não tinha sido só a censura do Regime de Salazar a questioná-lo, mas 
também a crítica arquitectónica o tinha alienado e é clara nesta última proposta 
realizada, uma aproximação às propostas mais recentes, acima de tudo a obra 
recente de Le Corbusier não lhe foi indiferente quando procura renovar a sua 
própria linguagem, tentando integrar elementos como o betão aparente e os 
rebocos texturados.
Quando admite rever a solução para introduzir a solicitada aproximação à 
realidade local, na Memória Descritiva lê-se: A expressão arquitectónica é resultado 
directo dos tipos de construção apresentados, que recorrem às características locais.
Uma vez que o cliente queria uma pousada maior em relação à última proposta, 
é evidente a tentativa de, adoçando-se ao terreno, fragmentar a volumetria geral 
do edifício, criando uma série de recortes que produzem sucessivas sombras 
e leituras perspécticas desde a rua, numa abordagem de grande plasticidade. 
Adopta elementos de suporte caiados, dispostos em paredes que são lâminas 
profundas com leitura de cutelo e nas lajes utiliza o betão aparente. O facto 
dos elementos verticais de alvenaria estarem caiados e os horizontais em betão 
aparente, combinados com uma cobertura ligeiramente inclinada, revestida com 
baldosas, (evitando a todos os custos a utilização de telha) acentuava a natureza 
plástica da solução. O que interessa aqui não são as referências mais ou menos 
directas a Ronchamp ou a La Tourette, mas o facto de que essas influências 
se reuniram nesta nova proposta como filtros para a interpretação plástica dos 
ajustes às características regionais exigidas pelo Regime.
Podem ler-se várias referências na sua obra, mas Athouguia destilou o essencial 
da sua própria cultura misturando-a com os ensinamentos fundamentais da 
cultura tradicional, da cultura clássica e moderna, combinando assim uma 
resposta local de carácter universal, ímpar no contexto de percursos como o de 
Januário Godinho ou Rogério de Azevedo, deixando-nos sobretudo uma lição 
intemporal, porque resulta de um tenaz compromisso entre ética e estética, de 
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uma rara consistência em Portugal.
Pelas inúmeras conversas, pela análise aos vários processos dos seus projectos, foi 
possível mostrar que a sua investigação visava a coerência, a proporção, o ritmo 
e repouso, a precisão do detalhe, a integridade da ordenação espacial e o respeito 
pela escala humana – as suas preocupações eram, afinal, de tal modo universais 
que são, seguramente, actuais.
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