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ABSTRACT

  In the practice of architecture, as an elemental part of a bigger process 
that aims to build, designing plays an indirect role, since it does not, by itself, 
originate the building. This particular aspect generates a distance between the ar-
chitect´s direct work and his eventual goal. A space rife with the possibility to exalt 
or distort the original intention. In that space, the architect plays an undefined 
role, since generally, the systematization of the architectural pratices limits itself 
to the design stage. This research aims to close the gap between the architect and 
his built work, by analysing the methods and intentions of those who approach 
the building site as a stage for the architectural process, just another phase of his 
professional practice.

 The knowledge provided by the direct contact with the construction de-
tails, materials, methods and sensations, with which you make architecture, 
the self confidence needed to adjust the design to the unforseen circunstan-
ces of reality, all of this is born from an experience that can only be aquired 
in loco. An experience that leads the architect to design as one would build.

 This search, for that which leads to the architect’s approach or withdrawal from 
the building site, is comprised by the analysis of several aspects: the evolution of this 
relationship throughout history; the legal prohibitions or obligations currently in place 
in Portugal; the means with wich the architect can shorten that gap and, at lastly, the 
architects within my context, the Escola do Porto, position themselves in this matter.



RESUMO

 Em arquitetura, como parte integrante de um processo cujo objetivo é a 
edificação, o ato de projetar representa um método indireto uma vez que não ori-
gina, por si só, a obra. Esta particularidade leva a que se gere uma distância entre 
a atividade do arquiteto e a sua finalidade. Um espaço propício a que se enalteça 
ou desvirtue a intenção original, onde o arquiteto desempenha um papel indefini-
do, já que a sistematização das práticas de arquitetura se tem cingido, sobretudo, 
à fase do projeto. Com esta investigação pretende-se aproximar o arquiteto da 
obra construída, ao analisar os métodos e as intenções de quem vê o estaleiro 
como um palco para a atividade do arquiteto, uma outra fase da sua prática pro-
fissional.

 A sabedoria que provém do entendimento prático dos sistemas construti-
vos, o léxico imaginário de materiais, métodos, sensações, com que se desenha a 
arquitetura, a confiança necessária para ajustar o projeto às inesperadas circuns-
tâncias do real, são tudo experiência que se adquire in loco. Experiência que leva 
o arquiteto a projetar como quem executa, a desenhar como quem constrói.

 Na procura daquilo que leva ao afastamento/aproximação entre o arquiteto 
e o estaleiro, faz-se um estudo da evolução desta relação ao longo da história da 
Arquitetura Ocidental; daquilo que lhe é permitido ou imposto atualmente em Portu-
gal; dos meios pelos quais ele pode encurtar esta distância e, por fim, da posição dos 
arquitetos que pertencem ao contexto da Escola do Porto, perante estas questões. 
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INTRODUÇÃO

Muita e boa arquitectura se fez e se faz à bengala1

 O interesse por uma aproximação à realidade concreta da edi-
ficação de uma obra surge de um sentimento que aparenta ser geral, 
por parte dos estudantes, na aprendizagem académica em arquitetura: 
que existe um afastamento entre as práticas pedagógicas e as práticas 
profissionais envolvidas no processo edificatório, que acaba por ser o 
objetivo final que muitos estudantes de arquitetura procuram alcançar.

 Antes de entrar aprofundadamente naquele que vai ser o tema 
da investigação, existe a necessidade de criar um parêntese para refor-
çar dois aspetos específicos, e que se contrapõem inevitavelmente ao 
tema deste estudo:

 Um deles é a separação entre a realidade da produção edifica-
tória e os exercícios geralmente associados ao ensino de arquitetura. 
Esta separação não só é inevitável pelos recursos que move a constru-
ção, como muitas vezes benéfica pois o caráter hipotético e desancora-
do dos problemas do “mundo real” - como o contacto com a obra - gera 
um foco no processo de concepção, que, numa fase inicial da formação, 
faz sentido que seja o centro da aprendizagem.

 O outro é o de reconhecer que a disciplina de arquitetura e a 
profissão do arquiteto é mais do que projetar e edificar obras, não sendo 
atualmente, sequer essa a condição necessária para se ser arquiteto. 
No entanto, penso que mesmo para aqueles que abordam a disciplina 
de um ponto de vista histórico, critico, social e não tenham um contac-
to em primeira mão com a obra, os temas da presente investigação, se 
tornem pertinentes pela influência que têm na produção de arquitetura. 
Por virtude da simplicidade ao longo da presente dissertação, refiro-me 
à disciplina neste sentido de ter como o objetivo a edificação.

 Posto isto, é minha convicção que a prática de arquitetura se 
tornou vítima da sua própria especificação e complexidade, muito por 
basear o grosso daquilo que a compromete num processo que, no fun-
do, se trata de uma tradução da sua finalidade e não o próprio fim (a 
representação do construído e não a própria construção). Aliar esta 
característica ao foco no aperfeiçoamento contínuo desse processo ao 
longo da aprendizagem, criou, para mim, uma abstração daquilo que é 
o ato edificatório.

1 Álvaro Siza Vieira, 01 Textos, Lisboa, Parceria A M Pereira, 2019, p.29
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 Encontrando-me na fase final da minha formação escolar e 
desejando seguir aquilo que é o meu maior interesse como futuro ar-
quiteto projetista - o processo de produção de obra – identifico uma 
necessidade de “desmontar” o processo de projeto/obra para perceber 
concretamente como este se desenvolve e, sobretudo, qual é nele o 
papel do arquiteto.

I discovered the gap that exists between what is concieved at the drafting table and what is 
actually constructed on the site. That gap was to me fascinating.2

                                        
 A relação entre projeto e construído é, por si só, algo complexo 

e abstrato. São duas realidades separadas mas complementares, tanto 
no tempo como na sua natureza, apresentando e criando obstáculos 
nas ligações que fazem entre si. As representações que de um edifício 
que comprometem o projeto são, por uma questão de conveniência, de 
uma materialidade e caráter muito diferente do próprio edifício - ainda 
que se desenhe para construir. De forma simplista: projetar é um pro-
cesso muito diferente de edificar. Creio, por isso, que a passagem do 
projeto para a obra é parte integrante e fulcral da arquitetura. 

 Se o edificado se rege por leis diferentes do desenho - pois é 
constituído por pedra, madeira, cimento, ferro, entre outros, e não tinta 
e papel - e se os intervenientes/executantes na obra não se limitam a 
“decalcar os desenhos” mas sim a interpretar a representação que é o 
projeto, quanto não se perderá ou ganhará nesse processo de “levan-
tamento” das plantas em cortes e alçados? E mais importante ainda, 
não tem, o arquiteto, alguma responsabilidade nessa interpretação/
execução?

 Fazendo uma analogia com a produção musical, existe uma re-
lação muito complexa entre uma partitura, o maestro, o spalla - ou pri-
meiro violino - e os restantes componentes de uma orquestra e penso que, 
apesar de a arquitetura estar mais enraizada ao seu contexto e não ser 
tão facilmente reproduzível como a música, facilmente reconhecemos o 
peso que a interpretação de diferentes orquestras tem na execução de 
uma mesma partitura. Acontecerá o mesmo numa obra arquitetónica?

2 Tadao Ando, Entrevista por Yoshio Futagawa, Revista GA Document Extra 0,. Tokyo, A.D.A. Edita, 1996
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 Penso que uma investigação superficial tornará, evidente que 
o arquiteto tem - ou deveria ter - talvez o mais preponderante papel 
no processo que envolve o ato edificatório. Este papel torna-se ain-
da mais dominante na fase de concepção do projeto, deixando pouca 
margem para dúvidas quanto ao seu lugar como principal responsável 
pelo “design” de um espaço/edifício. Relativamente à fase de execu-
ção da obra, já não será tão claro, pois parece ser permissível aceitar 
que a função - e até mesmo a responsabilidade - do arquiteto termina 
quando o projeto sai do escritório e o seu autor o considera “fechado”. 
Ao mesmo tempo, é igualmente aceite que, reunindo-se as condições 
para isso, um arquiteto possa até projetar durante o ato edificatório, 
compondo o plano de acordo com os desígnios da própria construção e 
estando aberto a estímulos exteriores até à última instância, aceitando 
alterações e transmitindo indicações in loco à semelhança do que fazia 
o arquiteto medieval, indissociável de figura de um mestre de obra.

 Voltando à analogia com a música, o arquiteto é apenas quem 
a escreve? Ou é um compositor e maestro, talvez até um primeiro vio-
lino que garante que a partitura é seguida à risca ou que está lá para 
conduzir o “improviso” nos espaços que a passagem da partitura para o 
concerto (do projeto para a execução) deixam em aberto? É certo que 
todas estas abordagens estão corretas e existe espaço e oportunidade 
para que se possam tomar posições divergentes em relação ao lugar do 
arquiteto em/entre o projeto e a execução. Vale, no entanto, o esfor-
ço de se aprofundar este tema, sobretudo no que toca às atuações do 
arquiteto em obra depois do projeto, por ser um aspeto descurado du-
rante a formação quando comparado com a importância que aparenta 
ter na profissão de quem a exerce com o objetivo de construir.

O envolvimento do arquiteto está muito para além só da concepção - pelo menos na forma 
como eu encaro - porque se ficar pelo lançamento de uma ideia, é muito provável que a con-

cretização dessa ideia não corresponda àquilo que foi imaginado.3

3 Nuno Brandão Costa, Entrevista em anexo 2.3, 2 de Março de 2020
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  Ao assumir-se a posição do arquiteto como interveniente na 
obra surge ainda outra questão: quais são as possibilidades dessa in-
tervenção? Se este não é o único interveniente e na vasta maioria das 
vezes não é sequer um interveniente direto no ato edificatório, o que 
faz o arquiteto na obra? E por que moldes se rege a comunicação entre 
o arquiteto e a equipa do estaleiro? Estas perguntas simples aparentam 
ter uma resposta altamente complexa que passa pela história da pro-
fissão, pelas responsabilidades legais do arquiteto e por outros fatores 
que se procuraram investigar neste trabalho.

 Se do escritório para a obra a comunicação se faz através dos 
desenhos técnicos, que são já muito definidos e sedimentados em re-
gras que visam a sua normalização, facilitando a sua leitura: cadernos 
de encargos, pormenores, mapas de vãos, entre outros, haverá, na 
obra, uma “norma padrão” para exercer uma comunicação direta entre 
os intervenientes? 

 Para além da questão objetiva que resulta da necessidade de 
comunicar para exprimir/explicar o projeto, o papel do arquiteto fora 
do escritório atinge também outras dimensões. Se o escritório é o meio 
natural do arquiteto e dentro dele a sua posição deve ser clara para 
com os seus colaboradores, fora do escritório, o arquiteto terá de usar a 
comunicação para encontrar esse lugar no estaleiro, com a equipa que 
o constitui. Se é o desenho o método de comunicação favorecido pelo 
arquiteto será, então, este a ferramenta através do qual o arquiteto 
se coloca perante quem mais intervém na obra. É do esclarecimento 
destas dúvidas que decorre o meu interesse neste tema assim como a 
pertinência que este pode ter no panorama da disciplina.

 O exercício da pesquisa a elaborar, irá então incidir sobretudo 
em torno de um problema que é o papel do arquiteto no estaleiro, de-
pois do projeto e forçosamente associado a este, a questão da comuni-
cação com a obra e com quem a executa. 

 Sendo que procuro desenvolver uma investigação contex-
tualizada, analizar-se-à esta questão, também, à luz da realida-
de que me é mais próxima. Numa primeira instância, aquela que é 
conhecida como a Escola do Porto, analisando a posição que toma 

Introdução
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em relação a este assunto, se é que toma alguma posição e, mais 
especificamente, o corpo docente da unidade curricular de Proje-
to 4, no ano letivo de 2019/2020, por se tratar de um conjunto de 
docentes com bastante envolvimento no ato edificatório e que impri-
mem o seu método na formação dos alunos que por eles passam.

 Assim, o problema será “desmontado” de modo a ser gerido de 
forma interconectada com os objetivos deste estudo, propondo-me a 
tentar compreender em primeiro lugar:

 Como se deu o afastamento por parte do arquiteto do estaleiro 
da obra, se é que se deu de todo, no decorrer do tempo. Se o arquiteto 
medieval, antes da notação rigorosa do desenho como meio de comu-
nicação com a construção da obra tinha uma presença constante e di-
reta na execução arquitetónica e se, após essa padronização, se tornou 
possível para o arquiteto afastar-se da obra;

 Analisar o espectro da liberdade do arquiteto, nas diferentes 
posições que pode tomar na sua atitude perante a obra, os seus limites 
perante o que lhe é legalmente imposto, as vantagens e desvantagens 
de duas abordagens diferentes: uma mais fechada e laboratorial em 
que o arquiteto considera o projeto que sai do escritório de forma mais 
rígida e encara a obra com um esforço por garantir que este é seguido 
o mais próximo possível apesar dos obstáculos inevitáveis; e uma mais 
aberta e experimental em que o arquiteto considera o projeto como 
algo mais flexível e permite que haja abertura a alterações devido aos 
obstáculos inevitáveis e inputs exteriores, provenientes da execução e 
as suas idiossincrasias, assim como do conhecimento dos executantes;

 Entender, nos casos em que se dá a aproximação com a exe-
cução, como o arquiteto pode comunicar com a obra e com quem nela 
participa, percebendo os problemas que isso acarreta e os obstáculos 
que dificultam essa comunicação;

 Compreender como é a realidade no contexto em que me in-
siro. Surge aqui a pertinência do objeto de estudo e a importância de 
perceber como aqueles que praticam arquitetura neste momento, no 
mesmo meio em que me encontro, lidam com esta questão;

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro
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…a construção é mais do que o projecto tornado realidade e só quem o concebeu, dispôs 
e estudou pode cabalmente dar à execução a exactidão, expressão e correcção verdadeira, 

dentro da desejada economia…4

 Após o esclarecimento dos objetivos, objetos, dúvidas, meto-
dologias, motivação, pertinência e tema, com as devidas ressalvas que 
acompanham o tema, fez-se, numa primeira instância, uma análise 
histórica que mais do que um necessário enquadramento, procura tam-
bém, ser objeto de estudo. Nesse sentido, procurou-se tratar esta parte 
do trabalho como a apresentação e crítica sequencial de episódios na 
história que ilustraram a evolução da relação do arquiteto com o esta-
leiro: as abordagens, os obstáculos no contexto em que se inseriam e 
as transformações que a prática sofreu. Isto ao invés de um exercício 
analítico, contínuo e imparcial da história da arquitetura. No entan-
to, procurou-se, ainda assim que este estudo fosse o mais completo 
possível, desde os primeiros indícios da passagem do arquiteto pelo 
estaleiro de obra, a transição para idade média em que o arquiteto era 
ainda indissociável da obra e para o renascimento, em que era já mais 
consagrada a profissão do arquiteto e mais normalizados os desenhos 
que chegavam ao estaleiro, começando a surgir a possibilidade de um 
distanciamento do mesmo. Estudou-se também a forma como a ge-
neralização das academias e as circunstâncias da revolução industrial 
criaram as condições para a transformação da profissão num perito 
mais especializado, seguindo-se a forma como se relacionavam com o 
estaleiro Frank Lloyd Wright e le Corbusier, dois arquitetos cujas práti-
cas moldaram a arquitetura contemporânea. 

 Num segundo momento fez-se uma análise mais técnica das 
circunstâncias atuais em que, em Portugal, os arquitetos se veem en-
volvidos, de modo a perceber em que consistem exatamente as obri-
gações e proibições legais do arquiteto ao longo das várias fases do 
processo edificatório. Incidiu-se particularmente no momento da exe-
cução, procurando perceber as dinâmicas das várias forças envolvidas 

4 José Marques da Silva, Carta ofício ao Presidente do Concelho de Administração dos Caminhos de Ferro e do 
Estado, 12 de Julho de 1909, (Anexo 1.2)
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no estaleiro e como o arquiteto se insere nelas. Analisou-se também 
atentamente o tratamento legal das alterações ao projeto após este sair 
do escritório, quando são catalogados pelo quadro legal como erros, 
omissões e trabalhos a mais.

 Ainda numa análise mais geral estudou-se o desenho como 
ferramenta de comunicação do arquiteto, particularmente o desenho 
feito no estaleiro, frequentemente negligenciado, mas cuja análise tor-
na possível entender o papel do arquiteto na obra depois do “projeto 
entregue”. Isto porque se trata de uma ferramenta com grande valor 
em vários aspetos: como vestígio da presença do arquiteto durante a 
construção; como procura de um entendimento destas questões mais 
práticas e materiais; como diálogo com quem contacta diretamente 
com a execução e, sobretudo, como virtude do arquiteto, ao ser atra-
vés dele que este transfere a sua sabedoria para o estaleiro.

 Através destes três momentos construiu-se uma base sólida 
sobre a qual se fez uma aproximação mais contextualizada às circuns-
tâncias da Escola do Porto. Procurou-se um padrão na sua génese que 
a posicionasse para com a intervenção por parte do arquiteto durante a 
execução. Esta análise foi também feita em três momentos distintos: A 
procura de um entendimento da abordagem de Marques da Silva para 
com o momento da execução na sua prática profissional enquanto ar-
quiteto; uma análise das reformas, alterações ao currículo pedagógico 
e ideais subjacentes à criação e transfiguração de uma Escola do Porto 
desde a sua fundação até à atualidade, procurando sempre entender 
como esta se veio a posicionar em relação à proximidade com a ma-
terialidade e as questões concretas da construção; Por último volta a 
analisar-se a abordagem ao estaleiro, na prática profissional enquanto 
arquiteto, mas desta vez em relação a Álvaro Siza Vieira, provavelmen-
te a figura mais influente da escola na atualidade.

 Em seguida, fez-se uma última aproximação, desta vez aos 
docentes da unidade curricular de Projeto 4, por um lado como amostra 
do ensino na atual Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 
e por outro, como exemplos da posição de arquitetos com prática ati-
va, que têm, simultaneamente, contacto com os estudantes, futuros 
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arquitetos, esta revelou-se uma análise que constitui o momento mais 
incisivo da presente dissertação. Neste capítulo incidiu-se sobre todos 
os aspetos que se relacionam com o arquiteto no estaleiro de obra, 
ilustrando esta questão com o resultado das entrevistas feitas a do-
centes da referida unidade curricular e que em alguns casos, lançaram 
também pistas para outras questões que não tinham, necessariamente,  
sido inicialmente pensadas. Desta forma, enquanto se estabeleceu um 
panorama de como os arquitetos do meu meio encaram a execução 
como parte do processo arquitetónico, compôs-se, também, uma visão 
geral e mais crítica, onde se condensou toda a informação tratada nas 
fases precedentes desta investigação.

 Por último, através do cruzamento dos dados bibliográficos, 
episódios das práticas de alguns arquitetos e entrevistas realizadas aos 
docentes, viram-se reunidas as condições para, mais do que tirar con-
clusões efetivas ou encontrar uma solução para os problemas levanta-
dos através dos objetivos anteriormente enunciados, obter um maior 
entendimento sobre este contacto com o ato edificatório que, tendo um 
papel tão significativo na profissão, acaba por não ter uma presença 
ativa na formação académica.

Introdução
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ENCONTRO COM A PRÁTICA DO PROJETADO

 A prática da edificação é comprometida por processos altamen-
te complexos e consumidores de elevados recursos - tempo, materiais, 
mão de obra, conhecimento. Isto faz com que partir para a construção, 
sem um plano prévio, tenha em muitos casos consequências desastro-
sas e seja inclusive algo dificultado pela legislação de grande parte dos 
países. É por isso que, de grosso modo, podemos dividir o processo 
edificatório em duas grandes fases: o projeto e a construção.

 Da necessidade de utilizar esses recursos de forma inteligente 
- com economia, pertinência e beleza - surge possivelmente o rizoma 
da disciplina de arquitetura. Como um meio para um fim. Será então 
natural que, ao ter de colocar o arquiteto no processo edificatório, se 
coloque mais próximo da fase do projeto. Até porque nesta, ocupando 
o lugar de autor, ele é consensualmente considerado um dos maiores 
protagonistas.

 Noutro aspeto, a disciplina de arquitetura tem-se desenvolvido 
de tal forma que em certos casos, algumas práticas procedentes desta 
se assumem como um fim em si mesmo e não como um meio para um 
fim.

Since design-drawing does not have to be built, architects no longer necessarily need a client 
nor the resorces to build (...) This makes a greater variety of pratices available to architects. 
They can choose to be craftspersons; to be designers whose designs are built; or to be de-
signers whose work, through the dissemination of drawings, remains solely in the realm of 
conception. (...) an emphasis on conceptual drawing can result in the devalorization of craft 

and of the more material and mundane side of architecture pratice and thought.1

 Na prática comum e no que é do interesse desta investiga-
ção, considera-se, no entanto, o projeto como um devir da constru-
ção, e nestes casos, deverá sempre ser com ela em mente que este 
é elaborado. A construção é comprometida por materiais específicos 
com comportamentos e características próprias, organizados através de 
processos complexos. O projeto é comprometido por textos, imagens, 

1 Edward Robbins, Why Architects Draw, Cambridge, Mass, The MIT Press, 1997, p.30
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Encontro com a prática do projetado

maquetas, entre outros, que são, no fundo, uma abstração da realida-
de - o que é necessário, pois estas ferramentas têm como vantagem 
ser um método mais prático, rápido e económico de testar as diversas 
hipóteses do projeto. É, no entanto, importante não esquecer que os 
constituintes do projeto carecem da tangibilidade do construído, e que 
um desenho ou mesmo uma maqueta não se rege pelas mesmas leis 
que o betão, tijolo ou ferro. Por isso, é potencialmente nefasto o risco 
de cair na fácil abstração de pensar o projeto afastado da realidade da 
construção. 

O desenho vai definir uma área cerebral e conceptual, e, por extensão ou abuso, mais espiri-
tual, enquanto a parte construtiva, a área material, fica adstrita aos construtores, marcando 

uma cada vez maior distância entre o projetista e quem executa o projeto.2

 É pela necessidade de manter uma relação com o concreto que 
surge a vontade de estabelecer um lugar para o arquiteto na fase de 
construção de uma obra de arquitetura.

 Em processos que, como é o caso do processo edificatório, são 
comprometidos por diversas fases é, geralmente, natural e vantajoso 
que exista entre elas permeabilidade suficiente para que se influenciem 
entre si, não só de forma sequencial - projeto leva à execução - mas de 
forma nebulosa - projeto e execução influenciam-se mutuamente.

 No caso da produção de edifícios, o arquiteto pode, generica-
mente, ser considerado o criador intelectual da obra, em colaboração 
com as outras especialidades, mas as quais deve coordenar. Do facto 
de não ser a arquitetura a disciplina diretamente encarregada de ma-
terializar o projeto, advém o problema da comunicação entre quem 
idealiza a obra e quem a materializa - ou entre o projeto e a execução. 

 Este é um problema que se encontra algo salvaguardado pela 
legislação portuguesa - aspeto que será elaborado no decorrer deste 
texto - mas que ainda assim não obriga nem proíbe a presença do ar-
quiteto durante a construção da obra, pelo que se torna de novo perti-
nente ponderar um lugar para o arquiteto no estaleiro de obra.

2 Ana Leonor Rodrigues, O desenho. Ordem do Pensamento Arquitectónico, Lisboa, Estampa, 2000, p.135
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 É na influência que a execução tem no projeto - ao ser profícuo 
o contacto com a tangibilidade da obra, no próprio ato de projetar - as-
sim como na influência que o projeto tem na execução - não fosse este 
uma série de diretrizes a seguir pela equipa da execução - que surge 
a hipótese de colocar o arquiteto, não só encarregue do planeamento 
mas também como um elemento conciliador das duas fases, tendo es-
paço numa zona comum entre o projeto e a execução.

A prática consiste na preparação contínua e exercitada da experiência, a qual se consegue 
manualmente através da matéria3

3 Vitrúvio, Tratado de Arquitetura, trad. Manuel Justino Maciel. Lisboa, Institudo Superior Técnico, 2009, p.30
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Imagem 1 - Fotografia de um detalhe na entrada da loja Olivetti em Milão, demonstrativo do profunda proximi-
dade entre Carlo Scarpa e a matéria, pela forma como a trabalha.
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 O exercício de procurar um espaço para o arquiteto na 
obra, assim como para as ferramentas que podem ser usadas para 
fazer a ponte entre projeto e execução, requer antes a procura da-
quilo que já se encontra estabelecido, um contexto sobre o qual 
se poderá construir uma imagem de onde se colocam os arqui-
tetos da Escola do Porto entre o projeto e a execução, na sua gé-
nese, no presente e no futuro dos alunos que lá estudam hoje.   
  Este primeiro ato assentará essencialmente em três aspetos: 
Apontamentos na história; Enquadramento legal; Desenho no es-
taleiro.

 A vontade de aproximar o arquiteto da construção da obra,          
- que é, no fundo, uma das motivações para a escrita deste texto - reve-
lar-se-ia um desenvolvimento aparentemente contraditório com aquilo 
que à primeira vista parece ser a evolução da disciplina na história. Daí 
que, em primeiro lugar, seja pertinente o estudo acerca do O arquiteto 
no estaleiro, apontamentos na história, através de exemplos mar-
cantes para a transformação da arquitetura, desde antes do surgimen-
to da figura do arquiteto - numa altura em que projeto e execução se 
misturavam de forma indissociável - até à contemporaneidade.

A arquitetura não se inventa, avança sobre o real por pequenos passos, por pequenos distúr-
bios da realidade. Ela é sempre uma reavaliação da memória. Daí a importância da intuição 

depois de aprender a ver arquitetura e a sua relação com a vida.4 

 Ao Procurar entender onde se coloca o arquiteto na fase de 
construção de uma obra é também necessário perceber de que se trata 
em concreto a construção. Julgo, por isso, pertinente analisar de forma 
mais técnica e focada os aspetos legais e ideais da construção de uma 
empreitada em Portugal - já que no país, de grosso modo, estes aspe-
tos funcionam de forma semelhante - desde a identificação dos vários 
intervenientes e as suas prioridades durante o processo - que natural-
mente podem divergir das do arquiteto - até aos direitos e deveres que 
legalmente este tem de assumir durante a construção. Estabelecendo 
assim o enquadramento legal.

4 Alexandre Alves Costa, Textos Datados, Coimbra, Edarq, 2007, p.269
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Imagem 2 - Fernando Távora desenhando no estaleiro da obra do posto de abastecimento em Lugar de Covas
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Preâmbulo

 Esta análise torna-se particularmente interessante ao ser feita 
de forma exterior à própria arquitetura, para perceber, não onde o arqui-
teto se coloca na indústria construtora, mas onde esta coloca o arquiteto.

...na prática, a esmagadora maioria das causas de litígio se deve aos erros e omissões do projeto5 

 A última etapa na tentativa de montar um enquadramento do 
que é a ação do arquiteto na obra será analisar de que forma é exercida 
essa ação. Por que meios é feita a comunicação entre projeto e execu-
ção, com especial ênfase no desenho no estaleiro, essa que é a ferra-
menta de comunicação fundamental do arquiteto, na qual se expressa 
com mais mestria.

O desenho de obra, que geralmente por ela é ‘devorado’, é normalmente esquecido e não se 
vê divulgado, apesar da sua enorme importância no acto edificatório.6

 Estes desenhos não só se tornam no vestígio da passagem do 
arquiteto pelo estaleiro como podem ser o meio através do qual este 
afirma o seu valor no contexto da construção e através deles se pode 
compreender melhor a relação entre o arquiteto e a construção.

For others who do not share in the architect’s cultural discourse, drawing can be used to elu-
cidate the architects ideas and modes of thinking and the issues that the drawing suggest. (...) 
It also informs others of what it is that the architect does and, therefore, what and who the 
architect is: drawing provides the most material evidence that the architect has unique concep-
tual and visual talents and a specific medium with which to comunicate and use those talents.7 

 Esta contextualização transporta uma base clara sobre a qual se 
pode estudar a ação dos arquitetos da conjuntura em que me insiro, que 
é a da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e através disso, 
a ação que eu tenciono desenvolver no meu futuro enquanto arquiteto.

5 Telmo Dias Pereira, Gestão de projeto e contratação de empreitadas de obras, Coimbra, Imprensa da Univer-
sidade de Coimbra, 2014, p.21

6 Daniel Oliveira, Obra e andaimo, Porto, Publicações FAUP, 2014, p.197

7 Edward Robbins, Op. cit., p.34
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Imagem 3 - papiro preservado contendo parte de uma elevação do templo de Gurabe no Egito

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro
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Apontamentos da história
O mestre de obras

 No período da história que precede a idade média, a obra de 
arquitetura é estabelecida, entre outras coisas, como uma obra de au-
tor. Mesmo anteriormente à consolidação de arquitetura como profis-
são, haveria - sobretudo no caso das grandes obras religiosas, fúnebres 
e ligadas a figuras de poder - alguém encarregue da supervisão, e de 
certa forma, do planeamento, das obras. O processo edificatório pres-
supunha, já na altura, que existiria alguma forma de antevisão. No 
entanto, a figura que mais se aproximaria de um “arquiteto” seria ainda 
indissociável do estaleiro de obra. Até porque seria no local que as in-
dicações eram dadas.

 No período do auge da civilização egípcia, por exemplo, existi-
riam já desenhos - embora os escassos exemplos que sobreviveram nos 
façam pensar que o seu uso seria altamente excecional - que desem-
penhavam uma função de projeto e atribuíam ao processo edificatório 
um certo grau de predefinição, no entanto, é certo que esses desenhos 
ainda não teriam sido normalizados e aperfeiçoados o suficiente para 
que sozinhos, bastassem para a construção da obra. Isto levava a que, 
na prática, os desenhos que regrariam a construção não tivessem como 
suporte o papiro, mas o estaleiro, consistindo sobretudo em marcações 
feitas no chão à escala real.

In Egipt (...) Actual production was based on a mix of working from drawings and working 
with actual projections done to scale with cords and stakes on site. How much the architect 
remained on site throughout the project is not known. It is clear, however, that the architect 

was not yet entirely freed from the site through the exclusive use of drawing.8

 O “arquiteto” seria então uma figura com funções pouco defini-
das entre idealizador e executante e apesar de não partir para a cons-
trução com todas as possibilidades em aberto, o processo edificatório 
funcionava de tal forma que era mínima a separação entre projeto e 
execução, pois estes aconteciam quase exclusivamente em paralelo.

 Esta relação entre o arquiteto e a obra, prossegue no essencial 
idêntica no período greco-romano: a construção de edifícios é muito mais 
um exercício prático do que teórico e quem contacta diretamente com a 
matéria é quem acaba por ter mais influência sobre a forma do edificado.

8 Edward Robbins, Op. cit., p 10

APONTAMENTOS DA HISTÓRIA
O MESTRE DE OBRAS
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... the central agent of the art of architecture was the stone-mason, and he worked from the 
detailed verbal descriptions set down by the architect, usually referred to as syngraphai.9 

 Na verdade, nesta época, devido ao facto de o discurso ser o 
método mais eficiente de transmissão de ideias - por ser o meio mais 
claro para fazer a ponte entre quem idealiza e quem materializa - a 
figura do arquiteto acabava por se tornar parte tão integral da obra 
como aqueles que tinham um contacto mais direto com a construção. 
Embora os inconvenientes deste método, em que o projeto e execução 
aconteciam quase em paralelo fossem definitivamente muitos, a verda-
de é que o contacto com a matéria e com os problemas que levanta a 
execução era provavelmente maior e o projeto era elaborado em função 
desses aspetos tanto quanto de outros.

...most of the greek architects work involved the pratical aspects of building during                  
construction10 

 Nesta altura é importante referir que se dão grandes desen-
volvimentos no uso do desenho em arquitetura, não tanto como ferra-
menta de apresentação/teste do projeto - dado que os syngraphai, com 
componente sobretudo textual eram o único exemplo de projeto como 
predefinição - mas sim enquanto ferramenta reguladora da construção. 
Existem, no período greco-romano, 2 vestígios notáveis desse uso.

 Um deles serão as inscrições no templo de Apollo em Didyma 
na Turquia11, tema que irá ser elaborado mais detalhadamente no ca-
pítulo “O desenho no estaleiro” deste texto. Estas inscrições são dese-
nhos inscritos nas paredes que ilustram os detalhes, indicações, cortes, 
alçados, gravados no próprio edifício para ajudar na construção. Um 
vestígio da passagem de alguém que exercia as funções de um arqui-
teto e que certamente esteve próximo da construção. Um equivalente 

9    Spiro Kostof, The Architect: Chapters in the History of the Profession, California, University of California Press, 
2000, p. 12

10 Edward Robbins, Op. cit., p.12

11 550 a.C.
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aos esquiços que milénios depois os arquitetos fazem nas paredes por 
pintar. Este uso do desenho é precisamente o exemplo do arquiteto 
exercendo as capacidades que lhe competem, ao praticar projeto, de 
uma forma que, apesar de talvez mais basilar, não se tenha tornado 
tão usual no resultado do que foi o avançar da disciplina até aos nossos 
dias. 

 Veja-se também o tratado de Vitrúvio, uma das primeiras, se-
rão a primeira, tentativa de formalmente criar uma série de diretrizes 
que normalizem a disciplina, tratado esse que se refere ainda ao uso 
do desenho em arquitetura sobretudo como marcações que orientam a 
construção.

A iconografia consiste no uso conjunto e adequado do compasso e da régua, e por ela se 
fazem os desenhos das formas nos terrenos das zonas a construir.12 

 O tratado de Vitrúvio revela-se particularmente importante 
para a relação do arquiteto com a obra, pois estabelece a figura do 
arquiteto como alguém que deve ser conhecedor de todas as disciplinas 
e não apenas o que diretamente lhe compete.

... a filosofia torna o arquiteto magnânimo (...) esta explica a natureza das coisas, o que em 
grego se diz physiologia . É necessário que o arquiteto a conheça muito diligentemente, por-

que tem de resolver muitas e variadas questões naturais...13 

Pois nem o arquiteto deverá, nem poderá ser (...) nem excelente nas restantes disciplinas, 
singularmente consideradas, ainda que não deva ser ignorante delas14 

 Vitrúvio descreve o arquiteto como alguém que compreende 
regras de composição geométrica mas também a física envolvida na 
suspensão de estruturas ou os métodos pelos quais se concebe um 
tijolo. Nesta época, arquitetura era uma disciplina mais prática do que 
teórica. De facto existiam alguns - poucos - princípios matemáticos 

12 Vitrúvio, Op. cit., p.37

13 Idem, ibidem, p.32,33

14 Idem, ibidem, p.35
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Imagem 4 - Aplicação da fórmula de Fibonnaci ao Arco de Trajano em Benevento, cuja proporção entre altura 
e largura é de aproximadamente 1.66, muito próxima da chamada proporção áurea de 1.618, mostrando que 
existia definitivamente algum planeamento na proporção das estruturas.

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro
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Apontamentos da história
O mestre de obras

que fossem usados para controlar a proporção das construções: como 
a que viria a ser chamada de sequência de Fibonacci, o uso de figuras 
geométricas com proporções pré-estabelecidas para calcular medidas 
específicas, entre outros. Não obstante, são muito mais ricos e credí-
veis os indícios de que a forma que as estruturas tomavam provinha, 
não tanto de desenvolvimentos teóricos que ditavam o que seria con-
siderado mais belo ou menos belo, mas de questões técnicas como o 
comportamento dos materiais e estruturas utilizadas. Era por isso se-
guro dizer que na altura o “arquiteto” seria necessariamente um agente 
cujo campo de ação seria muito mais técnico do que teórico.

 Assim sendo, Vitrúvio desenvolve, no século I AC, um dos as-
suntos que pretendo investigar com este trabalho: que o processo edi-
ficatório e o próprio ato de projetar têm muito a ganhar com uma maior 
aproximação entre o arquiteto, os métodos que ele desenha e pelos 
quais este se ergue. Vitrúvio enfatiza assim o quão fundamental é que 
o arquiteto tenha um papel ativo na fase da construção para alcançar 
aquilo que ele julga ser essencial para conceber de arquitetura.

 Paradoxalmente, a produção de tratados de arquitetura                 
- que se pode assumir que começa com os 10 livros de arquitetura de               
Vitrúvio - pode transmitir uma ideia antagónica à anteriormente expres-
sa, ao ser talvez o primeiro passo para o afastamento do arquiteto e a 
construção da obra. Isto ao consistir numa tentativa  de normalização 
da disciplina, o que levado ao extremo, tornaria a arquitetura num 
mero efetivar de indicações preconcebidas. Desresponsabilizando o pa-
pel do arquiteto que, neste cenário, quanto muito, seria incumbido de 
garantir o cumprimento dessas indicações.

 Ao insistir na relevância da multiplicidade de saberes dos ar-
quitetos, certamente que este possível efeito colateral - proveniente da 
adesão aos tratados sem uma perspetiva criteriosa - não seria, segura-
mente, o desígnio de Vitrúvio, sendo, no entanto, meritória a ressalva.
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Imagem 5 - Iluminura do início do século XV ilustrando os trabalhos de construção no estaleiro 
segundo as ordens da figura de um possível “mestre de obras” no topo de uma escada, ponto 
estratégico para conseguir controlar o estaleiro (canto superior esquerdo)

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro
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Apontamentos na história
A invenção do controlo remoto

 Durante o período da idade média, o processo edificatório con-
tinuava a ser quase essencialmente uma atividade prática em que a 
execução tinha mais peso que o planeamento e ambas as fases acon-
teciam quase em simultâneo.

... in medieval building there was not the orderer progression of modern building pratice, 
from the architectural drawing through the shop drawing to the design and construction of 
mason’s templates. The reason is simple enough: the medieval master mason combined in 
himself the equivalents of the modern architect, stone contractor, building contractor and 

construction supervisor.15

 A proximidade entre execução e planeamento estava também 
vinculada ao facto da forma depender ainda tanto da estrutura que as 
suas exigências se tornavam, muitas vezes, o mais preponderante fator 
na definição formal da obra, retirando muita da liberdade na conceção 
do projeto e, consequentemente, anulando de certa forma a pertinência 
do projeto como ferramenta de predefinição.

Na Idade Média não existe uma hierarquia definida entre valores formais e construtivos e, 
pelo contrário, a análise construtiva é o fio condutor mais importante da experiência arqui-

tetónica.16

 É também seguro assumir que nos escassos casos em que 
existia de facto uma figura encarregue exclusivamente do planeamento 
da forma do edifício - como no caso da fachada do Palazzo Sansedoni, 
a qual se vai aprofundar no decorrer deste texto - esta exercia a sua 
colaboração apenas no delineamento de uma configuração base, muito 
simples, como uma tela para a arquitetura. Este trabalho era também 
necessariamente feito em colaboração com representação da arquite-
tura na obra, uma equipa que continuava a garantir os papéis anterior-
mente falados de regulação e orientação no local. 

15 Lonnie Royce Shelby, Medieval Mason’s templates, Revista Journal of the Society of Architectural Historians 
nº 30, California, 1977, p.142

16 Leonardo Benevolo, Introdução à Arquitetura, trad. Maria Manuel Ribeiro, Lisboa, Edições 70, 2007, p.152
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Imagem 6 - Elevação do Palazzo Sansedoni, uma excepção, ainda que primitiva do que era usado para controlar a execução

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro



35

Apontamentos na história
A invenção do controlo remoto

 Ainda assim, o impacto causado na imagem final do edifício era 
decidido tanto ou mais por quem estava encarregue da sua materializa-
ção como por quem estava encarregue da sua idealização. Os executan-
tes davam ainda o seu contributo, com alguma autonomia, sobretudo 
através de soluções eestandardizadas no contexto em que se inse-
riam, ou seguindo indicações preconcebidas por tratados ou costumes.

...não passava pela cabeça de ninguém definir antecipadamente todos os pormenores da obra 
acabada, (...) teria sido impossível, mesmo ao mais eminente intelecto, imaginar antecipada-
mente o efeito de cada solução, (...) Por outro lado, a continuidade da tradição assegurava a 
concordância das sucessivas intervenções e o entendimento entre as várias pessoas responsá-
veis por elas. Não existia, portanto, uma distinção exata entre projetistas e executantes, mas 
sim uma hierarquia entre pessoas que tinham a seu cargo uma maior ou menor responsabi-
lidade: o mestre ocupava-se de todo o organismo - mas ia-o definindo durante a execução - e 

o canteiro dos pormenores - mas, até certo ponto, tinha liberdade para os inventar.17

 Sendo que nesta época, os que trabalhavam na obra e sobretudo 
os pedreiros e mestres pedreiros tinham uma contribuição tão importante 
para o resultado desta, é seguro considerar os arquitetos de hoje uma evo-
lução destes agentes tanto quanto dos que em raros exemplos estariam 
encarregues do planeamento como o caso da fachada do Palazzo Sansedoni.

The Sansedoni elevation, discovered by Franklin Toker, With its appended drawing, suggests 
a shift in the way architects worked concomitant with a change in the uses of drawing. (...) 
the drawing represents an idea, or a principle of design, rather than an actual working guide 

to the construction.18 

 A fachada do Palazzo Sansedoni em Siena, Itália19, é um claro 
exemplo do começo do afastamento entre o arquiteto e a construção, 
aquilo que o historiador e professor de história da arquitetura Franklin 
Toker chama de “arquitetura por controlo remoto”. Esta fachada segue 
as indicações de um desenho descoberto também por Toker que con-
trasta com a forma como se vinha a trabalhar até então. 

17 Idem, ibidem, p.151

18 Edward Robbins, Op. cit., p.13

19 Construção iniciada em 1340 
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 Este desenho trata-se de um dos primeiros exemplos do uso 
do desenho em arquitetura sem ser na perspetiva já falada de marca-
ções no local reguladoras da construção. Trata-se de um desenho muito 
simples, que sugere apenas um padrão através de alinhamentos e da 
definição de uma geometria reguladora. Ao contrário dos projetos de 
licenciamento dos dias de hoje, deixava muito em aberto a ser definido 
pela representação que a arquitetura tinha na obra, mas sobretudo pela 
equipa diretamente ligada à execução e que desta desresponsabilizava 
um pouco mais o arquiteto incumbido do desenho. 

... the Sansedoni elevation also represented a shift in the particular organization of labour 
that had underpinned the design and construction of buildings, and in the statuses associated 
with this organization in the late Middle Ages, until drawings of the type represented by the 
Sansedony elevation made their appearance, the production of buildings was primarily an 

on-site endeavor.20 

 Este desenho funcionava como uma representação das instru-
ções que o arquiteto daria no estaleiro, um “controlo remoto” através 
do qual ele conseguiria estar encarregue de um ou até vários projetos 
em simultâneo, em sítios diversos.

 O desenho da fachada do Palazzo Sansedoni não era, no entan-
to, suficiente para autonomamente representar a arquitetura, o que é 
evidenciado pelo facto de, na equipa da arquitetura, estima-se que cons-
tavam 4 arquitetos, 3 dos quais estavam diretamente relacionados com 
a execução e apenas 1 com o projeto, através da autoria do desenho. 

... four architects are named as involved in the project. One drew the elevation, one coordina-
ted the work, and two were on site coordinators...21 

 Foram então dados os primeiros passos em definir o arquiteto 
sobretudo como alguém que produz documentos a seguir pela equipa 
da construção. Um percurso que seria ainda longo e que passaria pelo 
auto aperfeiçoamento desses documentos. Mais precisamente o aper-

20 Idem, ibidem, p.14,15

21 Idem, ibidem, p.15
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feiçoamento do desenho e técnicas de representação, que apesar de 
nesta altura estarem a sofrer avanços provenientes também de outras 
disciplinas que não a arquitetura falhava por não ter, ainda, a regula-
mentação que traria a geometria durante o renascimento.

 Esta viria a estabelecer um conjunto de normas de representa-
ção através das quais seria possível organizar uma linguagem que aju-
dava, não só a conseguir uma representação mais clara, como também 
- e mais importante ainda considerando o tema que é a possibilidade de 
uma “arquitetura por controlo remoto” - um código de leitura através do 
qual, idealmente, a equipa da execução não precisaria de outra espécie 
de contacto com a equipa do projeto.

In spite of the fact that English master mason of the late Middle Ages were developing increa-
sing skills in architectural drawing, they had not yet perfected their drafting techniques to the 
point where the drawings alone were adequate instruments for directing the masons in the 

technical processes of construction22 

The relatively primitive working drawings used by the Gothic Masters encouraged professional 
specialization but prevented a fixed split between architects and builders. That split would 

come only with the prefection of the working drawing after the mid-sixteenth century.23 

22 Lonnie Royce Shelby, Op. cit., p.387

23 Franklin Toker, Gothic Architecture by Remote Control: an Illustrated Building Contract of 1340, Revista Art 
Bulletin, nº 67, New York, 1985, p.95

Apontamentos na história
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Imagem 7 - Um dos estudos iniciais do uso da perspetiva linear no renascimento. 
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APONTAMENTOS DA HISTÓRIA
O MÉTODO DE BRUNELLESCHI

 O renascimento é, de forma notável, uma fase da história onde 
se dão eminentes avanços em muitas áreas do saber e sobretudo nas 
artes. O que se torna evidente através do legado deixado pelos arqui-
tetos desta época através de uma abundância de edificações, tratados, 
desenhos e textos. Podemos considerar ser nesta altura que surge a 
consolidação da figura do arquiteto enquanto alguém diferenciado de 
um mestre de obras e, em parte, é também aqui que se dá a capacida-
de de emancipação do estaleiro de obra.

 A fixação da disciplina, é então dada, como foi anteriormente 
sugerido, pelo aperfeiçoamento da grande ferramenta através da qual 
esta se viria a exercer, o desenho.

 A relativa rudimentalidade inerente às técnicas de represen-
tação usadas até então, limitavam a possibilidade da existência, no 
processo edificatório, de uma fase de projeto como um momento de 
predefinição, de teste de propostas e de planeamento da construção.

 Nesta fase da história, a transição dá-se através do desenvol-
vimento de técnicas de reprodução geométrica - sobretudo da sistema-
tização de representação perspética - aliadas ao panorama da época, 
que passava por um fértil discurso referente ao próprio desenho - como 
maior importância dada a conceitos como o enquadramento, propor-
ção, alinhamentos, entre outros - e um maior acesso que a aprendiza-
gem do mesmo teria nas classes mais altas da sociedade, relacionada 
com a formação das academias.

 O arquiteto via-se agora na posse de um recurso com o qual 
podia testar com maior rigor e clareza a expressão da obra, desenhos 
que iam para lá do caráter meramente instrutivo dos usados até então.

Medieval architects drew, but their drawings effectively expressed, for the most part, only 
measure (...) Drawing, by the renaissance, allowed architects to experiment with the expres-
sive quality of a building. It also allowed them to be more artistic, to express the tone, the 

style and the materials as well as the measure of a building24 

24  Edward Robbins, Op. cit., p.18
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Imagem 8 - Alçado do Ospedale degli Innocenti.
Imagem 9 - Princípios subjacentes ao desenho do alçado, representação de um possível esquema que 
poderia ter sido produzido por Brunelleschi como instrução para a execução da obra.
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 Encontrados os meios através dos quais se podia dar a espe-
cialização do ofício de arquitetura, como algo distinto do trabalho de um 
artífice ou mestre de obras, foquemo-nos então, nas circunstâncias que 
levaram a que tal acontecesse.

 Um dos protagonistas do Renascimento que melhor ilustra este 
episódio da história é Filippo Brunelleschi. Embora não tenha sido, cer-
tamente, o primeiro arquiteto a afastar-se do estaleiro da obra e a 
encontrar meios para o fazer, Brunelleschi foi um dos primeiros que o 
fez de uma forma clara e documentada. Por exemplo, durante a obra 
do Ospedale degli Innocenti25, num processo ilustrado com mestria pelo 
arquiteto e professor Domingos Tavares no seu livro Filippo Brunelles-
chi, o arquiteto e que pode ser sumariado da seguinte forma:

 Em 1419 Brunelleschi foi encarregue da obra do Ospedale degli 
Innocenti em Florença. A construção começou rapidamente ao jeito da 
prática dos mestres de obra medievais, com um planeamento prévio 
muito reduzido, focando a atividade do arquiteto no local da obra e em 
instruções dadas na pedreira.

O ponto de partida para a realização do Ospedale degli Innocenti parece ter sido constituído 
por um só desenho com a representação frontal do pórtico, a uma escala reduzida e sem a 

utilização de quaisquer modelos ou maquetas.26

(...) nesta época Brunelleschi não tinha uma clara consciência da vantagem da utilização de 
instrumentos de predefinição das intenções formais a seguir.27

 
 O momento pivotante para a alteração do método de trabalho 

local vem com o afastamento do arquiteto da cidade de Florença, onde 
residia durante vários anos, aquando da construção do Hospital.

 É face à necessidade quase constante de prestar esclarecimen-
tos acerca da obra que Brunelleschi produz desenhos e instruções escri-
tas com o objetivo que esta prosseguisse na sua ausência. O arquiteto 

25 Florença, Itália, 1419

26 Domingos Tavares, Filippo Brunelleschi, o arquiteto, Porto, Dafne Editora, 2003, p.78

27 Idem, ibidem, p.74
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concebe assim o método através do qual ainda hoje grande parte do 
trabalho da disciplina é desenvolvido.

 A singularidade deste método na época, resultou na inconfor-
midade para com os intervenientes na obra - tanto Brunelleschi que 
providenciava as instruções como quem as procurava, ou não, seguir.

  Não se poderia ainda dizer que o caso do Ospedale degli Inno-
centi tenha visto uma implementação plenamente frutuosa do método 
usado pelo arquiteto. Esta consideração é demonstrada pela falha que 
houve por parte dos executantes em cumprir, na sua integralidade, o 
plano deixado por Brunelleschi, o que resultou numa obra provavelmen-
te aquém da que resultaria caso o arquiteto a tivesse acompanhado 
presencialmente.

While he was away, Brunelleschi’s orders were deliberately ignored, resulting (...) in an inferior 
building, as the individual who was responsible for the changes in the design must eventually 
admit. Nonetheless, what we see in this episode is that the role of the architect as the cen-
tral figure of design and the drawing as his instroment of comand have not yet been firmly 

established.28 

 Os problemas sucedâneos ao afastamento do arquiteto do es-
taleiro de obra são encarados pelo próprio, que se vai debruçar sobre 
a necessidade de criar uma sistematização da comunicação entre a 
arquitetura e execução. 

Alguns desses erros estão identificados no texto de um modo breve e denotam a consciência 
crítica do autor perante a fragilidade dos instrumentos de comunicação utilizados para infor-

mar as intenções subjacentes ao projeto.29

 Algo que, posteriormente, será aprofundado por Alberti, que 
seguiria o caminho desbravado por Brunelleschi, que para lidar com 
a fragilidade deste sistema recém-inventado, mantinha nas restantes 
obras uma autoridade considerável, compensando com visitas ao esta-
leiro a considerável ausência que se tornava agora possível.

28 Edward Robbins, Op. cit., p.17

29 Domingos Tavares, Op. cit., p.85
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...exercia uma clara autoridade no estaleiro, exigindo o cumprimento rigoroso das indicações, 
fazendo demolir o que aparecia executado ao contrário das suas determinações.30

 No espírito de reforçar ainda mais a importância que Filippo 
Brunelleschi teve na sistematização do uso do projeto como um con-
junto de documentos que pudessem possibilitar o trabalho do arquiteto, 
mesmo fora da construção, existe outro exemplo, também expressa-
do por Domingos Tavares num seminário realizado na Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação de Universidade do Porto em 2001 
intitulado de Os Desenhos do Desenho: nas novas perspetivas sobre 
ensino artístico. Aqui, Domingos Tavares relata um episódio em que 
Brunelleschi se viu obrigado a usar o projeto como predefinição formal 
para a execução da obra: a criação de uma estrutura que não constava 
do vocabulário usual da tradição construtiva da época.

 Concretamente, a propósito do concurso para a cúpula da ca-
tedral de Florença, para o qual Brunelleschi concorreu sem grandes 
expectativas e, por isso mesmo, com grande inventividade, o arquiteto 
viu-se inesperadamente escolhido, tendo agora que construir algo ba-
seado numa maqueta de madeira que submetera mas que não sabia 
como transpor para a realidade.

 Face a este problema, foi necessário iniciar um trabalho de 
pesquisa que o obrigou a afastar-se do local da obra, isto porque esta 
foi de imediato iniciada, tal como era comum, já que a ideia de um 
projeto antecedente à obra não era uma noção corrente. Este facto 
significou que Brunelleschi se encontrou numa situação em que tinha, 
simultaneamente de gerir a obra e de descobrir como a executar.

Teve de inventar muita coisa para transpor um modelo reduzido de madeira numa coisa real. 
A mais interessante dessas invenções foi a ausência.31

30 Idem, ibidem, p.50

31 Domingos Tavres, Os desenhos do desenho. In Os desenhos do desenho: nas novas perspetivas sobre o 
ensino artístico: actas do seminário, Porto, FPCEUP, 2001, p.127
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Imagem 10 - Maquete da cúpula da catedral de Florença, atribuída a Fillipo Brunelleschi aquando do concurso para a obra.
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 Como foi referido no capítulo anterior, relativo à Idade Média, 
a execução era fortemente influenciada pelos costumes e tradições do 
contexto em que se inseria, e muitas vezes, o fator que mais pesava no 
resultado da obra era o conhecimento e experiência dos executantes.

 Nesta altura, no entanto, surge sob o pretexto da invenção, 
a necessidade de quebrar essas normas vigentes e para isso torna-se 
impreterivelmente necessário um projeto, um conjunto de instruções 
previamente estudadas e elaboradas por alguém que sabe - ou se viu 
obrigado a descobrir - como fazer e que possa ser seguido por quem 
não sabe, mas que tem recursos para o fazer.

 O arquiteto do renascimento, na figura de Brunelleschi reunia ago-
ra os meios para consolidar o projeto como parte fulcral do ato edificatório e 
os motivos que obrigavam, ou tornavam conveniente que tal acontecesse.

Quando é preciso ter uma predefinição global da situação que se pretende atingir porque se 
está a inventar uma obra que não usa as formas da tradição construtiva, tem de se estar 
sempre em cima da situação de trabalho. É este o drama que está na origem da consolidação 

das técnicas de projeto.32 

 Talvez a separação entre o projeto e a execução como fases 
distintas do edificar, assim como a capacidade de controlar a obra à 
distância, não tenham sido inventadas por Brunelleschi, mas parece ter 
sido este que as consolidou, através da sua figura, como um dos pri-
meiros protagonistas da sua época e, sobretudo, através da influência 
que teve em Alberti, o primeiro grande tratadista do Renascimento.

 Alberti, deixa o seu legado na história da Arquitetura, sobretu-
do e notavelmente, através do tratado que escreve, Da Re Aedificato-
ria, escrito à imagem dos Dez Livros de Arquitetura de Vitrúvio, mas no 
contexto do renascimento.

 Este tratado é um documento importante no estudo da relação 
do arquiteto com o estaleiro de obra já que é nele elaborado a noção 
de projeto - sistematizando-o através das regras e saberes necessários 
para o elaborar - e a sua importância para levar a cabo a construção e 
a própria profissão do arquiteto.

32 Idem, ibidem, p.127
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Não podemos interpretar a tendência para a sistematização do saber técnico como resultando 
diretamente da influência dos arquitetos de Florença, embora essa atitude repita a posição 
de Brunelleschi, sempre uma referência nestas matérias para a sensibilidade do intelectual 

que era Alberti.33 

 É por Alberti expressa a necessidade de uma predefinição da 
forma à priori da execução, uma ideia inovadora para a época, mas 
que agora constitui dos precedentes do edificar e o rizoma da atividade 
arquitetónica como esta se desenvolve.

E será legítimo projetar mentalmente todas as formas, independentemente de qualquer ma-
téria (...) o delineamento será um traçado exato e uniforme, mentalmente concebido, cons-

truído por linhas e ângulos, levado a cabo por uma imaginação e intelecto cultos34 

 Encontra-se então sublinhado, pela primeira vez num dos do-
cumentos mais importantes da disciplina, a separação entre o projeto e 
a execução como um meio para que se edifique de forma mais coeren-
te, bela e económica.35 

 Esta separação acarreta como consequência aquela que levou 
à elaboração deste texto, que é sinónima da relação entre projeto e 
execução, a separação entre o arquiteto e a obra.

33 Domingos Tavares, Leon Baptista Alberti: teoria da arquitetura, Porto, Dafne editora, 2003, p.90

34 Leon Baptista Alberti, Da Re Edificatoria, trad. Arnaldo Monteiro do Espírito Santo, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2011, p.146

35 Na verdade, dando início à obra irrefletidamente e sem pensar, com o passar do tempo acabamos por re-
parar num aspeto que não examináramos com a devida atenção; (...) para mim é de aprovar o antigo costume 
daqueles que melhor edificavam de modo a que (...) ponderemos e examinemos, uma e outra vez, toda a obra 
e cada uma das dimensões de todas as partes, (...) servindo-nos não só de um desenho e de um esboço, mas 
também de módulos e de modelos. (...) E, sem correr riscos, será ilícito acrescentar, tirar, mudar, inovar e alterar 
completamente, até que todas as coisas se ajustem e satisfaçam plenamente.
 Por fim, quando o aspeto da obra e o projeto te agradem inteiramente (...) aconselho-te que não te 
apresses, (...) mas, se me deres ouvidos, aguardarás algum tempo até que a aprovação recente do teu engenho 
arrefeça, disposto a examinar tudo mais uma vez: ser-te-á então permitido analisar ponderadamente o projeto, 
já não levado pelo apego à tua invenção, mas sim movido pelos argumentos da razão.
 (...) Mas quando tiveres verificado e observado toda a disposição do edifício (...) prepararás tudo o que 
é necessário para executar a obra, a fim de que, durante a construção, nada falte que impeça a sua conclusão 
com rapidez. 

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro



47

Trata-se de uma clarificação definitiva que distingue o artista do artífice e coloca a arquite-
tura como categoria intelectual, entregando à noção de projeto o papel central da ação do 
arquiteto. (...) o projeto distingue-se da execução, separando no tempo estas duas realidades 
e encontrando meios, como o desenho e a maqueta para estabelecer a correspondência entre 

os dois momentos com actores distintos36 

 Paralelamente à independência que o projeto começa a adqui-
rir da execução, no funcionamento do processo edificatório, surgem 
mudanças no campo mais teórico da própria conceção arquitetónica. 
Motivada pela independência que a forma adquiria da estrutura, inicia-
-se uma mudança de paradigma em que se passa a sujeitar a execução 
manual ao projeto teórico e não o contrário. 

Ao mestre construtor sucede, por conseguinte, o arquiteto, que chama a si toda a idealização 
e desenha o projeto completo do edifício, enquanto o executante fica apenas com a realização 
manual dos trabalhos definidos em projeto. O primeiro possui a ciência e reserva para si a 
teoria, recusando confundi-la com a prática. (...) a estas preocupações (técnicas e estruturais) 
sobrepõe-se uma disciplina intelectual que se exerce diretamente sobre as aparências formais 
e exige uma subordinação absoluta das circunstâncias da realização tangível às configurações 
inteligíveis. A técnica não é senão o prolongamento da invenção na realidade física, e apenas 
neste sentido interessa ao arquiteto, deixando para outras pessoas as preocupações de ordem 
executiva e procurando apenas que este tipo de exigências não perturbe o resultado final.37

 Esta distinção é, inclusive, verificada no seio artístico da épo-
ca, que elevava os artistas - e neste caso, aglomerando também os 
arquitetos ao sugerir que a ferramenta principal da sua ação é o dese-
nho - a um patamar de erudição superior ao dos artífices. A separação 
entre as duas realidades vem a tomar proporções metafóricas e com 
um caráter algo jocoso ao relacionar as diferenças no conforto e asseio 
entre artistas e artífices com o grau de intelectualidade das suas ocu-
pações, como comenta Leonardo Da Vinci:

The painter sits in great confort before his work... he can be dressed as well as he pleases and 
his house can be clean and filled with beautifull paintings”38 

36 Domingos Tavares, Leon Baptista Alberti: teoria da arquitetura, Porto, Dafne editora, 2003, p.92,93

37 Leonardo Benevolo, Op. cit., p.153,154

38 Anthony Bllunt, Artistic Theory in Italy: 1450-1600, Oxford, Oxford University Press, 1979, p.18
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Imagem 11 - O estúdio do artista do Renascimento ilustrado numa gravura de Jan Van Der no século XVI.
Imagem 12 - O estaleiro de obra no Renascimento ilustrado no livro Ab Urbe Condita no século XV.
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 Uma postura que é tomada pelos artistas do renascimento e 
que talvez possa estar também na génese da separação entre o arqui-
teto e o estaleiro de obra.

 Torna-se importante fazer uma ressalva, para dizer que penso, 
no entanto, que seja relativamente categórico realçar que a afirmação 
de um superior estrato social como motivação para o afastamento da 
manualidade ou lavor não é, de todo, sensata. Isto pelo facto de que o 
não envolvimento em parte de uma atividade que diz respeito ao nosso 
ofício não é vantajoso, mas quanto muito necessário. Não quero com 
isto dizer que tenha sido essa a postura dos artistas no renascimento 
ou em qualquer altura, apenas que, disponibilizando o arquiteto dos 
recursos, capacidades e disponibilidade para levar a cargo a empreitada 
sozinho, só teria, com isso, a ganhar.

 Ainda neste ponto, em tom de ilustrar o ponto de rutura que 
se deu durante o renascimento, lembro as palavras do meu professor 
Daniel Oliveira -que constam da sua tese de doutoramento- e que não 
deixo de interpretar com um certo ceticismo:

Até ao renascimento o arquiteto foi, sem dúvida um “intelectual desenhador” que sujou fre-
quentemente as mãos e o calçado na obra e, em alguns períodos/casos, também as vestes;
Após o renascimento e até ao advento do “desenho digital”, o arquiteto tem sido um “intelec-
tual desenhador” de camisa lavada, mãos sujas da tinta e da grafite dos seus desenhos e com 

sapatos sujos com pó de obra;
Os arquitetos da “era digital” serão “intelectuais desenhadores” de camisa lavada, muitos 
deles já de mãos limpas e, em muitos casos, sem poeira de obra nos sapatos. O que não 

significará, lavar daí as suas mãos39

 Outros arquitetos e tratadistas do renascimento, sucedentes a 
Alberti, fazem também referência à implementação do projeto como fase 
separada e anterior à execução, inclusive nos seus tratados, marcando 
assim uma base sólida, sobre a qual os arquitetos trabalham ainda hoje.

39 Daniel Oliveira, Op. cit., p.107
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Great care ought to be taken, before a building is begun, of the several parts of the plan and 
elevation of the whole edifice intended to be raised. (...) then an exact calculation ought to be 
made of the whole expence, and a timely provision made of the money, and of the materials 

that shall seem most necessary40 

 Como é natural, esta sistematização do desenho, através da 
qual se traduz a ideia de arquitetura para a matéria, era ainda imper-
feita. Não possuía ainda a afinação necessária nem inteligibilidade por 
parte de quem o interpreta para, que autonomamente o projeto pudes-
se ser suficiente para levar a cabo a execução.

Mas à intuição do processo metodológico não corresponde uma prática segura e não encon-
tramos, nem em Alberti, nem nos arquitetos do seu tempo, a notícia da utilização de siste-
mas de desenho técnico organizado, capazes de construir uma informação global, coerente             

e eficaz...41 

 Tal capacidade representativa só viria nos séculos seguintes, 
e ainda assim, mesmo até aos dias de hoje, talvez não prescinda da 
presença do arquiteto no estaleiro de obra. Ou, pelo menos, esta será 
aconselhada.

40 Andrea Palladio, The four books of architecture, trad. Isaac Ware, New York, Dover Publications, 1965, p.1

41 Domingos Tavares, Op. cit., p. 93
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 Nos séculos subsequentes ao Renascimento, e até a contempo-
raneidade, a prática do arquiteto converte-se de um ofício vagamente 
definido num setor da sociedade em que existia uma certa homogenei-
dade de saberes - raros eram os arquitetos que se dedicavam exclusi-
vamente à arquitetura - para uma profissão altamente especializada, 
desempenhada por indivíduos com uma formação e conhecimento mui-
to particulares. 

 No início do século XVIII, não era ainda evidente a preocupação 
com o desenho e planeamento do espaço, a ponto de existirem indiví-
duos com uma formação específica que se ocupassem exclusivamente 
desses aspetos. Em muitos casos perduravam ainda os métodos prati-
cados pelos mestres medievais.

... unlike medicine and law, architecture was not considered one of the learned professions; it 
was a vocation to be picked up on the job. In 1898 there were only nine professional schools 

with an enrollment of 384 students42

 Nos Estados Unidos da América, do início do século. XIX, inclu-
sivamente, o processo edificatório encontrava-se geralmente fechado 
à construção e ao cliente, não existindo espaço para terceiros que se 
encarregassem exclusivamente da arquitetura. 

Quite often “architects” were builders or contractors who also designed what they constructed.43

 Surgem, no entanto, dois fatores que ao longo destes dois sé-
culos vão provocar uma mudança no paradigma ao qual estava afeta 
a edificação: em primeiro lugar, os desenvolvimentos tecnológicos da 
altura resultam em estruturas cada vez mais complexas, o que faz do 
planeamento, uma fase cada vez mais essencial e dos “improvisos na 
obra” cada vez mais arriscados nas suas consequências. Em segundo 
lugar, o crescimento demográfico e migração para as cidades, resultan-

42 Joan Draper, The Ecole des Beaux-Arts and the Architectural Profession in the United States: The Case of 
John Galen Howard. In Spiro Kostof (coord.), Op. cit., p.214

43 Idem, ibidem, p.215
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te sobretudo da revolução industrial, tem como consequência que, para 
dar resposta às necessidades de habitação e de crescimento urbano, 
fosse necessário industrializar também a construção. Edificar perde al-
gum do seu caráter artesanal, deixa de ser possível confiar tanto na 
habilidade e autonomia da mão de obra - que era composta, não pelos 
artesãos medievais de outrora, mas pelas massas menos habilitadas. A 
construção torna-se por isso mais dependente do projeto e sobretudo 
do desenho - cada vez mais normalizado - como guia da execução. Era 
por isso necessário arquitetos preparados para esta nova realidade.

Furthermore, as a result of a gradual decline in both skill and iniciative among the building cra-
fts through general contracting, greater reliance was now placed on the preparation of detailed 
specifications, separate from the actual contract. Correspondingly, there was a stronger need 
than before for a range of more specialized drawings, directed towards different phases and 

aspects of the building operation.
...development of fresh structural techniques, more complex services, and new materials, not 
to mention the introduction of unfamiliar ornament occasioned by the “Battle of the Styles,” 
architectural draftsmanship became an activity of increasing responsibility and technical skill.44

 As novas circunstâncias exigiam uma maior dependencia do 
trabalho especializado do arquiteto e resultaram, por isso num grande 
foco na formação destes profissionais. É nas academias que se vão dar 
as mais consequentes alterações ao modus operandi da disciplina.

 Se Itália foi o palco do renascimento, é em França, particular-
mente em Paris que se vai ditar o rumo das escolas de arquitetura e 
consequentemente da profissão.

 Após a sua fundação no início do século XIX a École des Beaux-
-Arts em Paris, torna-se na instituição de referência no ensino da arqui-
tetura durante esta fase e, de grosso modo, até à fundação da Bauhaus 
um século depois. Em Paris inicia-se um esforço para elevar o prestígio 
da profissão, retirá-la da vulgaridade associada à construção e colocá-
-la no panteão das outras artes, consideradas na altura mais eruditas, 
como a pintura e a escultura. Seguindo essa linha de pensamento, o 
ensino dado na École des Beaux-Arts era sobretudo teórico. Parte da 

44 John Wilton-ely, The Rise of the Professional Architect in England. In Spiro Kostof (coord.), Op. cit., p.194,195
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formação consistia em simulações de projeto - de forma semelhante à 
que ainda hoje se pratica - no entanto, estas careciam de uma conexão 
ao contexto, real. Os programas eram escolhidos não no sentido de 
preparar os arquitetos para o mundo de trabalho, mas de os tornar em 
académicos eruditos das culturas clássicas. 

Typical subjects were a festival gallery in a palace, a commemorative monument, and a pan-
theon, although there were also theaters, schools, and churches. Site conditions and client 
needs were specified, but only generally. The purpose of these exercises was to train the ar-
chitect in the fine art of composition. More practical matters, such as site supervision, building 
law, and professional practice, were learned later in the required year of apprenticeship.45

 As áreas mais teóricas como o ensino da geometria, aritmética 
e história, tinham grande relevância no plano de estudos mas eram 
lecionadas de forma desagregada do contexto da execução.

The school did have a professor of stereotomy, the applied science of solid geometry relevant 
to the traditional building methods of masonry and carpentry, and students were given cons-
tructional problems regurarly. But all this was not integrated with their design studies, and so, 

the impression was created that design and construction were separate disciplines.46

 Este método de introdução à arquitetura era muito díspar da-
quele praticado mesmo no renascimento em que até nas raras aca-
demias da altura, a aprendizagem era feita em ateliers com contacto 
direto com a edificação em contextos reais.

 O método de formação, que acabaria por se tornar a norma, 
associado às já referidas exigências da época resultou numa primeira 
geração de arquitetos altamente especializados no desenho, no domínio 
das culturas clássicas e com um gosto requintado; mas mais desajus-
tados do que antes para lidar com os aspetos práticos da construção.

 

45 Joan Draper, The Ecole des Beaux-Arts and the Architectural Profession in the United States: The Case of 
John Galen Howard. In Spiro Kostof (coord.), Op. cit., p.224

46  Spiro Kostof, A history of architecture: settings and rituals, New York, Oxford University Press, 1995, p.577
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Imagem 13 - Pintura de Joseph Michael Gandy realizada como apresentação de diferentes propostas dadas à escolha para 
a construção de uma igreja.
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 A relação entre o cliente, a comunidade e a arquitetura, toma 
também agora um papel mais preponderante, na medida em que a prá-
tica do ofício depende cada vez mais de agradar a quem a vai financiar. 
A transição para uma metodologia em que a conceção do projeto e o 
desenho - sobretudo enquanto elemento de apresentação - são o prin-
cipal foco do arquiteto é também causado - ou talvez causador - dessa 
necessidade de usar o projeto para convencer e “educar” o cliente e a 
comunidade, a ponto de se confundir o propósito do projeto como meio 
ou como fim.

The perfection of elaborate presentation drawings, using the greatest possible gamut of picto-
rial devices in perspective, coloring, and emotive lighting, also reflected the changes in patrona-
ge during the early nineteenth century. The well-informed aristocratic patrons of the previous 
era, served by an architectural elite sharing the same criteria of judgment, were gradually re-
placed by building committees of middle-class “laymen” having to be persuaded as well as ins-
tructed by a designer who, at times, almost amounted to a purveyor of architectural styles. On 
occasion these “artist’s impressions,” (...) proved more impressive than the resulting works.47

 É também nesta altura que se dá a separação entre arquitetura 
e engenharia - em 1771 é fundada a Society of Civil Engineers. Com o au-
mento da complexidade técnica da construção, torna-se evidente que 
a mesma pessoa não poderá encarregar-se do desenho das formas, do 
cálculo das estruturas e das particularidades mais técnicas. 

Architecture was merged with the arts, all of which paid homage to fine drawing, meanwhile, 
a technical school, called École Polytechnique was founded to train engineers. 

...The move was inevitable. The beginings of industrialization burdened architecture with 
technical demands, such as wide-span bridges, fireproof construction, and the scientific han-

dling of environmental controls like heating and ventilation.48

 Cimenta-se assim o método através do qual a prática de pro-
jeto se vai desenvolver até à contemporaneidade. Através da especiali-
zação dá-se o desmontar de todo o processo e a atribuição dos aspetos 
mais particulares a diferentes especialistas.

47 John Wilton-ely, The Rise of the Professional Architect in England. In Spiro Kostof (coord.), The Architect: 
Chapters in the History of the Profession, California, University of California Press, 2000, p.195

48 Spiro Kostof, Op. cit, p.576
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 Torna-se desta forma evidente no início do século XIX, talvez 
mais do que em qualquer outro momento da história, a causa deste 
trabalho como o estudo da necessidade de uma reaproximação entre o 
arquiteto e o produto final que é a obra construída.

 As complexas necessidades das construções da época, que 
eram também influenciadas pela industrialização e pré-fabricação que 
cada vez mais dominava o cenário dos séculos XVIII e XIX exigiam que, 
de facto, esta fosse a formação necessária e estes fossem os profissio-
nais adequados para lidar com o processo edificatório da posterioridade 
- e que atualmente é ainda mais especializado, motivado por questões 
legais que restringem a prática e as quais serão tratadas no seguimento 
desta investigação. No entanto, surge o repetido aviso de que parece 
imprudente deixar o ofício cair na abstração de tornar a atividade do 
arquiteto como algo senão a antevisão e controlo de um processo alta-
mente mecânico que é a construção.

A obsessiva especialização atrofia capacidades universais49

 Esta referida abstração é demonstrada nas convicções de crí-
ticos de arquitetura e figuras ilustres da época. Como a resposta de 
Phillip Dormer Stanhope relativa àqueles que como o Lorde Burlington 
mantinham uma maior proximidade com os aspetos mais técnicos da 
construção...

for the minute and mechanical parts of it, leave them to masons, bricklayers, and Lord Bur-
lington; who has, to a certain degree, lessened himself, by knowing them too well50

Mas surge de forma mais evidente nos trabalhos mais expressivos e utó-
picos desenvolvidos por Claude Nicolas Ledoux e Etienne-Louis Boullée.

 

49 Álvaro Siza, Op. cit., p.37

50 Philipe Dormer Stanhope. In J. Bradshaw, The Letters of Philip Dormer Stanhope, vol. 1, London, 1926, p.259
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 Muitas das obras destes dois arquitetos nos finais do século 
XVIII consistem em ensaios de espacialidade através do projeto, em 
que a construção não era uma das intenções, mas sim apenas a neces-
sidade de expressão artística provocativa e experimentação escultórica 
do jogo de volumes sob a luz, usando para isso a arquitetura como pretexto.

Both believed passionatly in architecture as an expressive language. Boullée built little; his as-
tounding vision soared beyond reasonable means, and that is the way he wanted it. His desig-
ns were a form of poetic communication; it mattered little to him if they were ever realized. 
... The unexpected projects, both of Ledoux and Boullée, push abstraction so far that they end 
up as pure studies of solid geometry. The authors present them with a sententious fervor – 
that belief shared by most neoclassicists that architecture must be associated with politics 

and the social condition, and must lead the way to a new and better world.51

 Movimentos como o Neoclassissismo, o uso da arquitetura 
como um símbolo, a autonomia do projeto como expressão artística são 
sinais das tendências formalistas que nesta altura tomam protagonis-
mo no cíclico confronto entre forma e função e que seriam fortemente 
refutadas no virar para o século XX pelo Movimento Moderno - e suces-
sivamente pelo Pós-moderno no final do século. 

 Será então que se poderá associar uma abordagem mais teóri-
ca e um certo desapego com as preocupações mais práticas da constru-
ção com uma tendência para o formalismo? Certamente a relação não 
será assim tão direta, pois mesmo entre os Neoclassissistas existiam 
aqueles como Laugier que recusavam o uso das formas clássicas como 
mera ornamentação, uma abordagem que por si só é muito “moderna”.

Laugier did not rule out the orders, but insisted that they behave as working members, not 
as applied decoration. The construction and decoration of buildings must coincide; columns, 
entablatures, and pediments must do the actual work of holding up the building, rather than 

merely appearing to do so.52

 A verdade é que a generalidade daqueles que compõem o pa-
norama arquitetónico das diferentes épocas pouco se importavam com 
rótulos, -ismos ou correntes artísticas, nem é do interesse desta inves-

51 Spiro Kostof, Op. cit, p.564,565

52 Idem, ibidem, p.560
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Imagem 14 - Over London by rail, gravura de Gustave Doré em 1872, ilustrando o panorama industrial que se vivia na 
cidade na altura
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tigação explorar aprofundadamente estas questões, mas talvez assim 
se possa encontrar uma justificação para uma possível tendência para 
o afastamento da materialidade e do estaleiro e as implicações que isso 
possa ter na produção de obra de arquitetura construída.

 Numa perspetiva mais concreta e longe destas questões sub-
jetivas, em paralelo com a formação dos novos profissionais que vão 
moldar o futuro da arquitetura ao longo dos séculos, dá-se também a 
industrialização do processo de construção. O palco desta mudança, 
por ser também o núcleo da revolução industrial, vai desta vez ser In-
glaterra.

 No início do século XVIII, o contexto de Londres reunia uma sé-
rie de condicionantes que levaram à reprodução em massa de edifícios, 
sobretudo de habitação:

 A revolução industrial por si só cria uma mudança no mind-
set que altera a forma como se encaravam os ofícios de caráter ma-
nual, com um aumento da eficiência através da produção ”em linha” de 
grandes quantidades. A explosão demográfica, sobretudo em Londres, 
impôs a necessidade de construção rápida de habitação e, ao mesmo 
tempo, levou a uma maior disponibilidade de mão de obra - embora 
menos capaz, problema que, como já foi dito, se tentava colmatar com 
o maior ênfase no projeto. Os problemas sanitários causados pela so-
brepopulação, aliados tragédias como o incêndio de Londres em 1666 
levaram à estandardização da construção na cidade, de modo a garantir 
o cumprimento de aspetos técnicos de segurança e conforto.

 Tudo isto resulta na produção em massa de casas repetidas. 
Processo no qual não havia espaço para alterações ao projeto durante a 
execução, nem tão pouco necessidade da presença assídua do arquiteto 
no estaleiro, já que a equipa da execução, habituando-se a construir da 
mesma forma, pouco carecia de orientação.

...cheap compact manuals produced by and intended for building craftsmen offered brief, 
pratical explanations of the new style and simple drawings of details such as doors, windows, 
and the like, that could be copied directly. …The standartization of house building in London 
that came about through various Acts of Parliament promulgated after the Great Fire of 1666 
now extended to the trappings of taste. Whole streets were lined with houses that looked 
almost exactly alike. They were most commonly mass produced by speculative builders from 

the constructional trades.53

53 Idem, ibidem, p.551



60

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro

 Ao aplicar as práticas e materiais característicos da produção 
industrial em fábrica à indústria construtora, nesta época torna-se tam-
bém comum a normalização o uso da pré-fabricação na produção de 
edifícios. Embora já no renascimento existam relatos de casos em que 
as “peças” de um edifício eram construídas na pedreira e apenas “mon-
tadas” no estaleiro54, o normal era que a maioria do processo de cons-
trução acontecesse no local em que seria erguida a obra. Estas práticas 
tornam-se em parte obsoletas quando métodos como o uso de moldes 
e a produção de peças estandardizadas em ambiente controlado - por 
isso com maior controlo de qualidade - aliado a um maior ênfase no pla-
neamento e em instruções engendradas para uma montagem simples, 
retiram muita da carga laboral do estaleiro, alguma da margem para 
erros e também alguma da necessidade de ter a equipa encarregue do 
projeto a acompanhar a obra.

The casting process was geared to prefabrication in bulk, so that members could be shipped 
to the site ready-made and assembled with ease.55

 O processo foi inclusive aperfeiçoado a ponto de se tornar pos-
sível a preparação da totalidade de um edifício, cujas peças pudessem 
ser enviadas para lugares distantes acompanhadas de instruções de 
montagem. Criava-se assim um método de edificar que tornava a exe-
cução no estaleiro quase inconsequente, sendo na preparação para esta 
que todos os aspetos eram definidos.

…a design was proposed for an iron church that could be prefabricated and shipped to dis-
tant outposts of Anglicanism. In the 1840s England was already prefabricating iron dwellings, 
lighthouses, and warehouses destined for places as far as Australia, Bermuda, and California.56

 

54 A instrução de viva voz aos operários e as explicações no terreno ao administrados e delegados da Arte da 
Seda foram então suficientes para iniciar os trabalhos, não só no estaleiro como na pedreira onde se preparavam 
as colunas e outros materiais em pedra para a arcada. Domingos Tavares, Filippo Brunelleschi, o arquiteto, Porto, 
Dafne Editora, 2003, p.78

55 Spiro Kostof, Op. cit, p.595

56 Idem, ibidem, p.589
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 O caso mais exemplar deste método foi o Crystal Palace em Lon-
dres um grande pavilhão de exposições em ferro e vidro, que foi montado 
em Hyde Park em 1851 em apenas 6 meses, sem que fosse necessária a 
elaboração de nenhum dos elementos que o compunham no local da cons-
trução. Como prova da praticabilidade deste método, 3 anos depois, todo 
o edifício foi desmontado e transladado para Sydenham Hills.

 Na segunda metade do século XIX, as práticas de arquitetura já 
se encontravam normalizadas o suficiente para se poderem considerar 
idênticas às correntes. A abstração sintomática de uma maior desco-
nexão entre projeto e execução teve o auge da sua manifestação nos 
trabalhos de Boullée e Ledoux, pelo menos até aos projetos utópicos 
do Pós-modernismo - que em bem-dizer eram mais alimentados pelo 
desejo de um impacto na sociedade do que pela sua qualidade como 
objeto artístico. De qualquer forma o percurso na história da profis-
são parece tender para a especialização e para uma circunscrição da 
atividade do arquiteto ao projeto e neste ainda, em alguns casos, ao 
desenho das formas menos dependentes das particularidades técnicas 
da construção.

Ruskin in The Seven Lamps of Architecture had attacked “the idea of an independent architec-
tural profession” as “a mere modern fallacy” (ind ed., 1855, p. xii), and later on in an address 
to the RIBA in 1865 had expressed a wish “to see the profession of an architect united, not 
with that of the engineer, but ‘with that] of the sculptor” (Complete Works, ed. Cook and We-
dderburn, xix, p. 35). For him, as also for Scott, the crux of the matter lay in the nature of 

architectural design as the art of decorating structure.57

 No entanto, parece-me necessário reconhecer o arquiteto como 
mais do que um decorador de estruturas. E reconhecendo-o como um de-
senhador de formas, será também necessário tomar em consideração o 
profundo conhecimento interdisciplinar e abrangente das diversas fases 
do processo edificatório que deverá ser indissociável da sua atividade.

57 Joan Draper, The Ecole des Beaux-Arts and the Architectural Profession in the United States: The Case of 
John Galen Howard. In Spiro Kostof (coord.), Op. cit., p.200
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 Apesar desta tendência, mesmo ao longo da história, tem-se 
vindo a reconhecer que, por maior que se torne a especialização e par-
ticularização dos diferentes aspetos do processo edificatório, a arquite-
tura nunca deverá ser parte autónoma deste, e muito menos as outras 
partes deverão ser autónomas da arquitetura.

...often the architect is only one of a team of experts in a multi-faceted organization such 
as a housing authority or a government department. Nevertheless, in such situations where 
increasing specialization raises fresh barriers to communication, the architect’s historic skills 
as co-ordinator as well as designer have never been more essential. By means of his inter-dis-
ciplinary training he is uniquely equipped to organize a variety of specialized and disparate 

functions into an intellectually and visually coherent expression.58

58 Idem, ibidem, p.204
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 Pode dizer-se que no início do século XX, o arquiteto exercia a 
sua função de forma muito semelhante à atual, excepto nas mudanças 
consequentes da implantação de tecnologias informáticas na prática 
arquitetónica.

 Os arquitetos da fase que se chama ainda de contemporânea, 
tinham ao seu dispor todas as ferramentas necessárias para se autono-
mizarem da execução, um processo que começava agora a ser muito 
mais automático, desenvolvendo-se ao sabor da legislação e práticas 
comuns. Não será por isso de estranhar que, fechando-se o círculo, 
alguns arquitetos começassem a interessar-se numa reaproximação ao 
estaleiro.

 Frank Lloyd Wright foi um dos mais consagrados arquitetos 
que iniciaram o período contemporâneo da história da arquitetura. A 
sua carreira enquanto arquiteto começa no final do século XIX, mas é 
durante a primeira metade do Século XX que produz a grande parte das 
suas obras. É também nesta altura - 1911 - que fixa as suas operações 
na herdade a que chamaria de Taliesin East - localizada em Wisconsin e 
que mais tarde se expandiu para Arizona como Taliesin West, para mais 
conforto durante os meses de inverno

 Relativamente isolado, Taliesin não era apenas um escritório, 
a partir de 1932 e até hoje, passa a ser também uma comunidade e 
uma escola, em que os colaboradores não só ajudavam na produção 
do projeto como na produção de uma sociedade sustentável através da 
agricultura, construção e muitas vezes, tomando residência permanen-
te na própria herdade.

 Em Taliesin promoviam-se ideais que iam para lá da arquitetu-
ra e, em simultâneo, ajudavam a informá-la. Frank Lloyd Wright refe-
ria-se ao seu escritório com o “the Taliesin Fellowship” e este foi talvez 
o maior projeto da sua carreira. Preocupava-se com o futuro daqueles 
que de lá “graduavam” e procuravam trabalho noutros escritórios e de-
batia-se com os dramas que enfrentavam como o recrutamento para 
servir na Segunda Guerra Mundial que lhe roubou muitos colaboradores.

APONTAMENTOS DA HISTÓRIA
AS CARTAS DE F. L. WRIGHT E O BETÃO DE CORBUSIER

Apontamentos da história
As cartas de Frank Lloyd Wright e o betão de Corbusier



64

Imagem 15, 16, 17, 18 e 19 - O dia-a-dia em Taliesin em que arquitetura se misturava com construção, agricultura, debate

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro



65

December 5, 1942
Dear Jim
(...) So mother is still with one of her chicks in spite of distance and circunstance. Give her 
our love. And we hope to hear your wings over Taliesin some day and look up to see you 
trumpeting up in the sky.
Olgivanna [a mulher de Frank Lloyd Wright] is getting better; Iovanna is a young lady just se-
venteen; Svetlana is a mother and music-master now; Wes is a great farmer; Jack still bullies the 
fellows in the draughting room; Gene is still drawing and typing and singing and laughing, etc., etc. 
Most of the Fellowship would be new to you. War has taken (or scared away) nineteen and 
wants five more. That about folds us up.            
We have shut down Hillside for the winter and with the big root cellar filled, what there is left 
of us expect to come forth in the spring with double chins.59

 Enquanto se formavam os arquitetos do futuro e se debatiam 
as ideologias socialistas que o iam moldar, quase em segundo plano, 
Taliesin representava uma base de operações a partir da qual se fabri-
cavam projetos para toda a parte, nesta que foi a fase mais profícua da 
carreira do arquiteto.

 Agarrado a esta base de operações, que dele dependia, mas 
com inúmeras obras a acontecer simultaneamente em diversos sí-
tios, é fácil de chegar à conclusão que era quase impossível que Frank 
Lloyd Wright acompanhasse pessoalmente a execução no estaleiro das 
obras que produzia. Acrescendo à complexidade de coordenar múltiplas 
obras, estas eram também inovadoras e revolucionárias nos métodos 
construtivos empregados. Fruto das investigações levadas a cabo por 
Frank Lloyd Wright acerca do que este acreditava ser a solução para a 
habitação nos Estados Unidos da América, aquilo que ele apelidava de 
Usonian House.

He was simultaneously at work on a new concept for moderate cost housing which he called 
the Usonian House. (...) It was revolutionary in all aspects (...) The Fellowship in its work on 
the new houses was twofold: first in the making of the working drawings for a system of 

construction that had never existed in architecture before.60

59 Frank Lloyd Wright, Letters to apprentices, London, Architectural Press, 1987, p.148

60 Idem, ibidem, p.131
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 Impõe-se, neste caso, ainda mais que o normal a supervisão 
do estaleiro por parte do arquiteto que muitas vezes se via ocupado 
com a gestão da comunidade que criou em Taliesin.

 Foi, no entanto, através desta comunidade que Frank Lloyd 
Wright encontrou a solução para poder acompanhar a obra, servindo-
-se dos jovens arquitetos que trabalhavam como os seus colaboradores 
como uma extensão de si. Enviando-os para as obras em curso, aí 
agiam como intermediários defendendo os interesses do projeto e es-
clarecendo as questões do estaleiro.

The typical general contractor did not understand the system of construction, nor the revolu-
tionary concepts of building techniques they conveyed. Mr. Wright therefore would send one of 
his apprentices to the site, expenses paid by the client to act as general contractor, interpret 
the plans, hire the various trade necessary - masonry, carpentry, plumbing, eletrical - and to 

supervise construction.61

 O método usado pelo arquiteto, servindo-se de representação 
para controlar a obra não era em si revolucionário, no entanto, a exten-
sa profundidade com que Frank Lloyd Wright exigia que os seus colabo-
radores se envolvessem na execução era notável e excecional, mesmo 
na época. O seu exemplo torna-se ainda mais pertinente na análise da 
relação entre o arquiteto e o estaleiro ao ver o detalhe com que este 
se encontra ainda hoje documentado, através do método usado pelo 
arquiteto para encurtar a distância entre si e os seus colaboradores 
e, por intermédio, entre si e a obra: as cartas que escreveu aos seus 
aprendizes.

Mr.Wright was in constant contact with the apprentices who where on the sites, supervi-
sing his buildings, and he steadfastly expected them to report to him at regular intervals. 
Frequantly his notes and letters were brief, but sometimes they were more detailed as the 

occasion required.62

61 Idem, ibidem, p.132

62 Idem, ibidem, p.141
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 Apesar de fisicamente distante, Frank Lloyd Wright estava ex-
cecionalmente próximo dos trâmites da execução. Mantinha-se a par de 
tudo desde a quantidade de materiais a custos e desempenho da mão 
de obra. Predispunha-se com eficácia a transmitir com detalhe todas as 
indicações que viessem a ser necessárias para que nenhum pormenor 
ficasse em aberto, inclusive fornecendo indicações sobre como os seus 
colaboradores se deveriam dirigir aos trabalhadores ao cliente e aos 
restantes intervenientes da obra. Sempre em função de garantir que a 
ideia para trás do projeto fosse seguida durante a execução.63

 A atenção ao detalhe é tal que Frank Lloyd Wright chega a re-
digir cartas angustiadas a um cliente de um projeto na Califórnia que 
decide povoar a sua obra com mobiliário desenhado por Alvar Aalto, o 
que, segundo Wright, compromete todo o projeto. Exprimindo a sua 
desilusão não só com o gosto questionável do cliente, mas com a in-
capacidade do colaborador que o representava em manter o conceito 
criado em Taliesin.

September 24, 1941
Dear John
I learn (from you) with astonishment, plus chagrin, that ________ has put Aalto furniture into 
the opus I gave him! No greater proof of the fact that he doesn’t really know what it is all 
about could he give me of his inteligence. The Aalto furniture is a tour de force in the first 
place, - an unnatural use of wood to simulate steel springs and utterly unsuited to my buil-
dings - a farce in fact.
(...) I fall in love with my houses and to bid them to the devil is hard. 
(...) Out there if one of our houses leaks the world hears about it. Probably every architect in 
L.A. had houses with leaky roofs (if I am properly advised) but somehow what does it matter? 
I am a far better technician than any of them with ten times the experience. But it appears 
that my apprentice system of superintendence needs some revision. It is getting it.
(...) We will appear in L.A. before long and if you go through with Stoneweb (alias Sijistan) we 
will look after it ourselves - in person. Hell, there is no other way. Michelangelo, Beethoven, 
Bach, Brunelleschi found that out.64

63 Ver, a título de exemplo, o livro Letters to apprentices em que Frank Lloyd Wright faz, em várias instâncias, 
descrições detalhadíssima de elementos e custos das obras

64 Frank Lloyd Wright, Op. cit., p.143,144
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Imagem 20 - Frank Lloyd Wright com H. F. Johnson no estaleiro da obra do prédio administrativo da S C Johnson
Imagem 21 - Frank Lloyd Wright dando instruções a um dos seus aprendizes durante a construção de Taliesin West
Imagem 22 - Frank Lloyd Wright numa visita ao estaleiro de obra
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Apontamentos da história
As cartas de Frank Lloyd Wright e o betão de Corbusier

 De facto, o detalhe que Frank Lloyd Wright procurava no se-
guimento da execução dos seus projetos era exaustivo para os colabo-
radores na sua exigência, podendo ver-se em várias cartas a reprova-
ção expressada quando estes lhe falhavam. De alguma forma, Frank 
Lloyd Wright demonstrava um apoio incondicional do bem-estar dos 
seus fellows quando com ele cooperavam, mas ao mesmo tempo, uma 
desilusão implacável quando estes não cumpriam as suas obrigações, 
como é o caso da carta que escreveu para um colaborador acerca de 
um projeto em Michigan

You may be learning a lot about contracting - I don’t know it. But you never learned much 
(or else you have forgotten) about what is due to an architect, or what being an architect 
means in these circunstances in which you now find yourself. I am at a loss to account for the 
rapidity in which you seem to have dropped all responsibility in that connection and shifted 
your center of gravity.
(...) I have not had the occasion in the several years you have been alongside to find you either 
faithless or dumb. But your conduct in the circuntances with this trust I have placed in you 
seems to me both 
(...)I think I made it clear to you and Mrs. Roberts [a cliente] that I wanted you to join with 
her in making this building a good thing for you, but certainly not in taking a chance on ha-
ving a building I have designed go on in the dark in unexperienced hands, completely helpless 
to defend myself against what I know from experience is sure to happen to it unless I am 
constantly in touch with my Superintendence.65

 O extenso espólio de cartas do qual me servi para este estudo 
e que está contido na compilação Letters to Apprentices revela-se uma 
prova inequívoca de que as comodidades que permitem ao arquiteto 
afastar-se da execução - através do desenho e a sua codificação - não 
pressupõem necessariamente que tal aconteça. No caso da imensa-
mente reconhecida obra de Frank Lloyd Wright, a proximidade constan-
te dos desenvolvimentos do estaleiro - mesmo que através de interme-
diários - e a atenção aos detalhes, talvez sejam fatores que fizeram da 
sua obra um bastião incontornável na história da arquitetura.

65 Idem, ibidem, p.132
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 É praticamente impossível fazer qualquer espécie de análise 
histórica de arquitetura sem falar de um dos seus maiores protago-
nistas, Corbusier, o principal impulsionador do movimento moderno. 
Alguém que, ao longo do século XX veio contaminar com o seu carisma 
revolucionário, praticamente todos os aspetos da disciplina, sendo que 
a relação do arquiteto com o estaleiro de obra e o contacto da materia-
lidade não foram excepções.

 Não será novidade para ninguém a obsessão do arquiteto pela 
tecnologia de ponta, o fascínio pela indústria automóvel e aeronáutica 
com a qual ele equiparava a edificação julgando que esta deveria ser 
tratada com o mesmo progresso e pragmatismo. Esta atitude esten-
de-se quer ao planeamento - sendo que o pragmatismo se tornou uma 
das palavras-chave do movimento moderno - quer na execução.

Will the yard soon be a factory? There is talk of houses made in a mould by pouring in liquid 
concrete from above, completed in one day as you would fill a bottle.66

 Corbusier aborda o processo edificatório com uma objetividade 
prática quase cientifica, que o distancia da abstração da qual se tem 
vindo a falar. Ao mesmo tempo, não descora o caráter artístico da dis-
ciplina que se torna  possível através da plasticidade da matéria com a 
qual constrói - e que explora intensamente na sua obra, de forma ainda 
mais clara enquanto pintor.

It is quite true that the architect should have construction as least as much at his fingers’ ends 
as a thinker his grammar. And construction being a much more difficult and complex science 
than grammar, na architect’s efforts are concentrated on it for a large part of his career; but 

he should not vegetate there.67

 Esta abordagem quase cientifica revela-se algo incompatível 
com as práticas de até então. Motivo pelo qual Corbusier, no seu ma-
nifesto e principal obra teórica Por uma Arquitetura, critica a forma 

66 Le Corbusier, Towards a New Architecture, London, The Arechitecture Press, 1946, p.233

67 Idem, ibidem, p.217
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como na formação - e subsequentemente, na prática - os estudantes 
de arquitetura são levados pelo seu foco no projeto, a confundir o pla-
neamento com a realidade construída. 

When, at the schools, they draw axes in the shape of a star, they imagine that the spectator 
arriving in front of a building is aware of it alone, and that his eye must infallibly follow and 
remain exclusively fixed on the center of gravity determined by these axes. The human eye, in 
its investigations, is always turning right and left, shifting about. He is interested in everytinhg 

and is attracted towards the center of gravity of the whole site.68

 Corbusier não exclui, de tudo, o uso do desenho como ferra-
menta privilegiada do arquiteto e usa-o inclusivamente de forma exem-
plar, quer para explorar e entender o que o que o rodeia, quer para 
representar aquilo que ao mundo quer adicionar. No entanto, reconhece 
as suas limitações como método de representação da realidade e cen-
sura a forma como é tantas vezes usado despreocupadamente, por 
quem não as reconhece. A abstração contra a qual Corbusier nos pre-
vine é, provavelmente,  resultado da forma como a prática projetual foi 
normalizada e de como o arquiteto se especializou em produzir plantas, 
cortes e outros elementos gráficos, mas é importante perceber que, 
imersos nessa prática, muitas vezes nos esquecemos que, na nossa 
profissão, as linhas que traçamos não são tinta no papel, mas sim ma-
téria concreta no espaço.

The architect has not taken into account the architectural elements of the interior, that is to say 
surfaces which are linked together in order to recieve light and manifest the content of the buil-
ding. He has not thought in terms of space, but has made stars on paper and drawn axes to form 
these stars. He has dealt with intentions which do not belong to the language of architecture.69

 A textura, o cheiro, a luz, a capacidade que o espaço pode ter 
para emocionar quem o usa, são essas as ferramentas do arquiteto e é 
nelas que deve estar a sua mente do começo ao final do processo.

68 Idem, ibidem, p.191

69 Idem, ibidem, p.96
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Imagem 23 - Corbusier com a plante de Chandighar, no sítio onde esta viria a ser construída.
Imagem 24 - Corbusier no Estaleiro em Chandigar, durante a construção.
Imagem 25 - Corbusier e Picasso sob os massivos em betão da Unidade de Habitação de Marselha, numa visita à obra



73

 A nossa perceção da plasticidade da matéria e a sua reação 
às condicionantes do contexto é a verdadeira arquitetura e parece-me 
a mim difícil ter acesso ao imaginário de elementos necessários para 
planear o espaço se a nossa prática se circunscrever à produção dos 
elementos de projeto, se não se mantiver uma familiaridade com a ma-
téria e com os métodos através dos quais ela é montada.

…the elements of the site itself come into play by virtue of their cubic volume, their density 
and the quality of the material of wich they are composed, bringing sensations which are very 
definitive and very varied (wood, marble, a tree, grass, blue horizons, near or distant sea, 
sky). The elements of the site rise up like walls panoplied in the power of their cubic co-effi-
cient, stratification, material, etc., like the walls of a room.  Walls in relation to light, light and 
shade, sadness, gaiety or serenity, etc. Our compositions must be formed of these elements.70

The spirit of architecture can only result from a particular condition of material things and a 
particular condition of mind.71

 Para exemplificar a relação de Corbusier com a matéria e com 
as práticas da execução, basta olhar para o interesse que este arquiteto 
desenvolve pelo betão e, sobretudo, pela forma como lhe confere o seu 
caráter como material de construção.

 O betão - que o contexto desta investigação torna apropria-
do recordar a dualidade da forma como é referido no Brasil, como                 
“concreto” - representa para Corbusier o material mais apropriado para 
se dar a revolução que se julgava necessária no início do século XX por ser 
prático, económico e capaz de responder às exigências da “nova” arqui-
tetura, que este clarifica nos seus 5 pontos para uma nova arquitetura72

Concrete and steel have entirely transformed the constructional organization hitherto known, 
and the exactitude with which these materials can be adapted to calculation and theory every 
day provides encouraging results, both in the success achieved and in their appearance...73

70 Idem, ibidem, p.191

71 Idem, ibidem, p.90

72 Planta livre; fachada livre; sistema de suporte em pilotis; cobertura praticável e janelas horizontais com um 
grande vão. 

73 Idem, ibidem, p.286
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Imagem 26 - Efeito da luz sobre o betão descofrado à vista no convento de la Tourette
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Apontamentos da história
As cartas de Frank Lloyd Wright e o betão de Corbusier

 Ao longo da sua obra, por via da experimentação e familiari-
dade com os métodos da execução, Corbusier consegue conferir a este 
material específico uma caracterização que faz do betão muito mais do 
que uma mera ferramenta conveniente. O Arquiteto encontra métodos 
para acentuar a sua capacidade artística, transformando um material 
característico da produção industrial em algo mais que um substituto 
económico para materiais mais nobres como a pedra.

 Ao conhecer os métodos através dos quais este é produzido 
no estaleiro, Corbusier capitaliza a própria falibilidade dos artífices que 
executam as suas obras para nas marcas da cofragem, encontrar uma 
maior proximidade à produção artesanal de um produto que ainda hoje é 
sinónimo de indústria. Nas cofragens à vista, feitas por quem está mais 
habituado a trabalhar com infraestruturas como barragens ou viadutos, 
celebram-se as cicatrizes da imperfeição humana, elogia-se a brutali-
dade e, ao mesmo tempo, alcança-se um afeto que não se diria possível 
em algo tão inerte e aparentemente desprovido de interesse plástico.

Beton brut was born at the Unite d’Habitation at Marseilles where there were 80 contractors 
and such a massacre of concrete that one simply could not dream of making useful transtions 
by means of grouting. I decided: let us leave all that brute. I called it ‘beton brute’ [bare con-
crete]. The English immediately jumped on the piece and treated me as ‘Brutal’ – beton brutal 
– all things considered, the brute is Corbu. They called that ‘the new brutality’. My friends and 

admirers take me for the brut of the brutal concrete!74

 No convento de la Tourette, por exemplo, é exponenciada essa 
beleza industrial, mas imperfeita, wabi sabi75, através da luz que cai em 
feixes paralelos à superfície das paredes e acentua, nas sombras, as 
marcas no betão. Através das tubagens, infraestruturas e elementos de 
iluminação artificial que são deixados à vista e enfatizam essa nudez 
que tanto se adequa ao programa do convento como espaço de me-
ditação e que só é possível conceber com um grande conhecimento e 
contacto com as práticas do estaleiro.

74 Le Corbusier, Carta de Corbusier a Josep Lluís Sert em 26 de Maio de 1962

75 Conceito japonês que exprime a apreciação da imperfeição ou transitoriedade como características com valor 
estético e não como algo a evitar
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Imagem 27, 28 e 29 - Detalhes da loja Olivetti em Veneza, obra 
de Carlo Scarpa em que os detalhes construtivos, os  materiais e 
as texturas são enaltecidos, demonstrando a destreza do arquite-
to e o seu domínio sobre estas questões
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Apontamentos da história
As cartas de Frank Lloyd Wright e o betão de Corbusier

To discover, to create a different, other architecture, unique and original in its essential nudity.76

 Existiram muitos outros arquitetos que entre os finais do século 
XIX e a primeira metade do século XX teceram a paisagem modernista. 
Muitos deles usaram a materialidade e experimentação com os diversos 
materiais para atribuir uma identidade à sua obra. As práticas de Louis 
Khan ou Alvar Aalto poderiam também acrescentar muito a esta in-
vestigação, mas, sem querer incorrer no risco de me repetir não posso 
deixar de mencionar Carlo Scarpa. 

 Nascido em Veneza, onde desenvolveu a maioria da sua obra, 
esta é marcada pelo detalhe com que são resolvidos os encaixes entre 
os diferentes materiais e pela forma como são tratadas as texturas. 
As composições geométricas desenhadas muitas vezes com peças do 
mesmo material tratado de diferentes formas evocam estudos de um 
artífice que procura perceber os efeitos que os diversos métodos de pi-
cagem ou corte da pedra podem ter neste material. Para além do trata-
mento da matéria, aquilo que mais chama atenção na obra do arquiteto 
são precisamente os detalhes construtivos, muitas vezes exagerados 
ou usados como decoração em partes onde, por razoes construtivas, 
nem sequer seriam necessários. Isto tem um interesse especial porque 
até então a norma seria “esconder” os aspetos construtivos da obra. Os 
encaixes à vista, as alhetas, o detalhe aplicado pontualmente em par-
tes fulcrais das obras, é também ele o resultado de um grande conhe-
cimento e de um contacto muito próximo dos métodos da construção. 
As obras de Carlo Scarpa evocam o caráter artesanal de quem projeta 
com a construção em mente, como se estivesse ele próprio no estaleiro 
a explorar a plasticidade os diferentes materiais e descobrir como os 
poderia encaixar.

76 Le Corbusier. In Philippe Potié, Le Couvent Sainte Marie de La Tourette, Birkkhauser, Basileia, 2001, p.143
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 No final do século XX o discurso arquitetónico vira-se mais para 
questões mais abstratas subjacentes à prática. No período apelidado 
de Pós-moderno há um riquíssimo desenvolvimento teórico em que os 
seus grandes protagonistas se focam em questões imateriais e o seu 
legado é muitas vezes mais investigativo do que construído. Inclusive, 
por uma relação mútua de causa e efeito, a obra construída que de-
senvolvem serve em muito para ilustrar os seus desenvolvimentos no 
campo teórico da disciplina a título de exemplo e de forma simplista, 
veja-se esta intenção: 
Quer através da obra de Venturi que procura explorar o lugar da icono-
grafia e a ambiguidade na arquitetura, quase como reação arquitetura 
despida e às “certezas absolutas” pregadas pelos modernistas; 
Na obra Aldo Rossi, que entre outras coisas, ilustra a emancipação que 
a forma tem da função ou que a função tem da forma através da defesa 
e exploração do caráter transitório destes conceitos;
Ou na obra de Van Eyk em que os seus projetos são respostas e críticas 
sociais resultantes de estudos antropológicos, quase numa tentativa de 
“curar” os problemas da cidade.

 Estes são aspetos que tomam o protagonismo nesta época 
reacionária em que a preocupação estava em primeiro lugar em que-
brar os cânones do funcionalismo pré-estabelecidos e não em questões 
construtivas ou de contacto com a materialidade. Veja-se, inclusive, 
que nesta altura ressurgem os projetos utópicos com intenções que 
não passam pela construção, usando o pretexto da arquitetura para 
estimular o discurso social e “abanar” mentalidades, como é o caso dos 
Archigram, Superstudio, Constant Nieuwenhuys, alguma da obra de 
Alison e Peter Smithson, o metabolismo no Japão, entre outros.

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro
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Imagem 30 - Maqueta do projeto City in the Air de Arata Isozaki 
Imagem 31 - Maqueta do projeto New Babylon de Constant Nieuwenhuys
Imagem 32 - Monumento Contínuo do estúdio Supertstudio
Imagem 33 - Walking City do estúdio Archigram 
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 No percurso do entendimento da relação entre projeto e execu-
ção, tendo já estabelecido como se chegou a este ponto, chega a altura 
de estabelecer a situação do presente.

 O acumular dos avanços tecnológicos e conhecimentos prove-
nientes do contacto com todas as situações com as quais a história tes-
tou a produção de edifícios - que foram em parte tratados no capítulo 
anterior - criaram um sistema cada vez mais complexo e cada vez mais 
restrito. Este sistema, que se transpõe na maneira normalizada com 
que se constrói contemporaneamente, procura limitar a existência de 
erros e omissões, através da definição de diretrizes - muitas vezes tão 
solidificadas no procedimento que são contempladas na lei - que procu-
ram definir uma forma correta de edificar. Estas normas são pensadas 
sobretudo com base no balanço entre a economia, através da otimiza-
ção de recursos como a mão de obra, equipamentos, materiais, tempo, 
e a liberdade criativa do autor - que continua a ter lugar, caso contrário 
o arquiteto poderia ser substituído por uma série de procedimentos que 
se adaptassem ao programa e contexto.

 Outros fatores que surgem também recentemente com mais 
relevância na sociedade, como o conforto, a segurança e a sustentabi-
lidade ambiental têm também um grande peso na afinação do sistema 
sob o qual se rege o projeto e a execução.

The business of the architect is to make the designs and estimates, to direct the works and 
to measure and value the different parts; he is the intermediate agent between the employer, 
whose honour and interest he is to study, and the mechanic, whose rights he is to defend. His 
situation implies great trust; he is responsible for the mistakes, negligences, and ignorances 
of those he employs; and above all, he is to take care that the workmen’s bills do not exceed 

his own estimates.77

77 John Soane, Plans, Elevations, and Séculotions of Buildings, London, Gregg International Publishers, 1971, 
p.193
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Enquadramento legal

 Como consequência das condicionantes referidas, observa-se 
um aumento significativo da complexidade da construção, sobretudo 
nas últimas décadas. Em prol da contenção de práticas prejudiciais ao 
empreendimento, verifica-se então, entre outras coisas, o constran-
gimento da livre vontade do arquiteto de nela intervir onde, como e 
quando quiser.

 Para conseguir enquadrar a relação do arquiteto com a obra no 
quadro do que é a prática comum e legal em Portugal, torna-se então 
imperativo uma análise substancial dessa mesma prática: as diferentes 
fases do empreendimento, o que deve ser feito em cada uma delas, 
quem nelas intervém e de que forma, sempre no sentido de entender 
qual o peso da arquitetura ao longo de todo o processo. 

Imagem 34 - O Arq. João Paulo Loureiro numa sala de reuniões improvisada no estaleiro da obra da área de ingresso do ISAG.
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ENQUADRAMENTO LEGAL
ETAPAS DO PROCESSO EDIFICATÓRIO

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro

A realização de um empreendimento compreende genericamente e por ordem cronológica, 
o estudo da sua viabilidade, a concessão e projeto, o concurso para a execução, a execução 
das obras e recepção, a utilização e manutenção. No final do ciclo de vida surge ainda um 

conjunto de opções que incluem a reabilitação, a desconstrução ou a demolição.78 

 Facilmente se pode constatar ser algo redutora a ideia de que 
o processo edificatório se resume ao projeto e execução. Não deixam 
estes de ser os dois grandes momentos do empreendimento, no en-
tanto, sendo mais exato, constata-se que existem antes quatro fases 
distintas:

 - Uma fase anterior ao projeto, no qual se realiza o estudo de 
viabilidade, que nas obras privadas, toma um caráter mais informal;

 - O projeto, que nas obras públicas e algumas obras privadas 
tem também associado um concurso e que é ainda subdividido em vá-
rias fases, que de grosso modo são: o programa preliminar, o programa 
base, o estudo prévio, o projeto base e o projeto de execução;

 - A execução, que tem também muitas vezes associado um 
concurso para a escolha da equipa de construção e que é também sub-
dividido em diversas fases (das fundações aos acabamentos) mas as 
quais não serão elaboradas tão detalhadamente neste texto por serem 
algo inconsequentes para o tema que é a relação do arquiteto com a 
obra. É de realçar que em paralelo à execução e sobretudo nas fases 
finais da mesma intervém também a fiscalização, que desempenha os 
papéis de coordenação de segurança e gestão de qualidade;

 - Por último, existe também um momento após a execução que 
acontece durante a utilização do edifício e em que a ação dos interve-
nientes passa sobretudo pela manutenção e em que aspetos como o 
apuramento de responsabilidades e a garantia tomam particular rele-
vância.

78 Telmo Dias Pereira, Gestão de projeto e contratação de empreitadas de obras, Coimbra, Imprensa da Uni-
versidade de Coimbra, 2014, p.17
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Enquadramento legal
Etapas do processo edificatório

Estudo de Viabilidade

 Antes de levar a cabo qualquer obra, é necessário aferir a sua 
viabilidade. Dado que o processo edificatório passa por operações que 
envolvem elevados custos, nesta fase deve haver uma conscienciali-
zação pela parte da entidade promotora do empreendimento seja esta 
pública ou privada para que, ao decidir avançar para a fase de projeto, 
se faça da maneira mais sensata possível. Isto reflete-se quase exclu-
sivamente em preocupações económicas e deve ser considerada sobre-
tudo em obras do estado ou de grandes entidades privadas em que a 
decisão da localização, dimensão e processos para a concretização do 
empreendimento afetam a rentabilidade do processo.

 No caso das obras públicas, existe também a questão social  
que deve ser equilibrada com os custos na medida em que se deve ga-
rantir as mais-valias que determinada obra, em determinado local, com 
determinada dimensão superem os gastos económicos.

 Este processo é levado a cabo sobretudo pela entidade dona 
da obra - seja esta o estado ou qualquer pessoa com recursos para          
tal - salvo raras exceções em que empresas dedicadas à contabilida-
de podem dar apoio na tomada deste tipo de decisões. No entanto, o 
arquiteto nunca tem qualquer influência nesta fase, excepto de forma 
retroativa em que pode aconselhar o dono da obra a reformular deter-
minada decisão.
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Projeto

 A fase de projeto é, sobretudo no que toca a edifícios e urbani-
zações, aquela na qual o arquiteto tem maior influência, sendo que em 
muitos casos - e muitas vezes por opção do próprio arquiteto - esta se 
restringe a esta fase.

 O arquiteto ou a equipa de arquitetura não são os únicos inter-
venientes nesta fase, veja-se, no entanto, de que forma este desem-
penham o papel mais prevalecente não só no desenho do edifício, como 
na coordenação do projeto.

 As crescentes exigências da sociedade e o progresso técnico 
da disciplina acarretam uma grande dificuldade em que uma só equi-
pa conseguir encarregar-se de todas as vertentes do projeto como: a 
segurança e combate a incêndios, a acessibilidade, estruturas, águas 
e esgotos, eletricidade, gás, instalações telefónicas, acústica, condi-
cionamento, ventilação e aquecimento do ar, entre outros. Estes são 
exemplos de aspetos a considerar mesmo em obras de pequena es-
cala, o que contribui vigorosamente para a criação do que se chama 
de especialidades de projeto - engenheiros ou equipas de engenharia 
com formação especializada nestas particularidades que trabalham em 
colaboração com a arquitetura para construir um projeto global que 
abrange todos os requisitos contemporâneos da edificação.

Não se suponha ele o demiurgo, o único, o génio do espaço organizado - outros participam 
também na organização do espaço. Há que atendê-los e colaborar com eles na obra comum.79

 O caráter colaborativo da fase de projeto leva inclusivamente 
a que muitas vezes a arquitetura seja apelidada também como mais 
uma das especialidades, algo que talvez não vá para lá de uma ques-
tão de semântica, mas que se contradiz no papel que a arquitetura 
assume no projeto de edifícios, um papel de coordenação. Uma opinião 
tida também pelo professor e arquiteto Carlos Prata que diz, a título 
de curiosidade que já se viu obrigado a insistir na alteração de certos 

79 Fernando Távora, Da Organização do Espaço, Porto, Faup Publicações, 1996, p.74
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documentos em que a arquitetura aparecia como uma especialidade, 
sustentando essa vontade com o argumento que arquitetura é o único 
saber qualificado para gerir todos os outros.

Eu acho que a única pessoa que pode ser o coordenador de projeto é o arquiteto, não há ou-
tro, porque os outros saberes, seja os que sabem de água, os que sabem de eletricidade, são 

saberes particulares, específicos, e não têm capacidade de coordenar tudo...80

 De facto, o projeto de arquitetura, por estar condicionado por 
todas as exigências técnicas, reúne também todas elas e facilmente se 
verifica que o contrário não acontece. O design de um edifício, mais do 
que um gesto artístico é uma resposta às necessidades do cliente e do 
contexto que é alcançada com a ajuda das diversas especialidades, mas 
devendo estas agir como um apoio à arquitetura.

 Este papel agregador que a arquitetura assume na fase de 
projeto é reconhecido inclusivamente por quem incorre na discutível 
questão de semântica de se referir à arquitetura como especialidade.

No projeto de edifícios praticamente toda a conceção, forma e organização espacial, é de-
finida pela arquitetura. Deverá ser assim a especialidade que assumirá a coordenação de 
projeto, efetuando a síntese entre os aspetos contraditórios das várias vertentes presentes e 

assegurando a sua compatibilidade.81

...será prematuro avançar de imediato com todo o tipo de vertentes de projeto sem primeiro 
garantir a aprovação da arquitetura.82

 Analise-se sucintamente de que forma a preponderância da ar-
quitetura durante a fase de projeto é prevista nos termos da lei, a título 
de demonstrar o papel da disciplina para a coesão do projeto.

 É importante a ressalva de que apesar de em Portugal, de for-
ma geral, serem os arquitetos encarregues, do projeto de arquitetura, e 
da coordenação de projeto, este nem sempre é o caso. De acordo com 
o Decreto Lei nº 31/2009, a coordenação de projeto está a cargo de 

80 Carlos Prata, entrevista em anexo 2.2

81 Telmo Dias Pereira, Op. cit., p.115

82 Idem, ibidem, p.106
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engenheiros em obras em que a componente técnica é mais dominan-
te como estradas, pontes, centrais de produção de energia...83. Nesse 
mesmo decreto é referido no Artigo 10 Parâmetro 2:

Os projetos de arquitetura são elaborados por arquitetos com inscrição válida na Ordem dos 
Arquitetos.

 No entanto, em decreto da Assembleia da República nº 206/
XIII aprovado a 29 de Maio de 2018, é concedido a um grupo restrito de 
engenheiros civis o exercício de atos que apesar de não serem levados 
a cabo por arquitetos, não deixam de ser atos de arquitetura. Nomea-
damente, aqueles licenciados no Instituto Superior Técnico de Lisboa, 
na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, na Faculdade de 
Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra ou na Universidade 
do Minho e que tenham feito a sua matrícula até ao ano 1987.

 Por virtude da simplicidade neste texto e pelas razões referidas 
anteriormente, assume-se aqui a predominância de arquitetos nos pa-
péis de coordenação de projeto e chefia do projeto de arquitetura.

 Em consequência da preponderância acima referida, e pela im-
portância que tem um projeto bem-sucedido no ato edificatório, a es-
colha de um arquiteto ou equipa de arquitetura é um ato de grande im-
portância em todo o processo que pode ter um caráter informal, como 
é o caso de grande parte das obras privadas ou, no caso de todas as 
obras públicas e algumas privadas - de maior dimensão ou importância 
social. Esta escolha constitui também a primeira parte da fase de pro-
jeto e é normalmente referida como o concurso de arquitetura.

83 Ver Decreto Lei nº 31/2009, artigo 8, parâmetro 4
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... a obtenção de um bom projeto constitui, em nosso entendimento, condição sine qua non 
para a conséculoução das futuras obras. Em primeiro lugar porque permite a exata definição 
dos aspetos ligados à funcionalidade e desempenho em várias vertentes (estrutural, térmica, 
acústica, entre outras) (...) Seguidamente porque com um bom projeto é possível saber com 
relativa precisão qual o custo do empreendimento antes da sua realização, permitindo a to-
mada de decisões ulteriores. Finalmente, para o empreiteiro será possível determinar com 

rigor, na fase de formação do contrato, os encargos envolvidos na realização da obra.84 

 Relativamente às obras públicas e certas obras privadas, o 
concurso de arquitetura pode ser aberto a qualquer escritório ou limita-
do a um grupo restrito, através do chamado “ajuste direto”, que deverá 
ser devidamente justificado. Em qualquer dos casos, é apresentado aos 
concorrentes o caderno de encargos e as informações decorrentes do 
estudo de viabilidade.

 Após o concluir do prazo do concurso, é escolhida uma propos-
ta com base em critérios que deverão também ser transparentes a prio-
ri - como, por exemplo, a resposta ao programa, o preço da proposta, o 
prazo de construção, entre outros. A aprovação do projeto do arquiteto 
ou equipa pelo dono da obra é designada de adjudicação e formaliza-se 
através da assinatura de um contrato de trabalho.

 Nomeado o arquiteto, o processo de desenvolvimento do proje-
to é relativamente iterativo. A título de demonstrar a progressão usual 
dos trabalhos, vale a pena analisar as fases contempladas na legislação 
que devem ser seguidas em projetos de obras públicas, apesar de que, 
na prática se verifique a aglutinação de algumas delas por constrangi-
mentos de tempo.

1 - O projecto desenvolve-se de acordo com as fases a seguir indicadas, podendo, algumas 
delas, ser dispensadas de apresentação formal, por especificação do caderno de encargos ou 

acordo entre o Dono da Obra e o Projectista:
a) Programa base;
b) Estudo prévio;
c) Anteprojecto;
d) Projecto de execução e Assistência técnica.85 

84 Telmo Dias Pereira, Op. cit., p.21

85 Portaria 701-H/2008, artigo 3, parâmetro 1
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 Estas quatro fases, apesar de terem entre si particularidades 
específicas, podem ser consideradas aproximações cada vez mais de-
talhadas e complexas da realidade futura, que servem como pontos de 
situação a ser confrontados com o dono da obra e mediante a sua apro-
vação/reprovação se vão a encontrar progressivamente mais fechados. 
Sendo que, por exemplo, só se avança para as escalas mais aproxima-
das, que devem constar no anteprojeto, após aprovados os esquemas 
mais abstratos do programa base. Isto porque apesar de o projeto ser 
um processo mais errático que linear - nas constantes alterações de 
escala que se influenciam mutuamente - alterações substanciais nas 
suas fases finais encarregam grandes custos, sobretudo temporais.

Os problemas que não tenham sido resolvidos na fase de conceção e projeto vêm em regra a 
revelar-se durante a execução, com maior impacto financeiro, atrasos no prazo de conclusão 

ou até repercursões na qualidade do produto final.86 

 Este processo culmina no projeto de execução, um conjunto de 
peças desenhadas, escritas e outras que se julguem necessárias que 
representará a versão final do projeto e nela deverá estar contido todo 
o planeamento da obra, não só relativo ao desenho e funcionamento do 
edifício mas também relativo à organização da própria construção, cus-
tos e prazos que esta encarrega, através de notas de cálculo e mapas 
de medições. Esta parte mais técnica e menos “romantizada” que com-
põe o projeto de execução, constitui uma grande parte dos trabalhos a 
exercer durante a fase de projeto, da qual está encarregue o arquiteto 
e é por isso pouco sensata a diminuta importância e quase inexistência 
de dialogo relativa a estes aspetos, quer na formação de arquitetos, 
quer no círculo profissional. Em paralelo ao projeto de execução, é na 
maioria das vezes necessário desenvolver para a proposta um processo 
de licenciamento, um documento com um grau de detalhe próximo do 
contemplado na fase de anteprojeto das obras públicas. O processo de 
licenciamento será entregue ao município local, sendo este aprovado ou 
reprovado no cumprimento do RJUE87.  

86 Telmo Dias, Op. cit., p.27

87 O Regime Júridico da Urbanização e Edificação, colocado em vigor pelo decreto lei nº 555/1999 de 16 de 
Dezembro, atualizado múltiplas vezes desde então
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 Ainda relativo ao projeto de execução, este documento exigido 
pela indústria da construção para rentabilizar a sua eficácia, torna-se 
numa peça importantíssima para a análise da relação do arquiteto com 
a obra, pois tem como propósito ser um objeto extremamente com-
preensivo e claro, que seja a tradução final das ideias do arquiteto para 
que sejam seguidas no estaleiro. De certa forma o projeto de execução 
minimiza ou anula a necessidade de enquadramento do arquiteto no 
estaleiro, sempre em prol de uma ideia de eficiência na economia dos 
recursos que acaba por ser introduzida ainda na fase de projeto, muitas 
vezes pelo próprio arquiteto quando este é sensível a estas questões, 
mas sobretudo através da supervisão do projeto pelo dono da obra ou 
pelos encarregues da gestão da mesma.

The constructability analysis consists of reviewing the design documents during the prelimi-
nary design phase. Suggestions are made to simplify the design so as to reduce construction 
costs where possible. (...) The design is reviewed for the application of the best construction 
technology to minimize field costs, such as earth moving, concrete forms, lifting lugs, site 

accessibility and the like88

The best reason for sound quality constrol during design is to minimize costly changes and 
correction in the field. Correcting field work is expensive in and of itself and has a traumatic 

effect on the schedule.89

 Durante a esta fase e adicionalmente ao projeto de execução 
e processo de licenciamento, é ainda necessário preparar elementos 
complementares antes de se dar início à execução, elementos estes 
que são de merecida menção de forma sucinta, por constarem do pro-
cesso de empreitada de obras.

 O plano de segurança e saúde para a obra é um documento 
que tem de ser iniciado durante a fase de projeto90, onde se contempla 
o planeamento das diretrizes de saúde e segurança a preservar durante 
a construção. Este deverá ser elaborado por um membro da equipa de 
projeto que exerça as responsabilidades de coordenador de segurança.

88 George J. Ritz, Op. cit., p.101

89 Idem, ibidem, p.292

90 Ver Decreto Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro
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A obrigatoriedade de se elaborar um plano de segurança e saúde ainda na fase de projeto 
justifica-se porque, na prática profissional verificamos que há alguns aspetos no domínio da 

segurança das obras que são passíveis de conhecimento e tratamento desde essa fase91

 É também este mesmo coordenador de segurança que dará 
início à compilação técnica, um conjunto de documentos que funcionará 
como algo que se poderá equiparar a uma “ficha biográfica” do edifício, 
onde devem constar desenhos e memórias descritivas que esclareçam 
os aspetos técnicos da construção, assim como quem nela intervém.92 
Esta ficha deve também ser atualizada com as reparações e modifica-
ções que são feitas ao longo da vida útil do edifício.

 Por último, deve também ser feito, paralelamente ao projeto de 
execução, o plano de resíduos da construção e demolições, onde são 
contempladas as medidas a tomar para desenvolver a construção com 
organização e salubridade assim como a disposição dos resíduos que 
muitas vezes são potencialmente nocivos para o ambiente.93

 Sobretudo em projetos com uma complexidade excecional ou 
que contenham aspetos particularmente inovadores, pode ainda exis-
tir a etapa adicional da revisão de projeto - que assume um caráter 
obrigatório em obras públicas com um preço base ou complexidade 
específicos94 - em que após finalizado, e previamente à concessão da 
obra à equipa de construção, é submetido a revisão por uma equipa 
de projetistas distinta do autor que valida ou corrige todo o projeto, ou 
partes mais críticas deste, com o objetivo de afinar ainda mais a docu-
mentação que irá ser seguida no estaleiro de construção.

 Focando-nos mais sobre o tema desta dissertação, do ponto de 
vista da arquitetura, a presença do arquiteto na obra e, de certa forma, 
alguma indefinição do projeto ao entrar na execução pode ser, pelos 
motivos enunciados desde logo no capítulo introdutório, algo saudável, 
considerando sempre que alterações a fazer-se durante a construção 

91 Telmo Dias Pereira, Op. cit., p.143

92 Ver Decreto Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro

93 Ver Decreto Lei nº 46/2008 de 12 de Março

94 Ver Decreto Lei nº 40/2015, artigo 18, parâmetro 2
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- longe da abstração do projeto no escritório - serão  sempre mais in-
formadas e em prol de um resultado final mais adequado. Do ponto de 
vista da totalidade da indústria da construção - um negócio que, apesar 
de procurar minimizar consequências adversas, visa sobretudo a sua 
eficiência lucrativa, como deve ser a prioridade na gestão saudável de 
qualquer negócio - o que é esperado dos arquitetos é que produzam, 
em colaboração com as especialidades de projeto, um projeto de exe-
cução o mais definido, final e autónomo possível.

Estes projetistas podem e devem organizar projetos que tenham em consideração as infor-
mações necessárias a cada fase do desenvolvimento das obras e não, como tem sido hábito, 
apenas o final dos trabalhos. (...) Um pormenor mal definido ou não definido pode obrigar 
a improvisos e soluções de recurso, sempre gravemente prejudiciais da eficiência. Por isso 
tornou-se necessário estabelecer normas de apresentação de projetos por modo a haver 
uniformidade de critérios e a evitarem-se indefinições que viessem a converter-se em agra-

vamentos de custos e insuficientes previsões.95

 Verifica-se, aliás que o problema mais recorrente entre a ges-
tão da obra e a arquitetura passa precisamente pela indefinição de 
certos aspetos no projeto e pelo negligenciar da vertente mais funcional 
que em quase todas as edificações deverão constar e da qual beneficia 
o próprio ato de construir.

Com um bom projeto também se verifica que na fase de realização da obra o número de 
litígios entre os intervenientes (...) diminui bastante, uma vez que na prática se verifica que a 

esmagadora maioria das causas de litígio se deve aos erros e omissões do projeto.96

...é raro que os projetos atendam a todos os aspetos (redes de água, esgotos, telefones, gás, 
eletricidade, TV e TSF, condicionamento de ar, aquecimento, isolamento térmico e acústico, 
impermeabilização, etc.) Não são raras as incompatibilidades entre desenhos de projeto, por 
exemplo nos pormenores de caixilharia. Raramente na fase de projeto, se atende a considera-
ções de caráter construtivo, casos como cozinhas e instalações sanitárias, através da adopção 
de dispositivos dentro de uma curta gama, que facilitem a industrialização destes elementos 

de construção.97

95 José Sidónio Brazão Farinha, Manual de estaleiros de construção de edifícios, Lisboa, LNEC, 1981, p.33

96 Telmo Dias Pereira, Op. cit., p.21

97 José Sidónio Brazão Farinha, Op. cit., p.61
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 Estas são considerações a ter em conta pelo arquiteto na fase 
de projeto, fase que muitas vezes pode consistir num equilibrar dos 
vários interesses das diversas partes que de forma dinâmica se influen-
ciam mutuamente em vários níveis. Em primeiro lugar entre a eficiên-
cia exigida pela gestão da obra e a qualidade que se procura obter em 
qualquer projeto e em segundo lugar entre as opções de desenho no 
projeto de arquitetura e as exigências das outras especialidades. Assim 
se vem a cimentar a função do arquiteto como um mediador dos vários 
interesses em jogo na construção de uma obra.

The architect’s role is that of mediator between the client or patron, that is, the person who 
decides to build, and the work force with its overseers, which we might collectively refer to 

as the builder.98

98 Spiro Kostof, The Practice of Architecture in the Ancient World: Egypt and Greece. In Spiro Kostof (coord.), 
Op. cit., p.5
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Execução

 Muito como na fase de projeto, a fase da execução tem início 
com um concurso designado à escolha da empresa, neste caso, cons-
trutora. De novo, o caráter obrigatório deste concurso só é imposto no 
caso das obras públicas e verifica-se que, sobretudo em obras de me-
nor dimensão, aspetos como a familiaridade com determinada empresa 
construtora acabam por ter mais peso do que os critérios geralmente 
enunciados num concurso público ou num ajuste direto.

 Uma diferença em relação ao concurso para a escolha do proje-
to será que as empresas construtoras a concurso dispõem já do projeto 
de execução previamente elaborado e é muitas vezes em função deste 
que estas analisam se são ou não adequadas às práticas que serão 
necessárias para este empreendimento. Nesta análise, o projeto de 
execução age pela primeira vez como ponte de ligação entre a mente 
de quem projeta e aquele que é o objetivo de todas as disciplinas en-
volvidas no ato edificatório, a construção.

All the other project operations, including the design and procurement efforts, must be direc-
ted toward supporting the field operations where the end product is being created.99 

 Nesta fase, o arquiteto poderá ter alguma influência apenas no 
sentido informal de aconselhar ao dono da obra empresas com as quais 
tenha já alguma experiência de trabalho ou que julgue mais adequadas 
para o serviço, mas sempre de forma indireta, já que a escolha da em-
presa construtora recai unicamente sobre o dono da obra. O arquiteto 
pode também ser convocado a prestar serviços na análise das propos-
tas a concurso, o que fará parte de um serviço denominado de assistên-
cia técnica, do qual se vai falar mais aprofundadamente no seguimento 
deste texto.

 Escolhida a empresa que apresente a resposta mais adequada 
ao concurso - ou que seja da eleição do dono da obra caso não exista 
concurso - é feita a adjudicação da entidade escolhida que passa a ser 

99 George J. Ritz, Op. cit., p.218
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referida como empreiteiro. No caso de obras em que a proposta para a 
execução envolva a subcontratação de empresas mais especializadas, 
é chamado de empreiteiro geral a entidade que subcontrata as restan-
tes. Esta é geralmente a situação mais comum no nosso contexto, já 
que a maioria das empresas de construção em Portugal não possui os 
recursos ou saberes necessários para levar a cabo todos os aspetos da 
construção de um edifício.

... a maior parte das empresas da indústria da construção (pelo menos cerca de 85% do total) 
enquadra-se na definição de microempresa, tendo menos de 10 trabalhadores e um volume 
anual de negócios inferior a 2 milhões de euros. Muitas destas empresas têm inclusivamente 
um cariz familiar não existindo qualquer tipo de estrutura técnica ou administrativa. O poder 

de decisão centra-se numa única pessoa que a dirige nos aspetos da gestão corrente.100 

 Assinado o contrato de adjudicação da empresa construtora, 
estão reunidas as condições para pôr em prática a extensa e minucio-
samente preparada execução. O empreiteiro toma posse dos terrenos 
num ato denominado de consignação e procede à preparação dos re-
cursos, instalações e equipamentos no local dos trabalhos. A organiza-
ção do estaleiro de obras é um fator muito importante para a eficiência 
da empreitada, estando relacionado de forma próxima com o plano de 
resíduos da construção e demolições previamente mencionado e sendo 
esta uma das competências esperadas do empreiteiro. Após estar certi-
ficada a aprovação do plano de segurança e saúde para a obra, inicia-se 
então a construção. 

 Em Portugal, a execução tende para ser uma fase bastante de-
morada, alongando-se geralmente para lá dos prazos estipulados. Isto 
prende-se sobretudo com o facto de apesar de ser facilitada por toda 
a preparação prévia a construção, revela-se um processo altamente 
complexo e que envolve inúmeros técnicos especializados muitas vezes 
autónomos da empresa construtora, o que exige grandes esforços no 
sentido de compatibilizar a sua coordenação. Isto aliado a atrasos no 
pagamento, resultantes muitas vezes de falta de financiamento, leva a 
que a interrupção por vezes por tempo indeterminado ou até o cance-
lamento das obras em Portugal se torne num cenário pouco excecional.

100 Telmo Dias Pereira, Op. cit., p.55
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 Numa obra que decorra de forma saudável, todo o processo é 
bastante sequencial, das fundações aos acabamentos nunca aconte-
cendo estes por razões óbvias em paralelo ou por ordem inversa - ex-
ceto em obras de enorme dimensão ou compostas por diversos edifícios 
independentes. As diferentes etapas serão muitas vezes executadas por 
técnicos ou equipas técnicas especializadas - eletricistas, carpinteiros, 
entre outros - que integram a empresa construtora ou sejam por ela 
subcontratados. Pontualmente pode também ser necessária a presença 
dos engenheiros encarregues das especialidades de projeto que, no 
interesse de ver cumprida a sua participação no projeto ou de escla-
recer possíveis dúvidas certificam o seguimento das suas indicações. 
Verifica-se assim a passagem de vários e distintos técnicos pela obra, 
sendo estes mesmos, possíveis indicadores do estado em que esta se 
encontra.

 Ao longo destas etapas são feitos pontos de situação para aferir 
o avanço da construção e inclusivamente os respetivos pagamentos que 
são, regra geral também faseados. Este controlo é feito pela fiscalização.

 A fiscalização consiste na representação no estaleiro do dono 
da obra, mais especificamente através de um técnico com capacidade 
para verificar todas as componentes da obra (geralmente um engenhei-
ro civil com formação própria) ou uma equipa de técnicos no caso de 
obras com particularidades mais complexas. Neste caso, um dos técni-
cos é nomeado de diretor de fiscalização. A fiscalização existe para ad-
vogar os interesses do dono da obra e aferir o correto desenvolvimento 
da mesma, focando-se essencialmente em três aspetos: o controlo 
da qualidade, o cumprimento dos prazos e a gestão do orçamento. A 
comunicação entre a fiscalização e a obra deve ser feita através do em-
preiteiro ou do seu representante na obra - denominado de diretor de 
obra - através de uma relação de cooperação que destabilize o mínimo 
possível o andamento normal dos trabalhos.

... a fiscalização deverá processar-se sempre de modo a não perturbar o andamento normal 
dos trabalhos e sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do empreiteiro.101 

101 Idem, ibidem, p.74
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Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro

 À semelhança dos técnicos encarregues das especialidades de 
projeto, a participação do arquiteto pode também, atualmente, passar 
pela fase de execução. No entanto, enquanto a participação das espe-
cialidades de projeto será pontual, a da arquitetura pode ser requerida 
durante toda a execução, sendo isto sintomático de que esta é a disci-
plina que engloba todo o projeto e não apenas alguma particularidade 
deste. Os serviços do arquiteto que vão para além do projeto denomi-
nam-se legalmente de assistência técnica e podem ser relativos à con-
sultoria na fase de concurso da escolha da empresa construtora, mas 
passam sobretudo pelo apoio à execução.

 O arquiteto tem a obrigação de prestar a assistência técnica 
quando conste esta do contrato102. Na execução isto passa pelo es-
clarecimento dos documentos do projeto de execução quando estes 
sejam ambíguos, contenham omissões ou quando surjam dúvidas na 
sua interpretação. Poderá também ser-lhe exigido o seu parecer quanto 
à qualidade dos materiais ou da execução dos trabalhos. Em caso de 
alterações solicitadas pelo dono da obra, a elaboração do projeto de al-
terações não consta das obrigações contratuais do arquiteto, bem como 
adaptações às circunstâncias do contexto envolvente desde que estas 
não sejam previsíveis durante a fase de projeto. No entanto, é um direi-
to do autor do projeto a verificação e aprovação de qualquer alteração, 
assim como dos documentos técnicos apresentados pelo empreiteiro ou 
dono da obra, que o arquiteto deverá julgar pela sua compatibilidade 
com o projeto já aprovado.

 O incumprimento do projeto poderá levar a processos litigiosos 
por parte do autor do projeto para com o dono da obra e/ou o em-
preiteiro, ou por parte do dono da obra para com o empreiteiro. Estes 
poderão resultar em demolições e/ou reparações.

 É, pelas razões acima enunciadas, fundamental que o arquiteto 
acompanhe os trabalhos no estaleiro, sendo de salientar que mais do 
que uma obrigação, a assistência técnica é um direito que contempla a 
possibilidade de controlo, até certo ponto, da obra durante a execução.

102 Ver Decreto Lei nº 31/2009 de 3 de Julho, artigo 12, alínea e
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 O lugar do arquiteto na execução da obra não se encontra, no 
entanto, definido de forma clara pela legislação portuguesa, ao verifi-
car-se que até a assistência técnica é uma possibilidade que pode não 
constar do contrato. Aliás, mesmo constando do contrato, a presença 
física do autor do projeto ou um representante da arquitetura nunca 
pode ser exigida, quer no estaleiro de obra, quer nas reuniões periódi-
cas que acontecem durante a execução. É até de notar que em casos 
como os Estados Unidos da América, atualmente, a comunicação entre 
arquiteto e execução é inexistente ao ponto de existir uma equipa de 
técnicos autónoma que se encarrega não só da distribuição e esclare-
cimento dos documentos de projeto como inclusivamente de todas as 
alterações ao projeto que tenham de ser feitas com o decorrer da obra.

...the field engineering group (...) recieves the technical documentation from the design group 
and distributes it to the field team. All field revisions and as-built drawing changes are hand-
led by this group, along with any technical interpretation of the drawings for the construction 
people. The field engineer is the liason point between the field and the design office for design 

clarification and changes.103 

 Relativamente às reuniões previamente mencionadas, em Por-
tugal, estas têm, geralmente, a comparência de arquitetos, quer pes-
soalmente, quer através de representação do escritório. As reuniões 
são parte integrante da execução da obra, pois compõem os únicos 
momentos em que se encontram representados os diversos interesses 
da construção: de uma forma mais constante o dono da obra através 
da fiscalização, o projeto através do arquiteto, a empresa construtora 
através do empreiteiro ou diretor de obra e a coordenação de seguran-
ça. De uma forma mais pontual, a vistoria segundo as leis do município 
- através do RJUE -, as diversas especialidades de projeto, as empresas 
que fornecem caixilharia, equipamentos de cozinhas, ar condicionado...

 As reuniões de obra podem ter marcação periódica, semanal 
ou bissemanal, como costuma acontecer no caso das obras públicas ou 
podem ter um caráter mais flexível, como acontece com algumas obras 

103 George J Ritz, Op. cit., p.219
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Imagem 35 - O Arquiteto Daniel Oliveira discutindo as questões do estaleiro com o empreiteiro e a fiscalização, na recons-
trução do Conservatório de Águeda

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro
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de menor dimensão. Esta sistematização pode também variar consoan-
te as exigências da fase em que a construção se encontre, pautando os 
momentos da execução e as ocorrências que esta encompassa até ao 
findar da obra.

 A execução tem na fase final a receção provisória, momento 
em que é realizada uma vistoria - a pedido do empreiteiro ou do dono 
de obra. Esta vistoria resulta num documento onde constem quais-
quer falhas na execução, incumprimentos do projeto ou das obrigações 
contratuais que possam existir. Nesse caso define-se um prazo para 
reparações e agenda-se nova vistoria, após a qual volta a ser produzido 
este auto, até que a obra cumpra os desígnios a que se propôs. Veri-
ficando-se o cumprimento das obrigações por todas as partes a obra é 
entregue ao dono, encerrando assim a execução.
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Uso, Manutenção e Reabilitação

 A conclusão da execução não significa necessariamente o fim 
dos trabalhos de construção a realizar num edifício. A receção provi-
sória qualifica a obra como pronta a ser utilizada e pode então ser-lhe 
dado o uso para o qual foi construída. No entanto, apesar do rigor com 
que deve ser feita essa vistoria, a complexidade de fatores que afetam 
o bom estado de um edifício leva algumas vezes a que surjam proble-
mas mesmo no início do mesmo. 

 Para situações semelhantes, a garantia serve como contingên-
cia, salvaguardando o dono da obra de incorrer em custos para col-
matar danos que numa fase inicial do uso não possam ser atribuídos a 
reduzidos esforços de manutenção. 

 Em Portugal, no caso das obras privadas, a garantia é de 5 
anos, estendendo-se para 10 anos no caso de aspetos estruturais em 
obras públicas, não estruturais durante 5 anos e sendo os equipamen-
tos autónomos da obra abrangidos pela garantia durante 2 anos. Esta 
distinção demonstra por si só o cuidado exigido durante a execução ao 
espera-se uma maior resistência de elementos desenvolvidos num es-
taleiro de obra do que numa fábrica ou laboratório especializado.

O comprador pode exercer os direitos previstos no artigo anterior quando a falta de confor-
midade se manifestar dentro de um prazo de dois ou cinco anos a contar da entrega do bem, 

consoante se trate, respectivamente, de coisa móvel ou imóvel.104

O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos: 
 a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
 b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos não estruturais ou a 
instalações técnicas; 
 c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos à obra, mas dela au-
tonomizáveis.105 

104 Decreto Lei nº 63/2003 de 8 de Abril, artigo 5, parâmetro 1

105 Parâmetro 2 do Artigo 397 do Código de Contratos Públicos, atualizado em Decreto Lei nº 18/2008 de 29 
de Janeiro

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro
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 Caso o dono da obra pretenda ativar a garantia, o empreiteiro 
é incumbido de reunir os esforços necessários para a reparação do edi-
fício, ficando os custos a seu cargo. A garantia termina com uma nova 
vistoria à qual se chama de receção definitiva.

 Findado o prazo da garantia, é da responsabilidade do dono da 
obra proceder à manutenção do edifício de forma a evitar, diminuir ou 
atrasar qualquer dano causado à construção, sendo agora este o único 
responsável pelo estado da mesma.

 O efeito do tempo, exposição aos elementos ou uso incorreto 
de um edifício, leva à quase inevitável realidade de que este vá sofrer 
danos consideráveis que condicionem o seu uso, sendo assim neces-
sário recorrer ao abandono, demolição ou a esforços de reabilitação 
caso se deseje que o seu uso se prolongue. A reabilitação de edifícios 
é um processo com as suas idiossincrasias próprias, mas em muito 
semelhante ao processo de construção de edifícios - embora deva, por 
exemplo, constar da mesma compilação técnica que foi criada aquando 
da conceção - passando pelas mesmas fases de projeto e execução e 
envolvendo, de grosso modo, a mesma equipa, pelo que não se consi-
dera pertinente uma análise autónoma desse processo neste texto.

Enquadramento legal
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 Conforme tem sido analisado no decorrer deste texto, a ati-
vidade do arquiteto é muitas vezes constrangida pela legislação por-
tuguesa em função de possibilitar uma maior eficiência na gestão do 
tempo e dos recursos. É esta a principal razão pela qual se desfavorece 
a prática da atividade projetual durante a execução. Não significa, no 
entanto que tais episódios não aconteçam, aliás, em obras privadas, 
em que o ato edificatório pode seguir um percurso mais informal, pri-
vilegiar o projeto na execução pode ser um caminho a considerar, com 
todas as vantagens/desvantagens que o método acarreta.

Ora, os mais recentes trabalhos particulares que realizei, dois prédios urbanos no centro do 
Porto, residências unifamiliares para meu uso próprio ou da família, projetados como sempre 
em colaboração, não geraram desenho prévio além do obrigatório projeto de licenciamento, 
porque foram conduzidos diretamente no estaleiro com predomínio da conhecida técnica da 
“bengala”, ou seja, desenhando no chão, nas tábuas das cofragens, nos estuques antes de 

pintar.106 

 Estes episódios, em que se turva a linha entre projeto e exe-
cução, apesar de tema central deste texto são, no entanto, na prática 
corrente em Portugal, excecionais. A forma como a legislação prevê o 
desenvolvimento destas práticas atesta essa mesma excecionalidade, 
assim como o modo como estas são designadas de forma oficial, no-
meadamente como “erros, omissões107 e trabalhos a mais108”

 A discussão do tratamento de erros e omissões pode parecer 
despropositada quando as práticas sobre as quais se deseja incidir mais 
concretamente neste texto são alterações deliberadas decorrentes de 
uma prática projetual in loco. No entanto, pela forma como os de-
senvolvimentos na obra podem ser categorizados na legislação, essa 
prática anda muitas vezes de mãos dadas com os referidos “erros e 
omissões”. Para além de que mesmo em situações em que a intenção 

106 Domingos Tavares. In Páginas Brancas 2008: Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Matosi-
nhos, Quidnovi, 2008, p.15

107 Artigo 376ª do CCP aprovado em Decreto Lei 18/2008 de 29 de Janeiro

108 Artigo 370º do CCP aprovado em Decreto Lei 18/2008 de 29 de Janeiro
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seja a de fechar hermeticamente o projeto antes da execução, é tam-
bém vantajosa uma análise das situações em que o arquiteto se pode 
ver envolvido durante a execução.

 Existem também alterações ao projeto de execução que resul-
tam numa maior economia de recursos, por outras palavras “trabalhos 
a menos”. Nestes casos a legislação torna-se mais flexível, permitindo, 
geralmente, e sem grandes entraves, que o arquiteto faça estas alte-
rações, contando que não comprometa a integridade do projeto.109 Esta 
maior permissividade atesta novamente à prevalência do fator econó-
mico, na prática edificatória. 

 Em muitos casos verifica-se, no entanto, que tais poupanças 
no orçamento e recursos, são muitas vezes desvalorizadas pelas partes 
envolvidas, sobretudo por quem está encarregue da empreitada que 
advoga, especialmente por não ver o orçamento alterado.

 No que toca a alterações que tenham como consequência um 
acréscimo no orçamento inicial, regra geral, o caso muda de figura. A 
legislação contempla a necessidade de apuramento de responsabilida-
des, assim como o estabelecer de limites financeiros para as indemni-
zações que recaem sobre estas práticas.

Economic law inevitably governs our acts and our thoughts110

 O processo de extensão do orçamento, do prazo de conclusão 
da obra e de atribuição de indemnizações decorrentes do suprimento de 
erros e omissões que impossibilitem a construção conforme foi aprova-
da no contrato, tem como intervenientes diretos apenas o empreiteiro e 
o dono da obra. Entre eles deverão ficar resolvidos estes ajustes sendo 
que a legislação contempla como proceder dependendo das circunstân-
cias - que diferem se estes foram detetados antes ou depois da forma-
lização do contrato, entre outros fatores.111

109 Artigo 379º do CCP aprovado em Decreto Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, 

110 Le Corbusier, Towards a new Architecture. London, The Architecture Press, 1946, p. 6

111 Essas diretrizes são contempladas nos artigos 376º, 377º 3 378º do CCP aprovado em Decreto Lei 18/2008 
de 29 de Janeiro
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 A circunstância que mais se coaduna com o que é de maior in-
teresse para este texto é de quando os erros e omissões são detetados 
durante a execução. Neste caso a lei prevê que ao empreiteiro é conce-
dido um prazo de 30 dias após o momento em que era possível a dete-
ção desses erros/omissões. Caso estes sejam apresentados ao dono da 
obra dentro deste prazo, este fica responsabilizado pela totalidade dos 
custos adicionais que a correção acarrete. Incluindo alterações ao pro-
jeto que não constem do contrato elaborado com o arquiteto. O dono 
da obra será também obrigado a aceitar o prolongamento do prazo de 
execução que se prove ser necessário.

 Caso o prazo de 30 dias não seja cumprido pelo empreiteiro, 
este torna-se o responsável pelos trabalhos de suprimento dos erros e 
omissões e respetivo financiamento e não terá direito ao prolongamen-
to do prazo de construção, sendo que caso este se verifique necessário, 
poderá ser causa de litígio e abertura de um processo judicial.112 

 Em qualquer circunstância, o orçamento atribuído ao supri-
mento de erros e omissões nunca poderá exceder os 5% do orçamento 
inicial da obra, salvo esta seja particularmente condicionada por fatores 
naturais imprevisíveis como é o caso de portos ou túneis em que o valor 
passa para os 10%.113

 Apesar de o arquiteto não estar envolvido de forma direta nes-
tes assuntos, não se pense que este é completamente desresponsabili-
zado deles. Caso se verifique que erros ou omissões são decorrentes de 
falha ao cumprimento contratual por parte do encarregado do projeto 
- ou qualquer outro terceiro envolvido, para todos os efeitos - tanto o 
dono da obra, como até o empreiteiro, têm direito a uma indemnização 
que não poderá exceder o triplo dos honorários que constem do contra-
to para com os terceiros em questão, a não ser que seja provado que 
o erro/omissão é consequente de negligência. Neste caso não haverá 
limite para o valor da indemnização.114 

 O arquiteto aparece na legislação destes assuntos como um 
terceiro precisamente pelo facto de nunca poder ser responsabilizado 

112 Ver artigo 377º nº 2 do CCP aprovado em Decreto Lei 18/2008 de 29 de Janeiro

113 Ver artigo 376º nº 3 e 4 do CCP alterados em Decreto Lei 149/2012 de 12 de Julho

114 Ver artigo 378º nº 6 e 7 do CCP aprovados em Decreto Lei 18/2008 de 29 de Janeiro
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pelos trabalhos de suprimento de erros e omissões, mas apenas pelo 
pagamento de indemnizações que estes incorram. O que por si só é 
razão mais que suficiente para que sejam mobilizados esforços para 
evitar este tipo se situações. Uma atitude que apesar de necessária é 
lamentável quando percebemos que muitas vezes o que é categorizado 
como erro/omissão é sintoma de um maior afastamento entre projeto 
e execução e que a solução promovida pela legislação para evitar esses 
problemas passa por promover um afastamento ainda maior entre es-
tes dois principais momentos do processo edificatório.

 Existem também situações em que alterações impactantes ao 
projeto se tornam necessárias sem que sejam decorrentes de erros e 
omissões. Nestes casos, estas são unicamente designadas de “traba-
lhos a mais”. Os trabalhos a mais têm como característica o facto de 
serem necessariamente indispensáveis para que a construção se de-
senvolva sem dolo para o dono da obra. Além disso a sua necessidade 
tem de advir de circunstâncias imprevisíveis.

 
1 - São trabalhos a mais aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato 
e que:
a) Se tenham tornado necessários à execução da mesma obra na sequência de uma circuns-
tância imprevista; e
b) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem incon-
venientes graves para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente necessários 
à conclusão da obra.115 

 Como se pode calcular, a linha entre algumas situações de erros 
e omissões e trabalhos a mais, é algo indefinida, no entanto, estas têm 
tratamentos e consequências bastante diferentes, pois no caso de traba-
lhos a mais deverá sempre ser o dono da obra a responsabilizar-se pelos 
custos e prazos acrescidos, para além de que o orçamento limite atri-
buído para a supressão destas situações é de 40% do orçamento inicial, 
ao invés dos habituais 5% atribuídos à supressão de erros e omissões.116 

115 Artigo 370º nº 1 do CCP aprovado em Decreto Lei 18/2008 de 29 de Janeiro

116 Artigo 370º nº2 alínea c do CCP alterado em Decreto Lei 149/2012 de 12 de Julho
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 As medidas analisadas neste capítulo, que têm como princi-
pal objetivo a proteção dos direitos e interesses económicos do dono 
da obra, limitam, quase impossibilitando a liberdade do arquiteto para 
projetar durante a execução, ocultando as poucas ocasiões em que isso 
acontece por trás de conceitos como imprescindibilidade das alterações 
ou a imprevisibilidade das circunstâncias que a elas levaram.

 Como é hábito, obras privadas de pequena escala têm geral-
mente a possibilidade de ver estas normas mais relaxadas, sobretudo 
quando existe uma maior proximidade e comunicação direta como o 
dono da obra, no entanto, observa-se uma tendência para a sistema-
tização do processo construtivo, da qual é sintoma um maior afasta-
mento do arquiteto do estaleiro de obra, onde este assume agora a 
função quase exclusiva de esclarecedor/consultor muito pelo facto de 
que a legislação portuguesa se mostra desencorajadora em promover 
um papel mais ativo do arquiteto na execução.
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 O desenho, estabeleceu-se como a principal ferramenta usada pelo 
arquiteto pela forma cómoda como age como intermediário entre o pensa-
mento e a matéria. Da inconveniência do uso direto da matéria como ferra-
menta de projeto, surge a utilidade do desenho, que por sua vez, molda a 
disciplina da arquitetura pela forma como a transporta para um campo mais 
teórico e, numa primeira instância afasta o arquiteto da materialidade e da 
execução.

...a arquitetura, que aparentemente será uma arte ou técnica de “manipulação” de volumes e 
espaços, e por isso próxima das suas congéneres volumétricas, pelo desenho se vai transfor-
mando numa atividade cada vez mais conceptual, cada vez mais próxima da ideia, no sentido 
filosófico, e cada vez mais distante (em termos da sua conceção e da definição profissional do 

arquiteto, note-se) da materialidade.117

 A preponderância do desenho como ferramenta é tal que se torna 
muitas vezes fácil cair na tentação de colocar o desenho como objeto da 
arquitetura e não a matéria que este representa - o que, diga-se é uma 
assunção correta no caso de algumas obras cujo objetivo não é a construção 
de edifícios, mas a promoção do discurso, vejam-se os casos já referidos, 
como grande parte da obra de Constant Nieuwenhuys, o estúdio Archigram, 
Superstudio, entre outros.

 O caráter subjetivo de uma disciplina como a arquitetura, talvez 
particularmente mais consciente de si mesma do que outros ofícios, leva a 
que aqueles que a praticam se debrucem frequentemente sobre o lugar que 
o desenho ocupa na sua atividade. Por muito superficial que seja a introspe-
ção do autor, facilmente nos apercebemos que o desenho tem dois papéis 
distintos em dois momentos diferentes: como apoio ao pensamento durante 
a conceção do projeto e como meio de apresentação/comunicação.

 O primeiro caso trata-se de desenhos que, geralmente, veem o 
seu uso confinado ao pessoal do escritório e, muitas vezes, ao próprio au-
tor. Não têm, por isso, uso como ferramenta de comunicação - senão para 
com o próprio - mas sim como meio de ancorar ideias, que por si só são 
demasiado abstratas, a uma forma mais concreta. O que, por sua vez, des-
poleta outras ideias, funcionando simultâneamente como fonte de ignição e 
combustível que alimenta a conceção do projeto.

117 Ana Leonor Rodrigues, Op. cit., p.135
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Desenho no estaleiro 
O que é e o que foi

Trata-se de um processo aparentemente simples mas, paradoxalmente, muito complexo, com 
uma dinâmica pendular, de vaivém, interactiva, para a qual não terá muita importância o 
lado de que se parte - interno (ideia mental ou externo (ideia desenhada) -, ou o lado em que 
cada um, em cada caso, escolhe “instalar a ignição”. Desenha-se, portanto, aquilo que se pen-
sa pensar enquanto se vê e se pensa o que se desenha e pensa-se no que se vai desenhando 

enquanto se desenha o que se vai pensando.118 

 Este é o modo em que o desenho é usado de forma mais clara 
como um meio e não como um fim. Comparando com a resolução de 
um problema aritmético, o desenho como apoio ao pensamento não 
se equipara com a equação que representa o enunciado nem com a 
solução, mas sim com os passos que levam de um para o outro, parte 
integral do processo, mas sem um valor concreto no resultado final.

 O desenho como meio de apresentação do projeto é já mais rí-
gido e limitado aos códigos e restrições desenvolvidos ao longo dos sécu-
los que aumentam a sua eficácia como meio de comunicação para com 
os outros. É o desenho que costuma constar de projetos de execução 
e é em muitos casos, o único tipo de desenho que chega mais próximo 
do público exterior. Em muitos casos, é também o fim do contributo da 
arquitetura para o processo edificatório e o mais próximo que esta chega 
do objeto construído. No entanto, este continua a ter valia como um meio 
e não como um fim, como um marco que assinala a articulação de uma 
etapa para a outra e não a meta em si. Penso que se torna importante 
não perder de vista a meta para que não sejamos conduzidos a cair na 
abstração de projetar como quem desenha e não como quem constrói.

 Existe, um terceiro uso do desenho no ofício de arquitetura, 
que surge inclusive, como resposta a algumas lacunas no processo, o 
desenho de obra, feito no próprio estaleiro. Apesar de contemporanea-
mente não ter um papel tão proeminente, no passado era o principal - e 
muitas vezes o único - método usado pelo arquiteto para exercer a sua 
prática, como será aprofundado de seguida.

118 Daniel Oliveira, Op. cit., p.173
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Imagem  36 - Esquiço feito pelo Arq. Daniel Oliveira numa parede por pintar no estaleiro da obra do conservatório de Águeda
Imagem 37 - Esquiços de Liliano Ferreira, numa fase conceptual de desenvolvimento de projeto na UC Projeto 3
Imagem 38 - Desenhos de apresentação de projeto feitos por Patrícia Fernandes. Representação de projeto realizado no 
âmbito da unidade curricular de Projeto 1
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 Os desenhos feitos no estaleiro, já durante o decorrer da obra, 
são sobretudo relativos à resolução de problemas, esclarecimento de 
dúvidas, indicação de alterações... No papel de autor do projeto, é nor-
mal que o arquiteto seja consultado para resolver aspetos particulares 
e, sendo o desenho a linguagem essencial para transmitir questões 
formais - e também aquela na qual o arquiteto é mais versado - é 
também normal que muita da comunicação feita entre o arquiteto e os 
executantes seja através do deste meio.

É evidente que há construção sem projeto, neste sentido operacional de projeto que vimos 
falando. Mas para os arquitetos, para os profissionais desta função determinante da qualidade 
plástica da construção do nosso meio urbanizado, o desenho ou alguma técnica sucedânea 

impõe-se como o instrumento fundamental do seu exercício.119 

 Se no passado isto significava riscar alinhamentos com um 
pau na areia e usar cordas e estacas para testar espacialidades que 
não passariam pela conveniência de uma folha de papel, hoje em dia, 
grande parte das vezes significa riscar com uma caneta num pedaço de 
wallmate para esclarecer como resolver o encontro entre dois materiais, 
redefinir com o carpinteiro o recorte do cobertor de um degrau ou resol-
ver com o serralheiro como adaptar os vãos das janelas a um caixilho 
que teve de ser alterado.

... drawings became the main means of communication between the building operatives - an 
essential link between the conception and realization of design, which indeed they remain 

today.120 

 O uso do desenho no estaleiro de obra compõe a sua própria 
categoria, pois não se enquadrando em nenhuma das outras, partilha, 
ainda assim, elementos com ambas. Não se trata de um desenho de 
pesquisa para chegar a uma solução mas também não é de todo final, 
sendo inclusive, destruído na maior parte das vezes pelos avanços da 
obra. É um desenho com um propósito quase exclusivo de comuni-

119 Domingos Tavares, Os desenhos do desenho. In Op. cit., p.130

120 Frank Jenkins, Architect and Patron, Oxford, Oxford University Press, 1961, p.20
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O que é e o que foi
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cação, mas não está restringido no seu caráter, podendo tratar-se do 
esquiço de uma axonometria com cotas apontadas ou uma secção cui-
dada de um pedaço de alvenaria trabalhado.

As peças desenhadas são os elementos que melhor transmitem a informação do projetista 
para a obra. A riqueza polissémica de uma imagem (...) permite na maior parte dos casos 
uma percepção imediata do objeto projetado. Mesmo operários com pouca formação técnica 

conseguem perceber representações gráficas daquilo que foi idealizado pelo projetista.121

 O advento do uso de ferramentas informáticas, na prática de 
arquitetura, tem levado, evidentemente, a uma alteração no paradigma 
da relação do arquiteto com o desenho. A praticabilidade do seu uso 
é inegável ao ver como sistemas BIM ou softwares que facilmente re-
solvem questões geométricas complicadíssimas, possibilitam a criação 
mais rápida de projetos mais complexos e a clarificação de aspetos que 
de outra forma seriam quase impossíveis de projetar, quanto muito 
executar. De certa forma, conferindo mais liberdade ao arquiteto para 
idealizar o seu projeto.

 O progressivo afastamento do uso do desenho manual, quer na 
formação do arquiteto em alguns estabelecimentos de ensino, quer na 
própria prática, poderá acarretar uma desconexão adicional no uso do 
desenho no estaleiro de obra em situações em que a falta de domínio 
desta ferramenta dificultem o esclarecimento rápido de um problema 
de execução com os meios mais acessíveis. No entanto, não pretendo 
de todo promover um discurso fundamentalista, pois a própria indústria 
tecnológica tem desenvolvido opções que mitigam essa distância e, 
inclusive, fornecem soluções cómodas para esse e outros problemas. 
Através do uso de tablets e dispositivos com reconhecimento tátil que 
permitem o desenho na própria plataforma, obtém-se uma maior por-
tabilidade que permite a análise dos elementos de projeto na obra, 
assim como a sua alteração. Não quero com isto dizer que estes sejam 
substitutos diretos do papel por carecerem da tatilidade, da definição 
de uma escala fixa e da relação mais direta que existe entre o meio 

121 Telmo Dias Pereira, Op. cit., p.138
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riscador, os olhos e a mente no ato de desenhar, mas não são também 
desculpa para deixar de trazer o projeto para a execução, muito pelo 
contrário.

Nós agora vamos para a obra sempre com um iPad com o projeto todo, dá muito jeito, me-
te-se para lá tudo e é muito rápido. É evidente que o projeto por mais desenhos que tenha, 
nunca esclarece a globalidade da obra. O 3D às vezes é bom porque os engenheiros e execu-
tantes, percebem o que é que se quer (...)muitas vezes é preciso, explicar uma parte de um 
pormenor ou de uma obra ou uma explicação genérica dos princípios de projeto, porque é 

que aquilo é assim, ou porque é que não é, trazê-los para a nossa guerra122

 A presença do arquiteto no estaleiro de obra, seja na antigui-
dade através da seu papel inseparável de um mestre de obras, seja 
na contemporaneidade através de reuniões periódicas e solicitação de 
assistência técnica é, na generalidade, discreta no sentido em que pou-
cos são os vestígios que permanecem do seu contributo nesta fase do 
processo edificatório. Esses vestígios, nomeadamente o desenho são, 
no entanto valiosos no sentido em que marcam a prova de um contac-
to entre o projeto e a execução e através deles podemos perceber a 
extensão do domínio que o encarregado do projeto mantém sobre os 
aspetos práticos da execução.

 Tal como já foi analisado, ao longo da história, verifica-se uma 
diminuição da dependência que o estaleiro de obra tem da presença do 
arquiteto, é por isso de esperar uma diminuição na riqueza dos dese-
nhos contendo indicações que os arquitetos deixam para trás após a 
obra feita.

 Evidentemente, marcas feitas com cordas, estacas e riscos na 
areia não perduraram até ao fim da construção, muito menos até à 
atualidade, sendo que apenas podemos confiar nos relatos deixados 
para trás acerca das práticas arquitetónicas. No entanto, surgem por 
vezes algumas situações em que o desenho fica eternizado na própria 
obra, chegando - com toda a sua carga simbólica - até aos dias de hoje.

 

122 Carlos Prata, entrevista em anexo 2.2
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Imagem 39 - Atuais ruinas do Templo de Didyma na Turquia
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 Se, como foi dito, a elevação do Palazzo Sansedoni representa 
um dos primeiros indícios da separação entre o arquiteto e o estaleiro, 
o contrário se verifica no templo de Apolo em Didyma. Construído no 
que foi a cidade de Mileto, na atual Turquia, o templo de Apolo ou Di-
dymaion era o quarto maior templo da Grécia antiga. Como é comum 
com construções erguidas em locais sagrados, este templo foi alvo de 
sucessivas reconstruções e ampliações. As ruínas que hoje se veem são 
vestígios sobretudo das obras que tiveram início no século. IV ac, mas 
que foram levadas a cabo ao longo dos séculos, sem nunca chegarem 
formalmente a ser terminadas.

 Talvez pelo facto de esta se tratar de uma ruína eternizada 
no momento da sua construção, nela podem encontrar-se aqueles 
que são dos poucos sinais de elementos de projeto que sobrevive-
ram da Grécia antiga, sob a forma de desenho no estaleiro de obra.

 Em 1985 Lothar Haselberger publicou um artigo na revista 
Scientific American onde partilhou os resultados de uma investigação 
desenvolvida a propósito da existência de finas linhas gravadas no pa-
vimento e paredes de mármore do templo.

The blueprints were under the archeologist’s nose all along. I recenly discovered an entire 
archive of construction plans still in place at a site that has been under study since the turn 
of the century: the famous ruins of the Temple of Apollo at Didyma (...)
I first came across many finely etched lines on some of the temple walls. (…) it developed that 
the lines trace out the design of various temple structures. The incised blueprints cover an 
área of hundreds of square meters and constitute the most extensive and most complete set 

of plans that have come to light in all of ancient architecture.123

 Veio a revelar-se que essas linhas representam aspetos de de-
sign do edifício a diferentes escalas e que procuram dar indicações 
para a resolução de diferentes problemas. Sabe-se que quem estava 
encarregado do planeamento da obra foi Paionios de Éfeso, encarregado 
também de conduzir a obra do templo de Atenas em Éfeso, uma das 
7 maravilhas do mundo antigo, no caso do Didymaion, o trabalho foi 

123 Lothar Haselberger, The construction Plans for the Temple of Apollo at Didyma, Revista Scientific American 
nº 253, December, 1985 p. 126
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feito em colaboração com Daphnis de Mileto. Não se pode afirmar com 
certeza que foi qualquer um dos dois a marcar as gravuras na pedra, no 
entanto, a natureza destas como diretrizes para a realização de aspetos 
práticos da execução, feitas por alguém com um entendimento superior 
do projeto para guiar os executantes fazem delas exemplos perfeitos de 
desenho no estaleiro de obra124

 Após o período greco-romano e até a execução começar a ga-
nhar maior independência do arquiteto - um ponto que, como já foi 
referido é alcançado no final do Renascimento - a história continua a 
ser rica em exemplos como o de Didyma com os arquitetos medievais a 
usar o estaleiro e a própria obra como suporte do projeto - se é que se 
pode chamar de projeto e não simplesmente controlo da execução - e 
inclusive a criar e normalizar métodos para o fazer. Seguramente, nos 
casos em que se ignorava ou negligenciavam a codificação do desenho 
- que no Renascimento tornou normal a assincronia entre o projeto e a 
execução - o trabalho do arquiteto passou sobretudo pelo desenho de 
obra e era este o grande método através do qual ele deixava sinal da 
sua ação.

The idea was to derive all structural and decorative members from each other in a conca-
tenated pattern based on lodge pratice. Linear diagrams of working drawings were also in 
use to indicate where such things as ornamental keystones would be affixed in the course 
of construction. F. Bucher calls them “placement or positioning plans.” Full size drawings for 
architectural or sculptural details were scribed on the actual stonework, traced on a plastered 
floor, or derived from templates (...) The preparation of templates was considered a major 

responsibility of the architect125

 Tudo isto são indícios do contacto do arquiteto com a realidade 
do estaleiro e da comunicação in loco entre o projeto e a execução em 
alturas em que estes eram dois conceitos quase indissociáveis, mas que 
nos dias que correm, não o sendo, ganham com a criação de pontes 
que mitigam a sua distância, neste caso através do envolvimento do 
arquiteto na construção da obra.

124 Assim como, diga-se de passagem, raríssimos vestígios do uso do desenho como elemento de projeto na 
arquitetura clássica grega

125 Spiro Kostof, The Architect in the Middle Ages, East and West. In Spiro Kostof (coord.), Op. cit., p.88
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 O ato de desenhar no estaleiro de obra é, de certa forma, 
um símbolo de que a arquitetura não caiu, ainda na abstração do seu 
próprio oficiar. Um símbolo para o próprio arquiteto não se esquecer 
de que a produção de edifícios se passa também fora do escritório e 
para lembrar os restantes intervenientes na obra do domínio que o seu 
autor pode ter sobre esta. Não fosse o facto da maioria dos cadernos 
de encargos levados para a reuniões na obra chegarem à sua conclu-
são repletos dos esquiços que como linguagem do arquiteto tomam 
um papel tão ou mais relevante que a voz, no dialogo arquitetónico.

 Na maioria das atividades com uma vertente artística, existe 
uma forte relação entre o praticante e o desenho, seja como objeto 
da sua prática ou como ferramenta usada para lá chegar. Um escultor 
pode usar o desenho para esboçar o resultado final da sua obra ou um 
web designer pode, através do desenho, esquematizar a organização 
de um site da internet, no entanto, o desenho enquanto ferramenta vê 
talvez o auge da sua complexidade técnica, na prática de arquitetura.

 A multiplicidade de elementos que envolve o planeamento e 
organização cuidada do espaço, usando diferentes níveis de detalhe, a 
diferentes escalas, em diferentes fases do projeto, leva a que o domínio 
da prática de arquitetura seja muitas vezes sinónimo do domínio no 
desenvolvimento de um tipo particular de desenho, ao qual se poderá 
chamar de desenho de arquitetura. Um género de desenho que privi-
legia a representação de grandes quantidades de informação de forma 
cognoscível á sua qualidade estética. Aqui se vê a utilidade acima da 
beleza no uso do desenho enquanto ferramenta. Grande parte da for-
mação do arquiteto passa, inclusive pela aprendizagem dos códigos da 
geometria subjacentes a esta ferramenta, resultando em que, em mui-
tos casos, o arquiteto seja, entre outras coisas, um indivíduo com uma 
capacidade excecional - quase única - de representar as características 
de objetos e espaço através do desenho.

DESENHO NO ESTALEIRO, 
VIRTUDES DO ARQUITETO

Desenho no estaleiro 
Virtudes do arquiteto
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Imagem 40 - Fernando Távora desenhando no estaleiro de obra em diálogo com os restantes intervenientes, que o obser-
vam atentamente
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 A premissa de que o arquiteto possuiu um conjunto de habilida-
des específicas e seja isso o que o diferencia dos restantes participantes 
do processo edificatório, subentende que o desenho pode adquirir uma 
função menos evidente para lá da transmissão de informação, quando 
usado como ferramenta de comunicação. A de elevar o arquiteto peran-
te executantes, clientes e restantes envolvidos na obra.

For others who do not share in the architect’s cultural discourse, drawing can be used to elucidate the 
architect’s ideas and modes of thinking and the issues that the drawing suggest (...) It also informs 
others of what it is that the architect does and, therefore, what and who the architect is: drawing 
provides the most material evidence that the architect has unique conceptual and visual talents and a 

specific medium with which to communicate and use those talents.126

 Esta ideia de que o desenho pode ser usado para estabele-
cer uma separação entre profissionais, está de certa forma presente 
durante o renascimento, conforme se encontra detalhado no capítulo 
precedente em que os artistas são elevados a um patamar  de erudição 
superior aos artífices.

...they could and did use drawing to aid in directing the transformation of the social division 
of labor through wich architecture was produced.127

 No entanto, não é em questões irrelevantes de hierarquia e 
estatuto social que o uso do desenho pelo arquiteto pode ou deve to-
mar esta nova função, mas sim como meio de dominar o discurso e de 
enaltecer o valor do arquiteto no processo edificatório. 

 

126 Edward Robbins, Op. cit., p.34

127 Idem, ibidem, p.19
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 Em 1959, dois sociólogos americanos, John R. P. French e Ber-
tram Raven definiram cinco bases distintas de poder evidente - à qual 
foi posteriormente adicionada uma sexta:

 O poder por coerção, proveniente da crença que um sujeito 
pode castigar o outro caso este não seja complacente;

 O poder por recompensa, resultante da possibilidade que um 
sujeito tem de compensar o outro pela sua cooperação;

 O poder por legitimidade, que origina na posição social/hierár-
quica superior de um sujeito sobre outro;

 O poder pessoal, que resulta do respeito/apreço que um sujeito 
tem sobre outro assim como do carisma;

 O poder informacional, posteriormente adicionado e que se ba-
seia na posse de informação por uma das partes que é necessária ou 
desejada pela outra;

 O poder por especialidade/perícia, adquirido quando se possui 
habilidades e conhecimentos que permitem um entendimento sobre 
determinado assunto, levando ao respeito, confiança e autoridade.

 Este ultimo representa a única base na qual deve estar legiti-
mamente assente o poder do arquiteto na relação desenvolvida com os 
restantes intervenientes na obra.

 O arquiteto contribui para a produção de edifícios de uma for-
ma que se torna pouco tangível durante a execução. Quando escolhe 
passar pelo estaleiro da obra128 Não o faz para providenciar mão de 
obra, matéria-prima, ou equipamentos, mas sim para partilhar o seu 
conhecimento ou persuadir os outros a agir de acordo com a sua opi-
nião de perito na matéria.

 Evidentemente, a persuasão e a defesa de interesses espe-
cíficos consiste numa tarefa delicada e difícil num contexto, como na 
obra, em que existem várias forças em conflito. Em várias situações o 
arquiteto vê-se forçado a tentar convencer os outros de direções que 

128 Sendo que é uma escolha pois, como foi dito, na legislação portuguesa este não fica contratualmente obri-
gado a fazê-lo, apesar de este texto se destinar a tentar perceber os benefícios de tal
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acredite que sejam as mais indicadas para o produto final. Nestas si-
tuações, o poder obtido pela experiência e conhecimento que possui 
acerca do seu papel, na prática edificatória - que demonstra através do 
discurso - constituem a sua melhor ferramenta, no entanto, o recurso 
ao desenho pode também auxiliar na tentativa de trazer os outros para 
o ponto de vista do arquiteto.

Drawing provides architects with a form of discourse in which they have the greatest fluency, 
and one that emphatizes those aspects of design and building for which they have the grea-
test expertise (...) they have also manufactured a form of social discourse that places their 

medium and themselves at the center of any potential outcomes.”129

 Quer seja com o cliente, com os executantes ou mesmo entre 
pares, o uso do desenho para exprimir ideias arquitetónicas é, sem dú-
vida, uma das formas mais clara de as transmitir. Quem já se envolveu 
nesse género de discurso com arquitetos ou mesmo com professores e 
colegas durante a formação e tentou exprimir alguma ideia que julgara 
mais adequada, certamente já ouviu frases do género de “... muito 
bem, mas agora desenha isso que acabaste de dizer” para ver a sua 
ideia comprovada ou refutada quando exposta à aproximação com a 
realidade que é o papel e a caneta. O mesmo se verifica no sentido 
inverso quando, desejando reforçar ou refutar uma direção a tomar no 
edificar, muitas vezes um esquiço rápido é o suficiente para trazer os 
outros para o lado do arquiteto.

If those who are not architects are forced to work through their ideas within a form of 
discourse that is the architect’s, then it is the architect’s vision that in the final analysis is 

dominant.130

 Recordo, a propósito deste tópico um episódio de uma aula de 
Projeto 2 em que o meu professor Daniel Oliveira, sugeriu que apren-
dêssemos a esquiçar ao contrário, orientando o desenho de forma a 
ficar na posição correta à vista de quem falamos, dizendo ele: “assim o 

129 Idem, ibidem, p.40

130 Idem, ibidem, p.46
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Imagem 41 e 42 - O Arquiteto Daniel Oliveira no estaleiro da obra do Conservatório de Águeda, em diálogo com o empreitei-
ro, fazendo uso do desenho como método privilegiado para transmitir questões formais, em contraste com o seu dialogante
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executante fica logo impressionado e vê que vocês percebem do assun-
to” referindo-se precisamente ao de desenho que se faz no estaleiro de 
obra para esclarecer ou explicar algo aos operários.

 Ou quando o meu professor de Projeto 4, João Paulo Lourei-
ro, numa das suas aulas recordou um episódio em que nas casas que 
desenhou em Monção existia uma claraboia elíptica sobreposta a uma 
circular e na obra os executantes disseram algo do género de “isso 
no desenho é simples, mas na realidade não é assim tão simples de 
construir”, rapidamente o arquiteto, com duas estacas e uma corda 
mostrou-lhes que não desenhara apenas como quem sabe desenhar, 
mas como quem sabe construir. Nesse sentido, aquilo que fez, apesar 
de não ser um esquiço no tablet ou numa parede por pintar, foi também 
um tipo de desenho no estaleiro, uma demonstração de que o domínio 
da geometria o levou ao domínio no dialogo com a obra e quem dela 
constitui.

 O desenho pode ter sido o meio através do qual se tornou pos-
sível o afastamento entre o projeto e a execução, no entanto, desenhar 
como ferramenta de comunicação usada por um arquiteto versado na 
sua prática e nas particularidades da construção, pode também ser um 
dos alicerces da ponte que o reaproxima do estaleiro de obra. Funcio-
nando ao mesmo tempo, como um serviço que só o arquiteto poderá 
prestar e um ponto de vantagem no qual este se coloca para gerir o 
discurso. Isto  num contexto em que a legislação portuguesa não impõe 
a sua prestação, mas que fará todo o sentido ao reconhecer a prática de 
arquitetura como algo que vai para lá do escritório. Um símbolo de que 
apesar da abstração que é o projeto, os esforços se mantêm fixados no 
objeto final que é a construção.
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 No decorrer deste trabalho, já muito se disse sobre o ensino. 
Sobre a forma como a formação muitas vezes dita as metodologias 
da época e de como é através de reformas na educação que mais 
facilmente se altera o panorama arquitetónico. Sendo esta pesquisa, 
também ela um trabalho académico e parte integral da minha própria 
formação, sirvo-me dela sobretudo por duas razões: em primeiro lu-
gar, para entender, através da investigação, um pouco melhor a práti-
ca profissional, mais particularmente, o contacto com o estaleiro; em 
segundo lugar, usando, no capítulo que se segue, o contexto em que 
me insiro como objeto dessa mesma investigação, procuro entender 
de que forma a minha própria formação e a de quem percorre comigo 
este percurso, poderá afetar a minha prática profissional, de novo, mais 
particularmente no que toca ao contacto com o estaleiro.

 O contexto a que me refiro é, como é claro, a Escola do Porto, 
uma ideia concebida para unificar a forma notável de como as pedago-
gias praticadas na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 
- e instituições que a antecederam - podem, talvez, ter influenciado a 
forma como os arquitetos aqui formados desenvolveram ou desenvol-
vem ainda hoje a sua prática.

 De uma forma geral, no que não toca ao tema desta inves-
tigação, aquilo que caracteriza o que se veio a chamar de Escola do 
Porto será um grande ênfase no uso do desenho como ferramenta de 
pesquisa, sobretudo no decorrer das reformas impostas em 57, durante 
a direção de Carlos Ramos - em muito influenciada pela pedagogia da 
Bauhaus - assim como a que sucedeu o 25 de Abril e deu origem ao que 
foi chamado de Bases Gerais - ambas expostas mais detalhadamente 
no decorrer deste texto.

Foi com base na aceitação do princípio metodológico de que o desenho é um instrumento pri-
vilegiado no processo de projetar em arquitetura que se fundamentou a pedagogia do projeto 
na chamada “Escola do Porto”. Foi isso que lhe conferiu a sua especificidade mais vincada.131

131 Alexandre Alves Costa, Introdução ao Estudo da História da Arquitetura Portuguesa, Porto, FAUP publica-
ções, 2007, p.142
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 Nota-se também, embora seja arriscado afirmá-lo com certeza 
- como é o caso neste tipo de generalidades -  uma tendência para o 
racionalismo na forma como se promove o desenvolvimento dos proje-
tos académicos, talvez por influência da obra dos maiores protagonistas 
desta escola - que embora não se possa cingir as práticas de Fernando 
Távora, Álvaro Siza ou Souto Moura a qualquer “movimento”, não será 
também longe da verdade dizer que as suas obras são pautadas por um 
certo racionalismo prático fruto de uma relação próxima com o contexto. 

 Restringindo-me ao interesse desta investigação, o que se tor-
na pertinente será perceber se nesta “corrente arquitetónica” se privi-
legia particularmente o contacto com a materialidade, com as práticas 
construtivas e dinâmicas do estaleiro. De forma a poder estabelecer 
qualquer tipo de correlação nesse sentido, importa atentar a dois aspe-
tos da Escola do Porto: 

 Primeiramente, o plano curricular e a forma como as diferentes 
aulas são dadas, apoiando-se mais na abstração típica de um traba-
lho académico ou numa maior ancoragem na realidade e consequente 
confronto com as condicionantes da indústria construtora, como uma 
hipótese ao invés da ficção.

A Ficção é uma construção da imaginação, uma representação da ideia arquitectónica em 
que acima de tudo transparece o sentido daquilo que se vai fazer. E como se sabe a ficção não 
carece de comprovação. Para ser aceite apenas tem de ser. A hipótese, pelo contrário precisa 

de ser comprovada, isto é: de ser confrontada com o mundo real dos factos.132

 Outro aspeto a atentar neste escrutínio à Escola do Porto serão 
as práticas profissionais, enquanto arquitetos, de quem ensinou ou en-
sina agora na Escola, em paralelo com a prática profissional - seguindo 
uma metodologia que parece ser encorajada de contaminação mútua 
do escritório para a sala de aula.

 Talvez assim se possa perceber quão próximos estão do esta-
leiro aqueles que ensinaram ou ensinam no que é hoje a FAUP, contri-
buindo assim para a criação de uma relação particular entre a Escola e 
os assuntos tratados neste texto.

132 Manuel Taínha, Arquitetura em questão, Lisboa, AEFA-UTL, 1994, p.128
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 José Marques da Silva surge neste tema, não só como uma 
das figuras mais relevantes do panorama arquitetónico do final do sé-
culo XIX e início do século XX a fazer obra no norte de Portugal, mas, 
sobretudo, como o principal protagonista da fundação de uma escola 
de arquitetura no Porto. Poder-se-á atribuir-lhe muito do mérito de se 
ter tornado possível adquirir prestígio como arquiteto português com 
formação académica especializada adquirida no seu país.

 Relativamente à sua própria formação, Marques da Silva es-
tudou na Academia Portuense de Belas Artes em 1881, mas em 1889, 
procurando aprofundar os seus estudos numa instituição mais presti-
giada, parte para a École des Beaux-Arts de Paris, previamente men-
cionada neste trabalho. Aí o arquiteto adquire uma formação caracte-
risticamente académica onde desenvolve um domínio das noções de 
estética clássicas e um requintado gosto pela monumentalidade e uso 
da arquitetura como meio de afirmação social, típico de uma educação 
“à francesa” naquela época. No entanto, enquanto profissional, Mar-
ques da Silva afasta-se do cânone do arquiteto academicista, especia-
lizado exclusivamente em conferir ao edificado os elementos “decorati-
vos” que lhe conferem a importância “apropriada”. A sua figura é, aliás, 
mais próxima de um mestre oficiante da construção, com uma vasta 
experiência prática que lhe valeu vários títulos enquanto encarregado e 
consultor de obras públicas em diversas zonas do Norte do país.

O próprio Ministério do Comércio e Comunicações pede o parecer do arquiteto sobre o projec-
to de decreto relativo à regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e condutor, 

com o qual procura “evitar-se a rotina e assegurar o progresso133

 Ao longo da sua prática, este arquiteto não foge dos aspetos 
concretos da construção, longe disso, exige o controlo deles como o seu 
dever, função que desempenha com uma mestria exemplar da figura do 
arquiteto construtor.

133 António Cardoso, O arquiteto José Marques da Silva e a arquitetura no Norte do País na primeira meta-
de do século XX, Porto, FAUP publicações, 1997, p.201
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[Relativo a projetos selecionados do arquiteto] ...mostram a grande capacitação de 
Marques da Silva no domínio das componentes do projecto, da direcção de obras e da com-
plementaridade da arquitetura e da construção, com o sábio domínio das técnicas e da 
manualidade, no saber quase oficial do Mestre. Tem o Arquiteto a visão global do projecto, a 

grande capacidade da integração disciplinar…134

 Um exemplo categórico da multidisciplinaridade e ambivalência 
das capacidades que Marques da Silva considerava que se deviam exigir 
de um arquiteto foram as circunstâncias que envolveram a construção 
da estação ferroviária de São Bento. A estação é uma das obras mais 
notáveis do arquiteto e das primeiras das quais ele se encarregou ao 
serviço do Município do Porto e dos Caminhos de Ferro do Estado Por-
tuguês, inclusive como arquiteto consultor dos Caminhos de ferro do 
Minho e Douro.

 O projeto para a gare de São Bento origina, aliás, ainda em 
França, onde, durante a sua formação, Marques da Silva começa a 
desenvolver este programa, pensado já para o local onde viria a ser 
executado. De volta ao Porto, o arquiteto foi encarregue do edifício, já 
aprovado pelas autoridades competentes. No decorrer da construção, 
no entanto, o arquiteto é “despromovido” das suas funções e da autori-
dade que vinha a exercer no estaleiro, resultado da constante interven-
ção, que Marques da Silva julgava ser seu direito e obrigação enquanto 
arquiteto, por reconhecimento das preocupações ilustradas na presente 
dissertação.

...foi aprovada a proposta do Conselho de Administração para que ao architecto José Mar-
ques da Silva seja conservado o nome de Architecto Consultor, sendo consultado unicamente 
quando esta direção o entender, sem que d’essa concessão lhe resulte o direito de fiscalizar 
as obras ou de intrevir nas alterações que esta Direção julgue propor sobre os trabalhos a 

executar135

134 Idem, ibidem, p.6

135 Carta Minuta redigida para o efeito descrito em 27 de Julho de 1909, cuja reprodução está presente em 
anexo desta dissertação, facultada pela Fundação Marques da Silva
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 Esta decisão gera, claro está, grande indignação ao arquiteto, 
que entra então em conflito com o Conselho de Administração dos Ca-
minhos de Ferro do Estado, onde enaltece os benefícios da intervenção 
do arquiteto nas práticas do estaleiro e que justificam a sua envolvência 
durante todo o processo edificatório. Diz o arquiteto em carta ofício de 
12 de Julho de 1909, endereçada ao Concelheiro António Augusto Perei-
ra de Miranda:

...esta medida (...) não veio ferir-me só no coração; atinge também a minha reputação de 
profissional que alguma bagagem tem para merecer a consideração devida aos que traba-

lham para se honrar.

 Noutra carta ainda, cuja reprodução se encontra na íntegra, 
também em anexo, elabora as razões pela qual deve ser readmitido o 
seu livre controlo das operações do estaleiro:

...é ali que o trabalho do architecto tem de exercer-se, na organização de detalhes, que ja-
mais projecto algum de conjunto pode precisar, pois os perfis das molduras, para a execução, 
os relevos, saliências de mil elementos diversos, taes como pilastras, cunhaes, almofadas, 
consolas, medalhões, etc. Só podem ser definitivamente marcados e cotados em desenhos 
especiais, que não só mostrem a sua elevação, mas a sua forma em planta e em cortes, por 
vezes vários. Além disso, há no projecto particularidades de construção que não poderam ser, 
pela mesma causa, sufficientemente desenvolvidas e outras pouco em voga no nosso paiz.
 Ponderando estas circunstâncias é evidente ser necessária a cooperação do architecto 
na execução e assim o abaixo assinado apela para o alto entendimento de Vossa Excelência e 
do ilustrado concelho de Administração dos Caminhos de Ferro do Estado e solicita a justiça de 
ser reentegrado no lugar de architecto da execução do projecto da Estação Central do Porto.136

 Marques da Silva justifica assim a retoma da sua autoridade no 
estaleiro, defendendo esse direito em prol da qualidade da obra e não 
motivado por quaisquer interesses externos ou honorários que incorram 
desse trabalho que muitos consideram “a mais”. Prova da integridade 
altruísta desse interesse é o consenso ao qual eventualmente chegou 

136 Carta enviada por Marques da Silva ao Presidente do Concelho de Administração dos Caminhos de Ferro do 
Estado, cuja reprodução está presente na integra em anexo desta dissertação, facultada pela Fundação Marques 
da Silva
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Imagem 43 - O Arquiteto Marques da Silva (no centro à frente) acompanhado, no estaleiro de obra
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com o conselho de administração em 13 de Dezembro de 1912 que con-
sistiu na aceitação em ser readmitido no estaleiro não só como arquite-
to consultor, mas como arquiteto das obras de execução sem qualquer 
compensação extra pelos esforços prestados no estaleiro.

Diz José Marques da Silva, que sendo architecto consultor dos Caminhos de Ferro do Minho e 
Douro e autor do projecto da Estação de Central do Porto pretende, no interesse da construção 
d’este edifício, assumir, sem vencimento, a situação de architecto das obras de execução, as 

quaes deverão ser sempre feitas com a sua indicação e approvação...137

 Nos dias que correm, em que, como foi já dito no capítulo refe-
rente ao enquadramento legal da prática, os incentivos para manter os 
esforços e a disponibilidade que exige o acompanhamento da obra são 
poucos, julgo que as ações do arquiteto Marques da Silva, possam ser 
na demonstração das suas convicções, inspiradoras. Não no sentido de 
legitimar tal falta de compensação, mas, precisamente para reafirmar a 
prestação deste género de serviços como parte integral da profissão e, 
como tal, a sua devida compensação. É este o homem que vai fundar, 
no Porto, uma ideia de Escola.

Por ele passa, na longa duração o fio condutor do que mais persistente reclamamos para o 
território de uma provável escola portuense.138

 Como diretor da Escola de Belas Artes do Porto - na qual es-
tava, na altura, contido o curso de arquitetura - e, sobretudo, como 
professor, as suas convicções verteriam certamente para a população 
escolar com a qual mantinha um contacto próximo. As aulas do curso 
de arquitetura promoviam um grande foco no domínio das práticas da 
execução, de modo a formar arquitetos que, como ele, fossem capazes 
de se encarregar do processo edificatório ao longo de todas as suas 
fases.

137 Carta enviada por Marques da Silva ao Concelho de Administração dos Caminhos de Ferro do Estado em 
13 de Dezembro de 1912, cuja reprodução está presente na integra em anexo desta dissertação, facultada pela 
Fundação Marques da Silva.

138 António Cardoso, Op. cit., p.77
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José Marques da Silva era um homem de ofício (…) pugnando pela intensificação das práti-
cas do desenho aplicado ao exercício da composição arquitetónica e ao desenvolvimento das 
capacidades criativas dos estudantes, fortemente ancoradas no desenvolvimento dos conheci-
mentos técnicos e no domínio dos saberes oficiais de que, de resto, os seus próprios projectos 

são uma constante demonstração139

 Para reforçar esta ideia de que a formação do arquiteto pro-
fissional é indissociável da prática profissional, é por Marques da Silva 
apoiado o decreto-lei de 26 de Maio de 1911 que dita que, findada a 
formação académica de um estudante de arquitetura, a atribuição do 
diploma dependerá também da prática em obras públicas ou particula-
res durante dois anos.

O documento proporciona a Marques da Silva a clarificação das suas posições perante o diplo-
ma e amplia a intervenção do arquiteto na direcção de obras, (…) Acentua que “na legislação 
transacta havia a carta de curso e o diploma de arquiteto (…) A carta de curso é apenas a 
certidão dos exames feitos, enquanto que o diploma é a prova final do curso que tem de ser 
feita quando o aluno tenha aquela carta, e é condicionada ao tirocínio obrigatório de dois anos 

(…) a consagração dos estudos feitos consiste no diploma de arquiteto”140

 Assim se poderá encontrar uma das intenções que constou do 
rizoma da identidade da Escola do Porto - por muito que esta possa 
estar completamente alterada nos dias de hoje. Fundada com base em 
crenças de que o contacto direto com o ofício deve ser particularmente 
preservado, para lá das exigências ou práticas habituais.

139 Domingos Tavares. In Mário João Freitas Mesquita, Marques da Silva; o aluno, o professor, o arquiteto, 
Porto, IMS, 2006, Texto Introdutório sem pag.

140 António Cardoso, Op. cit., p.166
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 Até à segunda metade do século XX a Escola do Porto é a 
escola de Marques da Silva. Estes eram, no entanto, tempos de drás-
tica e constante mudança - com a difusão do movimento moderno, as 
guerras mundiais e a própria instabilidade da situação política do país. 
O modelo académico da Escola, ainda enraizado nas academias fran-
cesas, mesmo que contaminado pelas práticas de Marques da Silva, 
torna-se rapidamente desatualizado.

 O panorama arquitetónico do Ocidente, encabeçado por Corbu-
sier, exigia progresso, industrialização, uma arquitetura em massa para 
as massas. Nas décadas de 20 e 30, na Alemanha, trabalhavam-se já 
conceitos como o Existenzminimum, estudos feitos no sentido de as-
segurar qualidade de vida acessível a todos. Entretanto, em Portugal, 
continuavam a debater-se as noções clássicas de estilo e o estudo dos 
grandes monumentos nacionais, questões que eram remoídas em Paris 
desde o século XVII.

O debate estava ainda ancorado na questão da unidade de estilo, evocando Ruskin e Violle-
t-le-Duc. Na passagem desta atitude romântica oitocentista para a inclusão do passado no 
lado do projeto, viria-se a consolidar na segunda metade do século XX como reação crítica ao 
movimento moderno. Fernando Távora é, em Portugal, o protagonista desta consciência.141

 Em 1952, Carlos Ramos, que era já professor na Escola de Be-
las Artes do Porto, é nomeado o sucessor de Marques da Silva na dire-
ção da Escola e com ele se inicia o atrasado processo de reforma, com 
vista a acompanhar as tendências europeias. O novo diretor traduz, 
pessoalmente, para português, o “Plano para um ensino na arquitetu-
ra”, o manifesto escrito por Walter Gropius onde se encontram explíci-
tos os princípios sob os quais se pensou a Bauhaus e é com base nesse 
documento que se vai tentar impor uma reforma na Escola. Este tra-
balho contínuo e demorado só vai reconhecer fruição em 1957, quando 
Fernando Távora tinha já passado de aluno a professor da instituição e, 
a par de Carlos Ramos e muitos outros, atuava também no sentido de 
acompanhar o movimento moderno e manter a Escola atualizada.

141 Gonçalo Canto Moniz, Prática(s) de arquitetura. Projecto, investigação, escrita, Ciclo de Lições, FAUP, p.9
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Imagem 44 - Fernando Távora, enquanto jovem, no estaleiro da obra
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 Esta mudança de paradigma vai espelhar aquela que se deu 
meio século antes na “frente de batalha” do discurso arquitetónico, 
entre outras coisas: uma aproximação ao concreto, através da reinte-
gração com a pluridisciplinaridade da construção, um aliviar do peso 
teórico mais abstrato dos estudos clássicos, com pouca ou nenhuma 
aplicação prática, uma alteração dos programas promovidos nas práti-
cas pedagógicas projetuais, que passam de grandes monumentos na-
cionais, alheados da situação profissional real, para projetos privados, 
menos ambiciosos, mas mais adequados.

Ramos substitui Marques da Silva, um arquiteto oitocentista, e substitui também o ensino 
académico, abrindo a escola a outras metodologias de ensino referenciadas nas ideias de 
Walter Gropius (…) uma valorização do método de projecto, uma coordenação dos diversos 
saberes, a conceção tridimensional do espaço, a aproximação entre projeto e construção pro-
movendo a obra, o urbanismo, o trabalho de equipa, o estudo da Arquitetura, da história da 
Arquitetura, a experiência profissional dos professores, e uma escola de pequenas dimensões.

...
Ao longo da década de 1960 e 1970, os exercícios de projeto aproximam-se dos problemas 
quotidianos como as habitações, os campos de ténis, o mercado, a casa do chá, ou uma es-

cola primária...142

 Apesar de não existir necessariamente uma forte incidência no 
acompanhamento de obra ou qualquer espécie de contacto direto com o 
estaleiro durante a formação, existe uma aproximação a estas questões 
- entre outras - de projetar em contacto direto com a materialidade, da 
arquitetura como um saber com uso prático, ativo, na obra.

 Carlos Ramos deixa um legado altruísta. Não é através da sua 
figura que provoca a mudança que a escola precisava, mas sim atra-
vés da gestão das pessoas que a compunham. Todas as iniciativas por 
ele tomadas foram no sentido de potencializar o corpo escolar - tanto 
professores como alunos e alunos que viraram professores. Muniu as 
gentes da escola com um poder crítico e com o acesso ao que se passa-
va fora do país através de exposições, visitas, concursos. Quando esse 
investimento dava frutos - como é o caso do inquérito sobre a arquite-

142 Idem, ibidem, p.9,10
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tura regional, conduzido por Távora, que mais tarde levou ao “Problema 
da Casa Portuguesa” - Ramos apoiou essas investigações. O seu maior 
contributo, no entanto, terá sido a construção da escola, armando-a 
com um corpo docente capaz de acompanhar no futuro o panorama ar-
quitetónico e que era composto em grande parte por ex-alunos nutridos 
pelo diretor.

Da escola de Marques da Silva pouco restava que não fossem ruínas e a presença, já passiva, 
de algumas personagens de grande prestígio profissional como Rogério de Azevedo ou Manuel 
Marques, (...) que, para serem entendidos como elos de uma cadeia, como hoje são, necessi-
tavam do campo de debate que Carlos ramos criou, (...) O envolvimento da escola na polémica 
implícita na prática profissional de muitos arquitetos deve-se ao corpo docente recrutado 
por Ramos, entre os que traziam a reposição dos princípios do Movimento Moderno e os que 

comunicavam as novas mensagens renovadoras.143

 Destes ex-alunos tornados professores da Escola do Porto, Ne-
nhum se destacou tanto como Távora, uma Figura mais Carismática do 
que o diretor e talvez aquele que mais de si colocou na construção da 
escola. Importa então perceber como Fernando Távora se revia quanto 
às questões da proximidade com a construção, o estaleiro, a matéria, 
tanto como professor como arquiteto. Távora não era professor de Pro-
jeto ou Construção - como o era, por exemplo, Carlos Ramos - mas sim 
de Teoria e História de Arquitetura - unidade curricular à qual se viria a 
chamar de Teoria Geral da Organização do Espaço. Não que fosse um 
arquiteto particularmente vocacionado para a teoria, fazia sim, parte da 
iniciativa de Carlos Ramos de atribuir um uso mais prático e concreto às 
componentes mais teóricas do curso. Uma ideia que Távora construiu 
com o diretor apoiada nas ideologias de ambos.

Ei-los agarrados à história, ei-los agarrados a uma falsa interpretação da Arquitetura Antiga 
para resolverem questões bem presentes e vivas (…) A História vale na medida em que pode 

resolver os problemas do presente...144

143 Alexandre Alves Costa, Textos Datados, Coimbra, Edarq, 2007, p.241

144 Fernando Távora, O Problema da Casa Portuguesa, Lisboa, 1947, p.
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 Esta era a aprendizagem por aproximação real dos factos que 
Távora apregoava, dizendo que se devia aliar ao uso do desenho com 
método de captura desses factos. Será esta motivada por uma vontade 
de voltar a ligar o meio e o fim? Uma preocupação de quem possui a 
experiência para projetar, preocupado com a ideia de que, os que vie-
rem no futuro, sem a ter, se percam dela.

Fernando Távora dizia a quem o indagava sobre questões construtivas, que fosse à janela, por-
que aí, na cidade, encontrariam, pela positiva ou pela negativa, a resposta adequada. Contudo, 
não fosse ele a apontar o lugar da solução, ninguém a descortinava – e pensei: de facto, para 

ver o mundo da nossa janela é indispensável ter visto o mundo.145

 A experiência virá com o tempo, a sensatez diz-me que aos 
estudantes lhes reserva no futuro, aprenderem o seu lugar no estaleiro 
através da prática profissional, e não haverá nada de errado com isso, 
mas, retomando a metáfora de Alexandre Alces Costa, à medida que se 
aproxima o fim do percurso académico, cresce a vontade de ver o mun-
do e a indignação de não o compreender, quando o olho da minha janela.

 O progresso, como se tem visto, é inevitável e, numa escola 
criada no sentido de ter uma participação ativa do corpo estudantil, não 
é surpreendente que no início da década de 70 existissem já críticas à 
escola de Carlos Ramos e estivesse já plantada a semente de uma nova 
reforma, motivada por diversos fatores.

 Existia, por esta altura a pressão para uniformizar as práticas 
pedagógicas das escolas de arquitetura de Portugal, eliminando as suas 
diferenças e resultando na indignação dos estudantes que temem que 
se perca a identidade da sua escola.

Os limites à gestão democrática e as tentativas para uniformizar os curricula dos dois únicos 
cursos que existiam à época. Lisboa e Porto, limitando a sua liberdade, tinham, de facto, 
aberto uma crise interna e nós tínhamos a ideia que a sua superação passaria pela recupera-
ção ou construção colectiva de uma memória que nos permitisse um novo momento de acção 

propositiva ou de afirmação de autonomia.146

145 Alexandre Alves Costa, Introdução ao Estudo da História da Arquitetura Portuguesa, Porto, FAUP publica-
ções, 2007, p.140

146 Idem, ibidem, p.219
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 Este cenário, aliado ao contexto sociopolítico da época, com a 
queda do Estado Novo a 25 de Abril de 1974, resulta na ocasião perfeita 
para fazer o reset às práticas pedagógicas da Escola Superior de Be-
las Artes do Porto, reformulando o curso na busca por uma identidade 
própria, mais adequada ao contexto da Escola e do País. Apesar dos 
movimentos iniciados por Carlos Ramos e até por Marques da Silva, no 
sentido de aproximar a Escola da realidade prática, esse volta a ser um 
dos motes da reforma, uma formação ancorada no contexto real, que 
seria adquirida através de exercícios concretos, pertinentes e nunca 
redutores dos trâmites da prática profissional. Procura-se, em simultâ-
neo, um novo método de ensino e de prática, que seja despretensioso 
mas sensível, que corte de vez com todos os maneirismos ou ideologias 
que não sejam as de apoio à prática. Afirma-se fazendo, a partir de uma 
consciência pragmática, em silêncio, respeitadora dos seus maiores.147 

Considerava-se que não era afastando os estudantes e professores da realidade, retirando-
-lhes o compromisso imediato que desejavam com ela, que se resolveriam as contradições e 
equívocos que permaneciam no curso de arquitetura desde há anos. Conscientes da autono-
mia disciplinar da arquitetura, condição da interdisciplinariedade e do seu papel específico 
na transformação da realidade, repudiando a séctorização de uma visão analítica do ensino, 
defende-se que o envolvimento no real é ponto de partida essencial e irrecusável na superação 
dos citados equívocos, além de condição para a participação activa dos estudantes, reafirma-
da como indispensável. (…) acreditámos que a pressão da urgência das necessidades reais 
e as perspetivas de viabilizar a sua resolução forçariam a síntese desejada, neste momento 
histórico único para entender a arquitetura a partir da prática. 
(...)a abordagem dos problemas da Arquitetura e do Planeamento Territorial deve ser global e 
nunca redutora da realidade em estudo e em transformação.148

 Esta alteração curricular passa pela redução e condensação 
dos conteúdos lecionados focando-os no apoio ao projeto. Pode en-
contrar-se a reforma justificada num texto chamado de Bases  Gerais, 
Aprovado em 1977, fruto ainda dos esforços de Távora mas também de 
uma nova geração, da qual se destacam figuras como Álvaro Siza, Ale-
xandre Alves Costa, Domingos Tavares e muitos outros. Arquitetos que 
em muito têm contribuído para a manutenção da memória e da iden-
tidade da Escola, através tanto da sua obra escrita como construída. 

147 Idem, Textos Datados, p.238

148 Idem, ibidem, p.221
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 Após o 25 de Abril, é o projeto SAAL que vai ditar muitas das 
transformações e dominar a atenção na Escola do Porto. Colocam-se 
equipas de estudantes lideradas pelos professores a procurar soluções 
para o problema da habitação precária em Portugal. Proporciona-se aos 
estudantes a oportunidade de experienciar a prática profissional, ainda 
durante a formação e é este o primeiro contacto com a obra e o esta-
leiro de toda uma geração de arquitetos formados em finais da década 
de 70. E que contacto! Pois o projeto SAAL foi mais que a construção 
de habitação social. Um dos aspetos que o caracterizou e diferenciou 
de outras iniciativas do género foi a proximidade com a população para 
quem iam ser elaborados os projetos. Em projetos realizados por inicia-
tiva governamental o cliente é muitas vezes posto de lado, sobretudo 
quando esse cliente é a massa anónima de habitantes desfavorecidos 
das grandes cidades, o que resulta numa inadequação das propostas 
e inclusive um mau uso dos fundos governamentais - outra faceta das 
inconveniências da abstração do contexto da obra.

 No decorrer do programa SAAL a população reunia lado a lado 
com a equipa de arquitetura em discussões, muitas vezes acesas, com 
o objetivo de incluir o cliente nas decisões de projeto. Tudo influenciado 
e influenciador de uma leitura coerente das medidas da reforma do pós 
25 de Abril, de aproximação do arquiteto e do projeto do contexto e da 
construção, sobretudo através da contaminação das práticas pedagógi-
cas pelas práticas do escritório.

 
A Escola do Porto, dependeu sempre do que está produzido no atelier, isto é, do entendimento 

que se vai tendo da arquitetura através do que se vai construindo.149

 É possível encontrar um paralelismo feliz entre as preocupa-
ções descritas nos capítulos anteriores desta investigação e o rumo que 
vai tomar a Escola do Porto, explícito aqui pelas Bases Gerais:

149 Alexandre Alves Costa. In Páginas Brancas II, Porto, A.E.F.A.U.P, 1991, p.11
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Imagem 45 - Fernando Távora, já mais velho, no estaleiro da obra
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Muito diferente de iniciar o curso com cadeiras de formação e informação desligadas de um 
contexto e de uma prática objetivos, com uma Arquitetura de conteúdo simplificado, termi-
nando-o com cadeiras de Urbanismo e Urbanologia simultânea e ambiguamente e de síntese 

e de especialização, ideia de suporte da estrutura de 57150

 Olha-se para a Escola do Porto com esperança, como uma 
instituição em que muitos se esforçaram por imprimir, na sua génese, 
a cura para a abstração. Não sendo este o único princípio sob o qual se 
rege - ou regia - a Escola do Porto, nem estando este relacionado dire-
tamente com o contacto direto com o estaleiro, as vontades expressas 
nas memórias que nos conta Alves Costa revelam, ainda assim, essa 
mesma intenção. 

 Vê-se no Porto, as marcas da procura de meios para capacitar 
os futuros arquitetos com o vocabulário de formas, práticas, materiais e 
sabedoria que exige a prática de arquitetura. Reconhecem-se os limites 
do Projeto como antevisão, nunca substituindo nem sobrepondo a rea-
lidade. Alteram-se as pedagogias e criam-se métodos como a viagem a 
Portugal no primeiro ano e ao estrangeiro no segundo - que ainda hoje 
se mantêm - para que assim possamos olhar da nossa janela e ver.

Atualmente, a quantidade de processos de reprodução de imagens, bem como a sua respetiva 
difusão, criaram uma possibilidade de conhecimento através do eco do objeto original, que 
substitui, parcialmente, a experimentação direta. Assim, existe uma substituição do objeto 
por uma imagem, dada a impossibilidade de o conhecer diretamente, mas ele permanece a 
fonte das imagens, as quais não o substituem, apenas oferecem uma simulação.
(...) Os alunos agradecem, em primeiro lugar, o pretexto da viagem por Portugal e, em segun-
do lugar, uma aprendizagem experimentada fisicamente, com gestos e ações diretos, sem o 
intermediário da imagem reproduzida ou da leitura de sua descrição.151

150 Idem, Textos Datados, p.259

151 Alexandre Alves Costa, Op. cit., p.146,147
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 Na definição de uma identidade para a Escola do Porto, existem 
dois fatores - simbióticos entre si - que tomam uma maior relevância: 
as práticas pedagógicas - analisadas no capítulo anterior - e as práticas 
profissionais, particularmente daqueles que usam - voluntária ou invo-
luntariamente - o estandarte da Escola, influenciando-a com a sua obra 
construída. De entre os arquitetos que se inserem neste último fator, 
nenhum tem tanta exposição atualmente como Álvaro Siza, o primeiro 
Ptrizker português e, seguramente, a figura mais incontornável do pa-
norama arquitetónico de Portugal, quer de uma perspetiva interna ao 
país do que de uma externa.

 Na Escola do Porto, Álvaro Siza pertencia, durante a reforma 
decorrente do 25 de Abril, a uma geração intermédia - pouco mais novo 
que Távora, ainda que aluno deste, pouco mais velho que Alexandre Al-
ves Costa, Domingos Tavares, e outros, ainda que professor destes. Par-
ticipou, lado a lado com os estudantes de forma muito ativa na reforma 
da Escola e no Projeto SAAL, duas situações que aconteciam em parale-
lo. Foi, aliás, um dos capitéis das brigadas que se encarregavam de pôr 
em prática os projetos do SAAL, que em muito marcaram a sua prática. 
Sendo que, ainda hoje, as obras de São Victor ou do Bairro da Bouça, 
e a forma como o arquiteto se envolveu nestes projetos, constituem al-
guns dos episódios mais marcantes da sua carreira. Enquanto professor 
na ESBAP lecionou a cadeira de Construção, um primeiro indicador da 
sua proximidade com os aspetos mais práticos do processo edificatório.

 Enquanto arquiteto, esta proximidade era ainda mais aparente. 
Siza, encara a profissão do arquiteto como um grande conhecedor de todo 
o processo, imagem que transmite também através da sua própria figura.

Siza orientou-me para a pormenorização do projecto, partilhando o conhecimento 
grande que tem sobre os materiais, as suas técnicas, limites e potencialidades. As 
portas, janelas, o rufo, a cobertura, a soleira, as escadas, deixam de ser elemen-

tos tipificados e correntes e assumem a sua identidade própria e valor.152

152 Adalberto Dias, Que mais poderia eu ter tido? Siza Vieira: 80 anos de vida e 60 de profissão
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 O reconhecimento destes aspetos como fazendo parte do uni-
verso do projeto e da responsabilidade do arquiteto, conferem, aos pro-
jetos de Álvaro Siza uma unidade e congruência superiores em todo o 
espectro das diferentes escalas que, por si só, justifica o envolvimento 
do arquiteto na concretização daquilo que projeta. Siza desenha como 
quem sabe como se faz. Sabe tão bem trabalhar a luz e a volumetria 
de um espaço, como sabe montar um caixilho e é na capacidade infor-
mativa dos seus desenhos, em que o planeamento e a construção têm 
igual peso, que se percebe a abrangência pluridisciplinar da sua prática.

Pensa como um construtor - dizia, e perceberás a sequência e a lógica das operações, identi-
fica os elementos da construção, seus planos e limites, olha e regista o desenho das escadas 
por onde passas, das portas que atravessas, das janelas que abres, do tecto que te protege.153

 A sabedoria que informa os desenhos de Siza, não será, como 
disse Távora “apanágio de alguns iluminados” mas sim fruto de uma 
relação muito próxima que este arquiteto mantém com quem está di-
retamente ligado com o oficiar da obra, o que é, também, sintomático 
da profunda curiosidade e vontade de aprender que alimenta o conhe-
cimento de Álvaro Siza. Esta atitude encontra-se descrita pelo próprio, 
em textos que evocam até uma certa nostalgia por tempos em que o 
processo era mais informal e menos estandardizado, em que ao arqui-
teto se permitia um envolvimento que hoje é impossível ou obsoleto.

Recordo os carpinteiros das primeiras obras, que me ensinaram que as dobradiças se aplica-
vam assim no norte e de outra maneira no sul. 
Agora que trabalho na Holanda de pouco me servem as dúvidas: isto custa X aquilo Y; Z é o 
limite. Tudo o que seja diferente só na minha imaginação é possível; custe o que custar. 154

153 Idem, ibidem

154 Álvaro Siza, Op. cit., p.46
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imagem siza a desenhar na obra

Imagem 46 - Álvaro Siza desenhando, como sempre, no estaleiro da obra da Quinta do Bom Sucesso em Óbidos
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Fiz uma casa em Guimarães que me deu um grande prazer, em que fantásticos artesãos 
puseram em pé uma pedra que prepararam à mão, a partir das 6 da manhã, uma padieira 

de 4,5m, uma coisa gloriosa. Existia disso. Mas realmente acabou.155

 Na prática, Álvaro Siza tem uma abordagem algo específica 
ao estaleiro. Embora permissivo à possibilidade de alterações durante 
a fase de construção, que é encarada como uma continuação do pro-
jeto, Siza é descrente do método de iniciar a obra com o projeto em 
aberto. Antes de sair do escritório, os desenhos são revistos, ajustados, 
aprofundados, as vezes que forem necessárias, até atingirem um nível 
de detalhe integral, mas nunca final. Como se o projeto fosse uma 
escultura, fruto de um demorado afinamento, que o autor julga com-
pleta, mas cujo propósito nunca será a permanente imaculação, sujeita 
sempre a ser reajustada ou refeita, conforme as condições o venham a 
existir. Quando sente que o projeto já foi levar ao limite no escritório, 
Siza confronta-o com o estaleiro, onde continua a sua elaboração. 

 Por muito que o levantamento seja detalhado, é no confronto 
com a realidade que obra é testada. Potenciar o contexto, integrar as 
obras na pré-existência e improvisar com as eventualidades que vão 
surgindo na construção, são tudo abordagens do interesse do arquite-
to quando este procura desenvolver a solução mais adequada, e são 
também elas medidas decorrentes da proximidade ao estaleiro que se 
procura promover com este trabalho e que Siza explora ao longo da sua 
atividade profissional.

...S. Vitor não tinha graça nenhuma se não tivesse os muros de pedra e o efeito colagem; só 
é bonito ser verde alface porque verde alface fica muito bem com as pedras cinzentas156

155 Álvaro Siza. In José Figueira, Reescrever o Pós-Moderno, Porto, Dafne editora, 2011, p.31

156 Eduardo Souto de Moura. In José Figueira, Op. cit., p.52
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 Ren Ito, no seu livro Álvaro Siza Design Process, elabora toda 
a fase de construção do projeto da Quinta do Bom Sucesso em Óbidos, 
que ele acompanhou enquanto colaborador. Aí sintetiza as principais 
preocupações de Álvaro Siza ao confrontar se com o estaleiro:

Na fase de Construção, Siza tem atenção aos seguintes aspetos:  

1. A piquetagem do edifício 
2. A qualidade do Betão 
3. Os caixilhos 
4. Os materiais dos acabamentos 
5. A localização dos equipamentos 
6. As juntas

 Isto são tudo preocupações de quase fiscalização da qualidade 
da execução e, por um lado, Siza considera que é também esse um dos 
deveres do arquiteto que, sendo responsável por toda a informação que 
chega aos operários, tem o dever de garantir o cumprimento das suas 
indicações.

The engineers provide a set of definitive drawings. Then we have to verify everything to see 
if it is okay and to make some changes of measure in our own drawings. So in the work of 
construction it is the architects’ drawings which are used in the measures. The engineers 

make the basic drawings but changes on site I draw myself.”157

 No entanto, a forma como a abordagem do estaleiro é feita, 
poderá, por envolvimento do arquiteto, servir também para potenciali-
zar as capacidades dos executantes, sendo essa, talvez, mais uma das 
responsabilidades daqueles que desempenham o papel do arquiteto. Ál-
varo Siza pratica essa abordagem através da negociação com a equipa 
do estaleiro, dos desenvolvimentos da construção e da exploração da 
regionalidade das equipas e métodos que em Portugal constitui ainda - 
embora cada vez menos - fator afeto a construção.

157 Álvaro Siza. In Edward Robbins, Op. cit., p.160
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... as discussões não terminam com a entrega do projeto, mas prosseguem até no estaleiro. A 
própria continuidade do diálogo torna este tipo de projetos [Siza refere-se a projetos privados 
de menor escala] mais participado e mais humano relativamente às obras institucionais, em 
que domina uma gestão burocrática. O processo resulta por isso extremamente rico e pouco 
abstrato, e portanto particularmente interessante. Além disso, a experimentação, que tem 
início com a construção, encontra no aspeto psicológico um complemento importante. Ao lon-
go de todo o percurso do estaleiro há crises e êxitos: a visita de uma pessoa que não aprecia 
a construção pode desencorajar o proprietário, enquanto que a de um grupo de estudantes 

pode entusiasmá-lo.158

...passeava pela construção com o seu caderno de esquissos, fazendo apontamentos pers-
pécticos sobre partes da obra, encontros diversos, escadas, remates. Testava mais uma vez 
os espaços e confirmava de novo e ao vivo a espacialidade desejada. Que corrigia quando 
queria, negociando com o empreiteiro – isto não está bem e é preciso demolir, a não ser que 

se proceda a esta pequena alteração que iremos desenhar.159

 Esta sabedoria, decorrente dos métodos que Siza usa para 
conduzir o processo edificatório, serve, não só para informar o seu 
desenho e adaptá-lo às dinâmicas do estaleiro, mas também de base 
para a confiança que é necessária demonstrar quando se participa nas 
discussões de obra, seja para defender aquilo que consta no projeto - e 
que é questionado pelos executantes - seja para argumentar a favor de 
alguma alteração. Neste sentido existem vários momentos em que o 
arquiteto conseguiu pôr os seus conhecimentos à prova, com sucesso, 
num processo em que opiniões divergentes se tornam em oportunida-
des de aprendizagem mútua. No caso de um arquiteto com a “baga-
gem” de Álvaro Siza - que lhe é conferida precisamente pela experiên-
cia do estaleiro - essa aprendizagem, tende a ser mais unidirecional, do 
arquiteto para a obra.

158 Álvaro Siza, Imaginar a evidência, Porto, Edições 70, 2017, p.43

159 Adalberto Dias, Op. cit.
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imagem esquiços de siza sobre os  
desenhos de construção

Imagem 47 - Esquiço a explicar alteração à pavimentação exterior no Projeto da Quinta do Bom Sucesso
Imagem 48 - Esquiço sobre os desenhos de execução a propor alterações às medidas dos caixilhos, em 
discussão com o carpinterio
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Discuto com um operário como assentar mosaico de 30x30 num pavimento de geometria 
irregular: em diagonal (como proponho) ou paralelamente a uma das paredes. Diz-me: nós 
em Berlim, não fazemos como quer. 
No dia seguinte volto à obra. “Dou-lhe razão. É mais fácil de executar” (diz-me o operário). 
Encontramo-nos no mesmo interesse: construir da forma mais prática e racional, como acon-
teceu – voando – no Parténon, ou em Chartres, ou na casa Milá. 
E hoje: redescobrir a mágica estranheza, a singularidade das coisas evidentes.160

 O “desenho no estaleiro”, na forma como é usado por Siza, 
surge, ainda, como ilustrador das questões debatidas no capítulo a ele 
referido e como ferramenta de adaptação, usada para contornar ainda 
outra questão decorrente da execução. Em Portugal e, sobretudo, no 
interior do país encontrava-se - e ainda se encontra, ainda que mais 
excecionalmente - um tipo específico de mão de obra, geralmente me-
lhores artífices do que os encontrados nas massas urbanas. Por outro 
lado, falamos também de operários pouco instruídos na normalização 
do processo edificatório, a ponto de terem dificuldades em ler os de-
senhos de projeto. Perfeitamente capazes de construir, e competente-
mente, fazem-no á sua maneira, a maneira que foram desenvolvendo 
ao longo da sua experiência no ramo, com a qual se habituaram, a 
maneira que aprenderam numa formação baseada sobretudo, na práti-
ca. Álvaro Siza tem uma relação com o desenho sobre a qual já muito 
se falou. Influenciado talvez pelos ensinamentos de Távora e pela sua 
falecida esposa, que era artista plástica, Siza desenha quase obsessiva-
mente, intercalando desenhos de arquitetura com esquiços de objetos 
e animais, num esforço para que a mão não pare, mesmo quando para 
o pensamento arquitetónico. No estaleiro os seus desenhos, menos 
normalizados, mas mais objetivos, adquirem uma nova qualidade como 
ferramenta ideal de expressão das necessidades da construção, reve-
lando-se, por vezes, que um esquiço numa parede, feito em conjunto 
com quem intervém diretamente na construção, se torna mais útil do 
que as plantas, cortes e alçados exigidos pelo processo de execução da 
obra. Não sendo, atenção, estes últimos substituíveis por um arquite-
to mais presente na obra, dada a sua funcionalidade como método de 
prever os custos e trabalhos a empreender, entre outras coisas.

160 Idem, 01 textos, Lisboa, Parceria A M Pereira, 2019, p.29
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When I translate from a certain detail, I have to make a perspective on a Wall during cons-
truction. Not so long ago a worker, a very good worker but one who could not read drawings, 
told me he thought I was a good architect but another architect was so good he didn’t need 
to make drawings. For him the capacity of improvisation, and you can understand his point 

of view, was the real capacity of architects.161

 Álvaro Siza revela-se assim como modelo de um arquiteto que, 
mesmo atualmente, mantém presente na sua prática as questões con-
cretas da construção e da dinâmica do estaleiro, motivado pela sua 
grande curiosidade e vontade de querer entender e tomar para si todos 
os aspetos do processo edificatório. Torna-se, por isso, capaz de pro-
duzir uma obra muito mais rica, com a espessura e o detalhe que esta 
experiência lhe confere.

161 Álvaro Siza. In Edward Robbins, Op. cit., p.158
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Quem mais vê, mais “inventa”, não sendo isso contradição.162

162 Álvaro Siza, 02 textos, Lisboa, Parceria A M Pereira, 2019, p.51
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 Após estabelecida uma identidade histórica na escola do Porto, 
através da sua origem, reformas pedagógicas e abordagens à execu-
ção dos arquitetos que dela fizeram parte, importa agora direcionar a 
investigação para o contexto atual. Percebendo, através das práticas 
de quem ensina hoje na Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto se a proximidade com o estaleiro, com que começou  Marques da 
Silva e que mantém ainda hoje Álvaro Siza, permanece como um dos 
alicerces sobre o qual assenta a atividade do arquiteto da Escola do Por-
to. Neste sentido, achou-se pertinente analisar as abordagens de uma 
amostra de docentes da faculdade, tendo sido escolhidos, para este 
efeito, os docentes da unidade curricular de Projeto 4. Pretende-se uma 
amostra homogénea na sua participação no contexto escolar, daí que 
este estudo se tenha cingido a uma só unidade curricular. Além disso, 
Projeto 4 revelou-se a mais adequada por vários fatores: o seu peso e 
caráter obrigatório no plano de estudos da faculdade - levando a que 
todos os alunos que se venham a graduar pela FAUP, não só passem ne-
cessariamente por este contexto como o façam com grande intensidade 
- e pela elevada carga horária e intimidade da relação entre o projeto 
e o autor, mesmo a nível académico. O outro fator que torna esta uni-
dade curricular particular em relação ao Projeto dos outros anos, é que 
se dá em Projeto 4 uma maior proximidade com questões mais práticas 
como infraestruturas e aspetos construtivos, o que desperta no proje-
to uma abordagem de uma conceptualização menos subjetiva e mais 
pragmática e por isso também, mais próxima das questões tratadas 
neste trabalho. 

...tenho como feedback que é após o quarto ano que os alunos percebem o que é arquitetura para 
construir a sério.  Por um lado, digo sempre que quando fazem um risco têm de pensar o que é 
esse risco, é reboco? É betão? É madeira? Porque não é um risco, é uma representação de um 

material.163

163 Graça Correia Ragazzi, entrevista em anexo 2.4, 7 de Setembro de 2020
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PRÓLOGO
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 Por último, o corpo docente da Unidade curricular de Projeto 4 
é também composto por professores com uma proximidade notável à 
prática profissional enquanto arquitetos, resultando isto na passagem 
das questões do escritório para a sala de aula. 

 É sobre a perspetiva de que o escritório alimenta a sala de 
aula, que se torna interessante analisar, não só as práticas pedagógi-
cas, mas as profissionais dos docentes da Unidade curricular. 

 Embora não exista, inclusive em Projeto 4, um debate aprofun-
dado das questões do estaleiro - como a elaboração de um caderno de 
encargos, a aprendizagem do método etapista da montagem da exe-
cução ou, simplesmente, em que consiste a fiscalização ou assistência 
técnica. É, sem dúvida, nesta UC que os alunos ficam mais próximos 
da verdadeira prática de arquitetura.

 Foi neste sentido que se questionou os(a) arquitetos(a) Carlos 
Prata, Nuno Brandão Costa, Graça Correia Ragazzi, Francisco Vieira de 
Campos, João Paulo Loureiro e Adalberto Dias.

 Este estudo das práticas dos professores de Projeto 4 reve-
lou-se o mais completo e aprofundado desta investigação, assumin-
do, simultaneamente, o papel de contextualizar a evolução da Escola 
do Porto na atualidade, de ilustrar todas as questões suscitadas neste 
trabalho e num momento mais introspetivo, expôr também muito da-
quilo que eu acredito, enquanto estudante que termina o seu percurso 
académico. Em virtude da organização da densidade informacional, a 
análise que se segue divide-se em 5 fases: Entre o projeto e execução; 
O arquiteto e a construção; As lições do estaleiro; Constrangimentos - 
Projeto no ato edificatório e o desenho dialogante na obra.

 Para evitar a repetição ou a excessiva insistência em alguns 
assuntos, não foi impossível incluir toda a informação decorrente das 
entrevistas - por muito que pertinente e rica em conteúdo - pelo que, 
para acesso à informação integral, se convida a leitura das entrevistas 
em anexo.
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Imagem 49, 50 - O estaleiro durante a construção de duas obras do Arq. João Paulo Loureiro, respetivamente a Casa do 
Professor em Miramar e o Balneário Termal em Vidago
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 Apesar de todos os mecanismos postos em funcionamento 
para normalizar uma passagem regular do projeto para execução, ain-
da hoje, na prática a que estão habituados os docentes de Projeto 4, 
a ideia de que a execução vá acontecer sem eventualidades e que ne-
nhum obstáculo se irá levantar ao projeto é um engano.

[a obra] Nunca é rigorosamente igual aquilo que nós projetamos e muitas vezes por motivos 
sérios e nem sempre por má vontade do empreiteiro ou da mão de obra, são razoes que têm 
a ver com a própria dinâmica da construção e da arquitetura em que o projeto é um guião164

 Esta é uma atitude partilhada pela maioria dos docentes ques-
tionados, sendo que, o Arquiteto João Paulo Loureiro refere que a abor-
dagem do momento de construção e das suas circunstâncias, é algo 
a ter em conta durante o próprio projeto, comparando este momento 
a um plateau em aberto com uma dinâmica complexa. Decorrente da 
volatilidade do processo construtivo é assim mais uma das condicio-
nantes do projeto, tal como o programa ou o terreno de construção, no 
entanto, ainda que tão presente como estes, é muito mais imprevisível.

Quando estás a realizar o projeto, há uma antevisão da obra, como se esta fosse o plateau. 
O realizador tem que imaginar de antemão esse plateau: quais vão ser os intervenientes, 
quais vão ser os custos. (…) Claro que depois quando chega a altura, há imprevistos, surgem 

problemas, e muito do que fazemos é uma gestão dessas circunstâncias
(...) eu nem coloco as coisas numa lógica de alteração, porque a verdade é que se conta que isso 
faz parte do projeto. Será que é uma alteração? Certamente não é inesperado, é um momento 

previsto, que não sabemos mensurar, mas sabemos que vai acontecer.165

 Sendo esta inevitabilidade dinâmica da construção aceite pela 
generalidade da amostra, interessa agora entender de que forma pode 
ser preparado o projeto para lidar com o que se pode considerar a sua 
desvirtuação no estaleiro de obra. Seria de esperar que, numa perspe-
tiva de poupar esforços e moderar expectativas, houvesse uma certa 
leniência em definir detalhadamente um projeto que vai provavelmente 

164 Idem, ibidem

165 João Paulo Loureiro, entrevista em anexo 2.6, 14 de Outubro de 2020
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ser alterado, caso isto seja uma abordagem possível - e esta questão 
dos limites dessa possibilidade é também uma importante questão a ser 
abordada sucessivamente. Pensar-se-ia que faria mais sentido deixar 
em aberto as questões mais suscetíveis a serem alteradas, aproveitan-
do, inclusive, para tomar esse género de decisões, informadas pelas 
particularidades da construção. No entanto, todos os arquitetos inquiri-
dos, concordam que o projeto tem de ir para a obra com o maior grau 
de definição possível, sendo que curiosamente alguns argumentam uma 
posição não tão óbvia, mas plena de sentido: de que a pormenorização 
do projeto poderá ser uma mais-valia quando surgir a necessidade de o 
alterar.

 Um projeto minucioso na sua concretização serve melhor de 
suporte para as alterações que venha a sofrer. Um maior controlo sobre 
as variantes, possibilita também uma maior gestão do imprevisível, ou 
até, em alguns casos, mais permissividade a alterações que surjam por 
vontade do arquiteto, que tendo o projeto definido, tem também uma 
superior capacidade de negociação. Segue-se assim, pela parte de al-
guns dos atuais docentes da Faculdade de Arquitetura da Universidade 
do Porto, uma metodologia em que o projeto está definido sempre, mas 
nunca fechado.

O projecto deve estar fechado e completo, estruturalmente bem desenvolvido, cumprir e sa-
tisfazer os objetivos da sua razão de ser. Por isso, e só assim, [ele projecto]poderá ser sensível 

aos adequados estímulos exteriores que o deverão enriquecer.166

Paradoxalmente eu acho que [o projeto] deve ir o mais fechado possível para depois ser al-
terado se necessário. (...) quanto mais rigoroso estiver o plano de obra, ironicamente, mais 

liberdade e conforto pode depois dar para ajustes167

166 Adalberto Dias, entrevista em anexo 2.7, 19 de Outubro de 2020

167 João Paulo Loureiro, entrevista em anexo 2.6, 14 de Outubro de 2020
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 A fragilidade e o carácter incompleto do método de projetar 
como uma tentativa de predefinição, ao ser incapaz de prever todas 
as circunstâncias da execução, continua também a ser reconhecido, 
como foi antes por Marques da Silva e muitos outros, neste caso, nas 
palavras do Arquiteto Nuno Brandão Costa, que vê a fase de conceção 
como um momento não autónomo, mas dependente do confronto com 
a realidade da execução, onde, por virtude das novas circunstâncias 
que esta apresenta, se continua a projetar. Aspetos mais particulares, 
ajustes que muitas vezes nem tenham de ser atualizados no projeto de 
licenciamento, mas nem por isso descuram da atenção de um arquiteto 
que projeta para desenvolver uma obra adequada na sua coesão.

...é preciso acrescentar coisas, é preciso rever coisas, devido ao impacto com a realidade. O 
projeto é um elemento abstrato que é composto de peças abstratas que são os desenhos e 
a parte escrita. Tudo isso é uma abstração. Depois quando tem o impacto com a realidade 
(…) acabam por surgir situações que, no projeto, (…) não são todas definidas, ou estavam 
definidas de uma forma que depois não era compatível com a realidade física da obra, com 

o momento da obra, ou com as condicionantes desta.168

 Tendo já visto que, segundo os docentes de Projeto 4, projetar 
é um ato inacabado ao entrar na execução, devido às alterações mui-
tas vezes inevitáveis que acabam por ter de ser implantadas e tendo 
também visto de que forma se deve, em função disso, encarar a fase 
mais conceptual do processo edificatório, importa agora analisar o que 
no contexto da atual Escola do Porto provoca as ditas alterações.

 De certa forma, as disparidades entre o que é planeado e o que 
é construído poderão, neste caso, ser catalogadas entre aquelas que 
partem de condições alheias à vontade do arquiteto:

...podem haver muitos acontecimentos que estão ocultos, paredes que podem aparentar ter 
uma robustez e quando se vai fazer uma intervenção apercebemo-nos que não é bem assim. 
Tudo isso, pré-existências, sondagens de terrenos, são numa série de coisas que interferem 
brutalmente no projeto e criam situações imprevistas. Isso leva a alterações no projeto.169

168 Nuno Brandão Costa, entrevista em anexo 2.3, 2 de Março de 2020

169 Francisco Vieira de Campos, entrevista em anexo 2.5, 8 de Outubro de 2020
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 E aquelas que, sendo também provocadas por condições ex-
ternas, trazem para a mesa de projeto, aspetos que o arquiteto ajusta, 
da sua vontade, por julgar que a obra ganha com isso. Ao sustentar al-
terações ao projeto do género destas últimas, o arquiteto desempenha 
o seu papel como potencializador das variantes do estaleiro para criar 
uma solução mais adequada, curiosamente e como exemplo das prá-
ticas defendidas na presente dissertação, isto acontece quase sempre 
em detrimento do que seria mais simples, neste caso, deixar o projeto 
inalterado sabendo que o resultado final pecaria com isso.

Se eu tiver uma obra e vir que tenho um bom pedreiro, alguém que trabalha a pedra de for-
ma sábia, então começa aí a gestão de projeto, eu vou aproveitar isso e se estava na dúvida 
se havia de ser pedra ou madeira, se calhar, ponho em pedra. Dou o protagonismo conforme 

os atores que surgem...170

 A propósito da forma como o arquiteto se relaciona com as 
alterações no estaleiro, a Arquiteta Graça Correia, relembra ainda uma 
prática que adotou de Eduardo Souto Moura, com quem colaborou no 
início da sua carreira; nomeadamente a de, por vezes, aceitar circuns-
tâncias da construção que não são necessariamente as melhores, como 
método de sobrevivência e ferramenta de negociação, sempre em fun-
ção de um melhor resultado final.

...ás vezes eu ficava muito espantada quando ele [Eduardo Souto Moura] não dizia nada 
[relativamente a erros ou alterações impostas aos seus projetos] e ele explicava que 
não dizia porque pensando bem o erro até nem chateia muito e assim, amanha vamos dizer 
que queremos aquela outra coisa que gostaríamos de mudar mesmo. Isso ainda se consegue 
fazer… agora chegar lá e começar a mudar porque queremos, isso é muito difícil porque é 

tudo representa dinheiro e o dinheiro não é nosso171

 As dinâmicas da obra e a forma como se lida com as alterações 
fora do escritório permitem, de facto, diferentes abordagens e podem 
ser um indicador da sua experiência e aptidão enquanto profissional. Um 

170 João Paulo Loureiro, entrevista em anexo 2.6, 14 de Outubro de 2020

171 Graça Correia Ragazzi, entrevista em anexo 2.4, 7 de Setembro de 2020
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arquiteto que tenha algum interesse em acompanhar a obra, enquanto 
gestor da imprevisibilidade, tem o maior sucesso quando consegue enca-
minhar as circunstâncias que vão contra as ideias do projeto, de modo a 
torna-lo em algo ainda melhor. Neste sentido o Arquiteto Francisco Vieira 
de Campos, conta como um dos aspetos que confere muita da força ao 
projeto do Centro de Artes Contemporâneas da Ribeira Grande, surgiu de 
uma exigência do cliente e não do exercício conceptual do projeto inicial.

O Centro de Arte Contemporânea (…) iria ser rebocados com um revestimento a cal branca, 
tradicional dos Açores (…) o Governo Regional dos Açores que achava que esse reboco branco 
se iria tornar cinzento em muito pouco tempo, então sugeriu que houvesse uma alteração 
das superfícies desses edifícios e a alteração foi desse revestimento leve para uma construção 
integralmente em betão. (…) houve uma alteração radical do sistema construtivo que levou 
a essa concretização e isso foi no decorrer da obra. E a obra ganhou caráter. A nós parece 

muito mais forte esta ideia unitária, executada com um material só... 172

 Assim se vê que, na generalidade, os arquitetos que ensinam 
na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, reconhecem as 
inevitabilidades das alterações no estaleiro e não são estranhos a estas 
práticas, carregando a experiência proveniente de uma prática que se 
esforçam por manter e que lhes dá o “à vontade” necessário para se 
moverem, com sucesso, na realidade volátil da construção.

172 Francisco Vieira de Campos, entrevista em anexo 2.5, 8 de Outubro de 2020
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Imagem 51 - Estaleiro de construção do Terminal Intermodal de Campanhã do Arq. Nuno Brandão Costa
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 A questão das funções a desempenhar durante a execução, 
prende-se, também, com a reflexão acerca da identidade da profissão. 
Existem diversas abordagens possíveis nesta questão e renunciar das 
responsabilidades do estaleiro pode, como se vai tratar em seguida, 
ser muito aliciante. No entanto, a realidade dos docentes questionados, 
é uma bem diferente na atual Faculdade de Arquitetura da Universida-
de do Porto. Nestes casos verifica-se que existe ainda uma cultura de 
acompanhamento da obra - e talvez esta seja uma amostra de uma 
realidade que, no fundo, é mais nacional do que regional.

...em Portugal ainda existe uma espécie de escola em que o arquiteto está muito na obra 
e controla imenso o trabalho do empreiteiro, ou melhor, nos outros países é que deixou de 

existir. 173

 Uma abordagem que, globalmente, pode até ser considerada 
retrógrada, mas que se prende, com a ideia da identidade da profissão. 
A totalidade dos inquiridos desempenha, profissionalmente, o papel de 
um arquiteto que não considera razoável “lavar as suas mãos” do pro-
cesso quando este sai do escritório, lutando inclusive, pelo direito ao 
acompanhamento, ao reconhecerem o seu papel no processo edificató-
rio como algo que não se limita a uma conceção inicial.

 Na opinião do Arquiteto Carlos Prata - exemplo do que é acei-
te na generalidade - a arquitetura lida tanto com questões de gestão 
orçamental como de desenho do espaço. Uma visão talvez distante do 
romantismo tipicamente associado à profissão, mas que julgo revelar-
-se, no realismo da sua transição para a prática profissional, a mais 
adequada para atingir os fins desejados. Uma visão que se entrelaça 
profunda e necessariamente com o momento da execução e as dinâmi-
cas que dele constam.

...sempre trabalhei da mesma maneira. Faço o projeto, viabilizo-o do ponto de vista 
estrutural, do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista do orçamento… 
estou a falar das coisas da arquitetura, porque arquitetura são só massas e projeto.174

173 Graça Correia Ragazzi, entrevista em anexo 2.4, 7 de Setembro de 2020

174 Carlos Prata, entrevista em anexo 2.2, 19 de Fevereiro de 2020
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 É neste sentido, também, que Francisco Vieira de Campos diz 
que o arquiteto - ou pelo menos a forma como ele se identifica enquanto 
arquiteto - se distancia da figura criada no academismo do pós-Renas-
cimento. Não como alguém que se cinge às suas particularidades em 
todo o processo construtivo, mas como um “especialista da generalida-
de”, alguém cuja função é, precisamente, ter uma sabedoria e um olhar 
abrangente sobre todos os assuntos do processo edificatório. Sabedoria 
que lhe permite, inclusive, fazer a gestão dos acontecimentos no caso 
do imprevisto, um arquiteto que desempenha o seu papel como o “su-
pervisor de todo o mecanismo” e não como uma das “engrenagens”, 
alguém que sabe sempre o que fazer em caso de “avaria”.

Nós somos especialistas da generalidade, o que faz com que a nossa profissão tenha que 
abarcar um sem número de saberes. Uns fornecidos pela academia, nos estudos e uns outros 

que vêm da nossa vivência, sobretudo no que toca ao estaleiro.
(...) nós temos que ter sempre um plano B, no fundo somos uns estrategas, há que haver 

sempre uma forma de minimizar os danos.175

 Este desejo de participação no momento da execução, parte 
de um altruísmo que, em função de um melhor resultado, acaba por 
acarretar trabalhos e constrangimentos que seriam fáceis de evitar. No 
entanto, ainda assim, o envolvimento no estaleiro continua a ser visto 
pelos docentes de Projeto 4, como um direito essencial do arquiteto. 
Crentes na noção de que só eles podem desempenhar este papel com 
melhores resultados, estes arquitetos veem-se envolvidos num proces-
so algo ingrato, mas do qual não abdicam, por saberem que a gestão 
dos imprevistos da obra não será feita sem prejuízo, senão com o con-
trolo do arquiteto.

175 Francisco Vieira de Campos, entrevista em anexo 2.5, 8 de Outubro de 2020
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O arquiteto, e sua equipe, são os únicos que conhecem a especificidade do projecto, pelo que 
no cenário de algum redireccionamento na obra, são eles que o devem gerir e condicionar.176

...és tu que conheces o projeto, que percebes os problemas, que admites as alternativas, que 
discutes formas de fazer. Os engenheiros vão passando na obra: há uma fase na obra, quan-
do estamos em fundações em que há uma participação grande do engenheiro civil, depois 
passado um bocado, já é o da eletricidade que vem mais vezes, passam na obra em função 
das necessidades concretas do que se está a fazer. Nós não, estamos sempre lá, a hierarquia 
é natural, eles fazem o projeto como está, se quiserem mudar o projeto, não fazem nada sem 

nós autorizarmos. Mesmo os engenheiros não alteram nada sem nós autorizarmos177

 Mas em que consiste ao certo isto ao qual se chama “a gestão 
da imprevisibilidade”? No enquadramento legal, como foi visto, o envol-
vimento nesta fase cinge-se ao que é chamado de assistência técnica 
que, redutoramente, limita a influência do arquiteto ao esclarecimento 
das indefinições do projeto. Tendo já visto que a abordagem geral dos 
inquiridos uma de grande atenção ao detalhe da definição do projeto, 
esta “assistência técnica” seria ainda menos necessária do que era ex-
pectável. Veja-se, então quais são, de grosso modo, consideradas as 
funções do arquiteto durante a execução, pelos docentes da atual Fa-
culdade de Arquitetura da Universidade Porto. O Arquiteto Nuno Bran-
dão Costa, incisivamente, define as suas funções da seguinte forma:

O papel dos engenheiros e dos arquitetos nas obras é o de definir as tais imprevisibilidades 
que o projeto não abarca e de esclarecer dúvidas sobre o entendimento do projeto, que ás 
vezes não é óbvio, porque lá está, o projeto é constituído por peças muito abstratas, é geome-
tria, no fundo… E também, muitas vezes para perceber a própria evolução da obra, porque no 
limite eu podia ir á obra no início, a meio e no fim, até seria mais cómodo. Mas, pelo menos 
da minha parte, também existe um gosto pessoal que tenho por ver a obra a progredir.178

176 Adalberto Dias, entrevista em anexo 2.7, 19 de Outubro de 2020

177 Carlos Prata, entrevista realizada em anexo 2.2, 19 de Fevereiro de 2020

178 Nuno Brandão Costa, entrevista em anexo 2.3, 2 de Março de 2020
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 Cruzando esta resposta com as restantes, dadas pelos  outros 
inquiridos, verifica-se que se poderá cingir as funções do arquiteto nes-
ta fase - incorrendo, também, no risco de ser redutor - a três aspetos: 
ajustar, esclarecer e controlar.

 Os ajustes feitos ao projeto durante a execução, constituem a 
grande incidência desta investigação. Surgem por virtude de circuns-
tâncias impossíveis de prever durante o projeto, que o comprometem. 
Em casos mais pontuais e como já foi dito, podem também surgir de 
uma vontade do arquiteto de adequar o projeto às circunstâncias que só 
agora se revelam. Na verdade, é da opinião geral que tais ajustes são 
inevitáveis na grande maioria das obras e só poderão ser feitos pela mão 
informada do arquiteto.

... para mim não há nenhuma obra que possa ser entregue ao empreiteiro e construída sem a 
nossa participação e que resulte conforme nós a imaginamos, como queríamos, sem a nossa 

intervenção.179

 Estas eventualidades do processo não são, na generalidade das 
vezes, fruto da má vontade ou falha de obrigação dos restantes envol-
vidos, mas sim, da referida imperfeição do processo de tradução do 
projeto para a execução. Dois momentos realizados em tempos diferen-
tes e com meios também eles distintos. Sendo isto um dado adquirido 
no processo edificatório, chega a ser surpreendente a forma como o 
acompanhamento da arquitetura no momento da execução não é uma 
prática mais prevista, normalizada e regulada. Apesar disto, no que é 
a regra, na prática profissional dos arquitetos, docentes de Projeto 4, o 
acompanhamento é feito já com tudo isto em conta, sem saber ao certo 
onde falhou a “tradução” mas sem surpresas ao verifica-lo.

Por muito que se desenhe e com apoio da maqueta, há sempre uma diferença de escala ou 
um pormenor que escapa, ou um erro que importa corrigir.  A visita à obra é importante para 

corrigir, e sobretudo para confirmar se a solução está correcta.180

179 Graça Correia Ragazzi, entrevista em anexo 2.4, 7 de Setembro de 2020

180 Adalberto Dias, entrevista em anexo 2.7, 19 de Outubro de 2020
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...a construção ainda é muito manual, tem este lado da matéria como elemento que permite que 
as coisas se façam e só estando lá (no estaleiro) é que nos apercebemos que isto é de facto possível. 
Muitas vezes vemos que o rigor que o computador nos dá é incompatível com a execução...181

 O esclarecimento é, como é óbvio, também uma das obriga-
ções do arquiteto. Esta talvez a mais condicionada pelas questões legais 
já referidas e que, por razões óbvias, constitui também um papel que 
não poderá ser exercido por alguém senão o arquiteto. Neste aspeto, 
também os docentes de Projeto 4 reconhecem a importância de o de-
sempenhar, dispondo-se, sempre que a isso lhes permitam, a fazê-lo.

...muitas vezes é preciso explicar uma parte de um pormenor ou de uma obra, ou mesmo 
uma explicação genérica dos princípios de projeto, trazer as pessoas para a nossa guerra.182

 Por último, o controlo da evolução do estaleiro é também, por 
interesse ou por prevenção, uma das funções do arquiteto durante a 
construção. Razão pela qual as visitas são mais frequentemente siste-
máticas do que pontuais, demonstrando a ideia de que, quem cuida de 
trabalhar para realizar um bom projeto, só o abandonaria na sua cons-
trução por desencorajamento ou até hostilização por parte da indústria 
edificatória para com a arquitetura nesta fase.

... quando eu trabalho, quer sozinha, quer enquanto Correia Ragazzi Arquitetos, nós enten-
demos que deveremos ser os autores da peça do ponto de vista da composição e também o 

maestro. Aquele que depois garante que a interpretação é a mais fiel183

 Importa ainda reforçar que a “mão informada” do arquiteto, 
acarreta também uma responsabilidade que deve ser exercida e que 
justifica os referidos esforços extra. A responsabilidade de quem põe a 
integridade da obra em primeiro lugar, seguindo aquilo que acredita que 
faz sentido e não apenas, as suas obrigações legais ou “o caminho de 
menor resistência”.

181 Francisco Vieira de Campos, entrevista em anexo 2.5, 8 de Outubro de 2020

182 Carlos Prata, entrevista realizada em anexo 2.2, 19 de Fevereiro de 2020

183 Graça Correia Ragazzi, entrevista em anexo 2.4, 7 de Setembro de 2020
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Os construtores não resistem a optimizar o projecto à sua medida arrastando e pressionando 
os proprietários da obra. Cabe ao arquiteto, com a ajuda da sua equipe, encontrar o equilíbrio 

e as condições certas para a continuidade e coerência do projecto e obra.184

...se nos fosse reservado ir à obra só para o que nos é pedido, era muito mais confortável, 
muitas vezes temos que pôr a mão noutros temas, como orçamentos, ou ir recolher alterna-

tivas de fornecedores. Isto para salvaguardar e defender o nosso projeto.185

 Apesar de comprovados os benefícios para o resultado final de 
ter presente o arquiteto durante a execução, nem sempre isso se veri-
fica, por vezes, inclusive, por impossibilidade - ou, noutros casos, falta 
de vontade - do próprio arquiteto. Quando isto se verifica, no entanto, a 
obra acaba por perder, mesmo no caso de arquitetos mais consagrados.

Nada substitui a visita à obra, o confrontar com a escala, com as proporções, etc. É uma nova 
dimensão de projeto que exige a nossa presença e lembro-me do exemplo de quando visitei 
as obras do Corbusier, a unidade de Marselha difere de Firminy, que já foi um projeto feito 
depois de ele morrer e por isso sem ele acompanhar a obra e nota-se bem a diferença que 

faz o acompanhamento direto. Há sempre, reações e tomadas de decisão em obra.186

 Em situações que não sejam tão inevitáveis como a morte, a 
impossibilidade de acompanhar a obra, pode até ser condicionante que 
interfira com os timings da construção. Certamente isto não se veri-
ficará em todos os casos, mas num episódio, relatado pela arquiteta 
Graça Correia, que conta que, devido a contratempos pessoais que a 
iriam impedir de fazer o acompanhamento da obra, o cliente chegou 
a ceder à suspensão da construção até que esta conseguisse voltar 
acompanhá-la presencialmente. Demonstrando, acima de tudo, o re-
conhecimento por parte do cliente do papel do arquiteto no decorrer da 
totalidade de todo o processo.

 Do outro lado do espectro estão aquelas experiências em que 
o arquiteto é segregado da construção, tal como no episódio anterior-
mente descrito referente a Marques da Silva ou caso que descreve Adal-

184 Adalberto Dias, entrevista em anexo 2.7, 19 de Outubro de 2020

185 João Paulo Loureiro, entrevista em anexo 2.6, 14 de Outubro de 2020

186 Idem, ibidem
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berto Dias. Nestas situações e por todas as outras razões já enunciadas 
- e aceitando as imprevisibilidades da construção como uma certeza - a 
opinião é unânime no contexto dos inquiridos, no sentido de reconhecer 
o arquiteto como um dos elementos indispensáveis nas dinâmicas do 
estaleiro, sem o qual o produto final ficará sempre aquém do seu po-
tencial.

...tive uma experiência em que o dono de obra - sendo estado - não desejava a presença da 
equipe projectista na obra. Razões houve que a razão desconhece. O empreiteiro e a fiscali-

zação eram incompetentes, e a obra não correu bem.187

 As práticas profissionais dos arquitetos que ensinam a unidade 
curricular de Projeto 4 são, neste caso, um exemplo do reconhecimen-
to das responsabilidades do arquiteto durante a execução. Função que 
desempenham com gosto, tratando a presença no estaleiro como uma 
parte tão integrante da profissão como tempo que passam no escritório.

...às vezes acaba a semana e tenho a sensação que estive o tempo todo de galochas, na lama.188

187 Adalberto Dias, entrevista em anexo 2.7, 19 de Outubro de 2020

188 Nuno Brandão Costa, entrevista em anexo 2.3, 2 de Março de 2020
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Imagem 52 e 53 - O estaleiro da obra do Edifício Cais d’Afurada, do Arq. João Paulo Loureiro
O Arquiteto em visita à obra e dois executantes em pausa 
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 A participação do arquiteto no estaleiro não se limita ao cum-
primento das suas responsabilidades para com o processo edificatório. 
Todos os entrevistados tocaram, ainda que de formas diferentes, num 
motivo menos altruísta para o acompanhamento dos trabalhos de exe-
cução: o crescimento enquanto profissional, através da aprendizagem 
que se retira do estaleiro.

Não possuímos um saber universal, e somos sistematicamente confrontados com outras téc-
nicas, modos de execução e sequência de trabalhos e tarefas. Aprende-se a saber fazer, ajuda 

indispensável para a elaboração do projecto.189

 É impossível que nos cinco anos reservados a formação nesta 
disciplina, se englobe todo o conhecimento do processo edificatório, 
conhecimento com potencial como informador do projeto e que serve 
como suporte necessário a quem deseja compreender as etapas e dinâ-
micas da construção. Uma formação global, abrangente e perfeita em 
arquitetura, antes de partir para a prática profissional, é um cenário 
completamente ingénuo e irrealista. Levanta-se assim um problema 
para aqueles que possuíam o interesse pelo ofício, de como continuar 
a aprender. Neste aspeto, a principal “sala de aula” para quem ingressa 
na profissão será, num momento inicial, o escritório, onde se dá a pas-
sagem da prática pedagógica para a profissional. No mesmo sentido, 
outra dicotomia existirá também: a relação entre a prática projetual e a 
execução da obra, ambos momentos que, creio, concernem à arquite-
tura. Neste caso, apoiando-me nas afirmações dos arquitetos docentes 
de Projeto 4, entendo que será o próprio estaleiro a desempenhar a 
função de “sala de aula”.

 A grande maioria dos conhecimentos referentes à disciplina 
que não constam da formação académica são, sem dúvida, os saberes 
mais práticos da construção, os saberes dos oficiantes, que estão em 
contacto direto com a matéria. É, em parte com eles, no estaleiro, que 
o arquiteto cresce enquanto profissional.

189 Adalberto Dias, entrevista em anexo 2.7, 19 de Outubro de 2020
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...aprendi muito em obra, com mestres pedreiros, serralheiros, etc. Nós ao irmos à obra 
estamos a aprender.190

 Existe também uma ideia, partilhada por alguns docentes in-
quiridos de que, no seguimento da referida abstração que caracteriza o 
projeto, se revele “saudável” sair do escritório, contactar com a espes-
sura e densidade da matéria, num gesto de correção da superficialidade 
dos métodos através dos quais exercem a sua profissão. Deseja-se, 
neste sentido, não perder a ancoragem na realidade que se deve man-
ter, em cada linha abstrata numa folha de papel ou no ecrã de um 
computador.

...nós no projeto nunca conseguimos ter a fisicalidade, a espacialidade, a relação do corpo 
com o espaço e com a paisagem, é tudo uma abstração.191

Temos que perceber que nem quem faz os renders tem na cabeça a obra toda, os renders 
são só superficiais, aparentemente está lá tudo mas é só superfície. Só indo lá ver é que per-
cebemos o que é que está dentro dessas superfícies, dessas espessuras, (...) Só quem está no 

estaleiro é que se apercebe a realidade de fazer a obra.192

 De um ponto de vista mais técnico, há que interiorizar que na 
arquitetura, para além das massas, existem os métodos através dos 
quais estas se juntam, o que é chamado, no projeto, de pormenores 
construtivos. Embora exista, de facto, ênfase na formação académica 
na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. No entendimento 
dos processos e sistemas construtivos, sobretudo através das unidades 
curriculares de Construção - exclusivamente destinadas a isso - estas, 
tal como já foi dito em relação a Projeto, vêm os seus métodos muito 
assentes numa formação teórica e conceptual - pelos mesmos e neces-
sários motivos. Como consequência, verifica-se que, embora a maioria 
dos formados pela faculdade terminem o curso a, por exemplo, conse-
guirem decidir que caixilho escolher para determinada situação, poucos 

190 João Paulo Loureiro, entrevista em anexo 2.6, 14 de Outubro de 2020

191 Nuno Brandão Costa, entrevista em anexo 2.3, 2 de Março de 2020

192 Francisco Vieira de Campos, entrevista em anexo 2.5, 8 de Outubro de 2020
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são os que sabem como se monta, de facto, um caixilho. O imaginário 
de pormenores e sistemas construtivos de um aluno da Faculdade de 
Arquitetura de Universidade do Porto é, quase exclusivamente icono-
gráfico e, até compreender em que consistem, como se comportam e 
para que servem todos os materiais que durante a formação são apenas 
linhas abstratas, a sabedoria do arquiteto encontra-se, neste aspeto, 
incompleta.

...os pormenores não são só fazer copy paste do que está nas revistas; têm que realmente 
pensar como são os processos construtivos. Porque os processos construtivos e os sistemas 

construtivos é que interessam. 193

 Como já foi definido várias vezes ao longo desta investigação, 
parece sensato acreditar que o arquiteto - que se predisponha a prática 
da sua profissão com o fim de construir - trabalha com a matéria por 
meio da imagem, ou seja, sendo esta apenas um passo para chegar 
a um fim. De certa forma, poder-se-ia dizer que o arquiteto constrói 
por intermediário dos oficiantes. Ao analisar desta forma a profissão, 
facilmente se percebe a necessidade de compreender os métodos, a 
sequência, as funções, a materialidade do que se desenha, tal como a 
compreende quem a ergue sobre as indicações do arquiteto. Uma peda-
gogia que, segundo os docentes de Projeto 4, vamos novamente, beber 
ao estaleiro, palco da materialidade, escola do real.

...aquilo que o estaleiro nos dá é a aprendizagem que temos com quem executa, e através dela 
percebermos se aquilo que nós temos a desenhar e a detalhar é exequível.194

 Tudo o que tem sido dito, resulta num sentido de usar a expe-
riência do estaleiro para informar a prática arquitetural. A arquitetura 
como criação do espaço organizado, vê o seu sucesso ao comover que 
nela habita e esta reação emotiva ao espaço dá-se pela experiência 
sensorial que dele captamos. Em última instância, para além da res-

193 Graça Correia Ragazzi, entrevista em anexo 2.4, 7 de Setembro de 2020

194 Francisco Vieira de Campos, entrevista em anexo 2.5, 8 de Outubro de 2020
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posta funcional ao programa, este será, julgo eu, o grande objetivo do 
arquiteto. Essa capacidade de, através do projeto, usar a experiência 
sensorial para provocar emoção através da vivência do espaço, é com-
pletamente impossível se assentar apenas numa base teórica. A luz, 
a textura, o cheiro, o som, a densidade do ar, são conceitos impossí-
veis de qualificar senão através da experiência e, como diz o Professor 
Francisco Vieira de Campos, isto assenta num contacto com o real. Não 
falo necessariamente do estaleiro e do momento de construção, mas 
é também esta uma abordagem que parte da mesma premissa que é 
o planeamento e construção de algo pensado, não ó para existir, mas 
também provocar reações a quem o usa.

...a formalização do projeto e da obra passa muito pela nossa capacidade sensorial de en-
tender a luz, a textura, o cheiro, tudo isso tem de interferir brutalmente na nossa forma de 

projetar. Na base disso está o contacto com a matéria.195

 Tanto na questão mais concreta do entendimento dos proces-
sos e sistemas construtivos, como na criação de um imaginário sen-
sorial que informa o projeto, de acordo com as entrevistas realizadas, 
estes aspetos consistem num processo de crescimento cumulativo, em 
que cada experiência que se adquire num trabalho se carrega para os 
seguintes ou onde as experiências simultâneas se informam mutua-
mente, experiências estas que são, em grande parte, as do estaleiro.

...se temos esse “banho” de realidade durante a obra (...) isso dá-nos sempre um input muito 
grande de saberes e uma experiência sólida para depois, noutras obras, já sabermos a ma-

terialidade, o tempo, a metodologia...196

Quando estás um escritório que tenha 5, 10, 20 trabalhos, a investigação que se faz num, 
é aproveitada para outro. Ou então aquilo que não é tão bem sucedido num leva-se mais à 
frente noutro. (…) Tudo isto tem a ver com a sabedoria que se adquire da experiência, que se 

adquire no estaleiro.197

195 Francisco Vieira de Campos, entrevista em anexo 2.5, 8 de Outubro de 2020

196 João Paulo Loureiro, entrevista em anexo 2.6, 14 de Outubro de 2020

197 Francisco Vieira de Campos, entrevista em anexo 2.5, 8 de Outubro de 2020
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 É por isso, possível dizer que abdicar do acompanhamento da 
obra durante a construção, põe de parte muito da experiência que fará 
dos arquitetos melhores profissionais. De qualquer forma, isto é tam-
bém reconhecido pelos arquitetos docentes de Projeto 4 que, na sua 
prática profissional, dando também valor a formação teórica, reconhe-
cem - neste caso o Arquiteto Carlos Prata - que o projeto é feito da 
experiência que carrega o arquiteto. Uma “bagagem” que em muito é 
composta pelo contacto com estaleiro, a execução, a materialidade.

...pode-se ensinar Teoria e História, Desenho, Geometria, essas coisas todas, mas depois cada 
um tem que se fazer ao projeto. Tem que aprender a fazer projeto, e no projeto, o que entra 

é aquilo que se conhece e que se sabe.198

198 Carlos Prata, entrevista realizada em anexo 2.2, 19 de Fevereiro de 2020

A FAUP no estaleiro
As lições do estaleiro



174

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro

Imagem 54 - A Arquiteta Graça Correia acompanhada pelo Arquiteto Eduardo Souto Moura numa visita ao estaleiro
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 Após analisadas todas as razões que justificam a intervenção 
do arquiteto no momento da construção, não se poderá ainda dizer que 
esta seja a abordagem óbvia ou, muito menos, condenar quem não a 
segue. Isto porque, no reverso da moeda, estão todas as razões que 
levam a que o arquiteto não ocupe um lugar tão presente no estaleiro, 
seja pelas forças que o afastam desta fase, seja pelas condicionantes à 
sua ação, que tornam a sua presença obsoleta.

 O arquiteto e o projeto pertencem, de certa, forma, ao domí-
nio da indefinição e do conceptual. A construção, é um momento mais 
definitivo, do ponto de vista do empreiteiro e do cliente, um momento, 
para eles muito pouco experimental ainda que, muitas vezes, não o 
seja para o arquiteto. Logo por aí se percebe que o envolvimento do 
arquiteto possa ser associado, pela indústria construtora, à presença 
de uma certa incerteza num lugar que para eles é de certezas. Uma 
ameaça a orçamentos pré-estabelecidos e interesses das restantes par-
tes, que procuram promover certos métodos, materiais e equipamen-
tos, expectativas, uma ameaça feita pelo arquiteto, no controlo que 
também ele exerce no estaleiro. É por isso que em primeiro lugar, a 
presença do arquiteto no estaleiro - exceto no sentido de responder a 
pedidos de esclarecimento - pode ser recebida com alguma resistência, 
como uma variável a mais, um inconveniente. Algo que é também um 
fator reconhecido pelos inquiridos.

existe mais resistência à presença dos arquitetos na obra, por parte dos donos, do emprei-
teiro e de muita fiscalização.199

 Num esforço de salvaguarda das restantes partes envolvidas 
no processo edificatório é reconhecido que esse controlo da ação do 
arquiteto na obra é ilustrado na limitação do diálogo do arquiteto com 
os intervenientes na construção. Através da criação de normas que 
sistematizam qualquer tomada de decisões para que, em caso de ne-
cessidade, seja facilitado o apuramento de responsabilidades acerca de 
quaisquer alterações a um projeto que, pela restante indústria cons-
trutora, se quer fechado e inalterado - exceto quando estas alterações 

199 Adalberto Dias, entrevista em anexo 2.7, 19 de Outubro de 2020
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forem ao serviço dos seus interesses. Este revela-se um primeiro obs-
táculo que cria uma necessidade de adaptação e do redirecionamento 
dos esforços do arquiteto que queira ultrapassá-lo.

Hoje em dia nas obras, (…) as fiscalizações nem querem que falemos com os empreiteiros, 
tem de estar tudo através dos canais de relação.200

...temos mais dificuldade em chegar aos encarregados, que são realmente quem é importan-
te. (…) Há medida que a confiança se vai ganhado, mais facilmente acedemos a essas pessoas, 
que são quem está mesmo a fazer a obra. As outras estão num contentor a verificar o que 

é que se passa.201

 Tal como, por vezes, o arquiteto se revela, para os restantes 
intervenientes, como uma variante menos ideal, o mesmo acontece, tão 
ou mais frequentemente, no sentido inverso. Estas dificuldades senti-
das pelos arquitetos inquiridos, podem ser catalogadas, neste caso, de 
duas formas: a mera incompetência de alguns dos profissionais neste 
ramo ou a inadequação dos métodos habituais na construção, no con-
texto em que se insere a obra.

 Este primeiro aspeto é, por razões óbvias, mais inevitável e de 
mais difícil solução. Independentemente do ofício, haverá sempre en-
volvidos que estarão mais interessados na perspetiva de rentabilidade 
do que na arte e engenho das suas práticas - inclusive na arquitetura.

 Esta é, de acordo com Carlos Prata, uma variante com a qual 
se terá de lidar de qualquer forma, contando que existem também óti-
mos profissionais, com os quais é muito mais fácil trabalhar e que são 
também muito mais recetivos à presença do arquiteto no estaleiro.

...cada obra é um caso, porque tem fiscalizações - algumas estranhíssimas - e os diretores de 
obra (…) alguns que não percebem nada de construção e só sabem de custos e quantidades  

e outros que até acham que é uma oportunidade para aprenderem mais.202

200 Carlos Prata, entrevista realizada em anexo 2.2, 19 de Fevereiro de 2020

201 Nuno Brandão Costa, entrevista em anexo 2.3, 2 de Março de 2020

202 Carlos Prata, entrevista realizada em anexo 2.2, 19 de Fevereiro de 2020
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 Em relação à inadequação dos métodos usados no contexto em 
questão, estes traduzem-se sobretudo por uma normalização excessiva 
do processo edificatório, pouco viável com uma abordagem interventiva 
por parte do projeto na construção. Fala-se de uma situação já explora-
da no decorrer desta investigação, mas agora reforçada pelas opiniões 
dos inquiridos que - neste caso o Arquiteto João Paulo Loureiro - subli-
nham poder revelar-se intimidante, sobretudo para quem tenha menos 
experiência e mesmo para quem a tenha, mais trabalhoso. De facto, o 
processo edificatório, é estruturado, sobretudo em função de defender 
os interesses das diversas partes - na rigidez dos contratos feitos com 
o cliente, a empresa construtora e até o arquiteto, ao dificultar uma 
desvirtuação do projeto, mas, colateralmente, criam-se também assim 
obstáculos a uma abordagem mais in loco, de ajuste do “imaculado” 
projeto à realidade do estaleiro.

Talvez pela construção ser cada vez mais padronizada e estandardizada e, muitas vezes, pode 
haver menos espaço para pensar, em obra, ou para um certo artesanato de projetar in loco. 
A legislação e as certificações, também não ajudam e, tudo isto, pode inibir, principalmente 

quem não tenha tanta experiência em realizar atos de projeto durante a obra.203

 Ainda assim e, sendo que neste aspeto a referida experiência é 
uma grande vantagem, não é impossível negociar esta atividade proje-
tual no momento da execução, muito pela compreensão de que a edifi-
cação consiste num processo de entendimento e cedências de todas as 
partes em busca do mesmo resultado que é construir a obra.

...o que não for feito, tem que ser retirado, é muito mais difícil de negociar… Mas mesmo 
assim não é impossível, com o empreiteiro. Tem que haver sempre uma base de confiança e 

o empreiteiro sabe que se começar a hostilizar, também não vai fazer obras.204

203 João Paulo Loureiro, entrevista em anexo 2.6, 14 de Outubro de 2020

204 Carlos Prata, entrevista realizada em anexo 2.2, 19 de Fevereiro de 2020
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 Apesar de atualmente os arquitetos conseguirem lidar com es-
tas dinâmicas - pelos relatos da amostra questionada - verifica-se uma 
situação possivelmente preocupante de “bola de neve” já que, a con-
fiança e conforto conferidos pela experiência são mais-valias tão fulcrais 
para quem se vê inserido na dinâmica do estaleiro, mas, numa fase 
inicial da carreira, por não as ter, mais dificilmente se adquirem, no 
cada vez mais restrito ambiente que se vive durante a construção.

 Sirvo-me, neste sentido, deste trabalho, para encorajar tam-
bém quem entra agora, na prática profissional a informar-se e inte-
ressar-se nesta tão relevante vertente da profissão, para que reúna 
as ferramentas e confiança necessárias para desempenhar as funções 
que, pelas respostas obtidas, são as do arquiteto.

A nossa função é contornar as dificuldades e encontrar as soluções para os diferentes proble-
mas, e concluir a obra.205

 Deixando, momentaneamente, de parte o romantismo asso-
ciado a estes assuntos, importa também perceber aquilo que, segundo 
alguns dos inquiridos, se revela como o grande influenciador da viabi-
lidade das práticas descritas neste trabalho: o dinheiro. Já no episódio 
anteriormente referido, referente a Marques da Silva, se verificou que 
a razão do seu afastamento dos trabalhos de execução foram as dis-
pendiosas alterações e intervenções levadas a cabo a seu comando, 
levando-o - se mais indicadores fossem necessários da importância 
desta variante -  a aceitar a posição de arquiteto das obras de execução 
sem vencimento. Se tal se verificava há um século atrás nos dias que 
correm, com a sistematização de todo o processo, ainda se revela mais 
difícil contornar esta variante.

O problema é o dinheiro sempre, é por isso que o Eduardo Souto Moura diz aquela afirmação 
muito polémica que muita gente não gosta de ouvir, que é que arquitetura não é uma arte 
porque nós prestamos um serviço e prestamos contas… muito tempo a pensar em dinheiro 

e a fazer contas.206

205 Adalberto Dias, entrevista em anexo 2.7, 19 de Outubro de 2020

206 Graça Correia Ragazzi, entrevista em anexo 2.4, 7 de Setembro de 2020
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 Será também ingénuo deste trabalho, não reconhecer a impor-
tância real deste fator como obstáculo a uma livre abordagem concep-
tual ao longo de todo o processo. Acredito, inclusive, que reconhecê-lo 
e respeitá-lo sejam deveres essenciais do arquiteto e uma das melhores 
ferramentas para o poder contornar. Retomando à questão da definição 
ou abertura do projeto ao sair do escritório, este talvez seja o principal 
argumento para que se dê a sua detalhada definição. Justifica-se, as-
sim, a ideia de que um projeto ganha flexibilidade pelo detalhe da sua 
definição, por um entendimento aprofundado do orçamento associado 
a todos os aspetos de uma obra de arquitetura, que confere uma maior 
liberdade para o ajustar. Negociando ajustes ou acrescentos com o co-
nhecimento a priori de onde estes podem ser compensados.

Ninguém vai começar uma obra sem saber quanto é que lhe vai custar. Depois pode haver uns 
acertos e uns deslizes no orçamento, mas há uma base, a obra tem de estar completamente 
definida, desde o essencial até ao mínimo acabamento, senão é só surpresas nos desenhos.207

 Sem perder esse “espírito de lutar até ao fim” pelo resultado 
mais adequado, analisem-se as palavras da Arquiteta Graça Correia, 
que relembra que assumir uma obra de arquitetura significa assumir 
uma responsabilidade para com os restantes intervenientes. O arqui-
teto não é, na quase absoluta totalidade das ocasiões, o detentor de 
todos os recursos envolvidos na produção de uma obra. Ao mesmo 
tempo, o sentido da nossa profissão assenta no facto de que, quem 
detém esses recursos, não possui a destreza do arquiteto, que lhe 
permite desempenhar a sua função. Quer-se com isto dizer que na prá-
tica, de arquitetura estamos - salvo raríssimas exceções - a servir de 
intermediário aos interesses de outros pelo que, representa-los de uma 
forma algo altruísta será sinónimo de uma boa prática. Com a ressalva 
de que não se desvalorize o peso do ego de cada arquiteto que, ao ver 
depositado em si a confiança de incorrer na elaboração de um projeto 
para outras pessoas deve também fazê-lo com o seu cunho pessoal. 
Estas duas interpretações entram em diálogo de uma forma que, na 

207 Carlos Prata, entrevista realizada em anexo 2.2, 19 de Fevereiro de 2020
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procura de um entendimento, acabam por deixar pouca margem para 
alterações feitas no momento da execução ou indefinições do projeto.

O projeto por uma questão técnica, quase nunca pode ir aberto (…) a responsabi-
lidade é tão grande (…) há uma coisa que nós temos de ter em mente com grande 
clareza que é que nós trabalhamos com o dinheiro das outras pessoas,(…) como é 
que eu posso deixar algo em aberto para depois me virem dizer por exemplo, que 
o empreiteiro nem consegue dar um preço porque não tenho o projeto fechado?208

 É, no entanto, neste espaço apertado que se move esta in-
vestigação e, apoiado nela, acredito poder surgir um dos olhares mais 
interessantes sobre a profissão.

 A adoção de uma abordagem universal perante o estaleiro é 
irrealista tendo em conta a singularidade de cada obra. No entanto, 
mesmo nesta heterogeneidade é possível categorizar os projetos pelos 
seus aspetos em comum. A mais óbvia distinção que se pode fazer no 
que toca às posições a tomar pelo arquiteto perante a construção é a 
diferenciação entre uma obra pública ou privada. A maioria dos docen-
tes de Projeto 4 referiu essa distinção como uma das mais influentes 
na liberdade que se permite na abordagem ao estaleiro. No geral todos 
eles concordam que uma obra privada tem uma muito maior permissi-
vidade para negociar ajustes, alterações e também para acompanhar 
de perto os esforços da construção. Isto deve-se, sobretudo, à proximi-
dade direta com o cliente. Em obras públicas ou obras em que o cliente 
é uma grande companhia privada, todos os intermediários e canais de 
relação que são necessários ultrapassar para chegar a quem tem auto-
ridade para permitir qualquer mudança ao plano inicial, inviabilizam a 
grande maioria das intervenções do projeto após a saída do escritório. 
Para além de que nas situações em que o cliente é o Estado, qualquer 
alteração ao orçamento está sujeita a autorizações externas e gran-
des burocracias. A própria fiscalização, que em obras privadas chega 
a ser inexistente, tem como grande objetivo o controlo da coerência 
para com o projeto inicial. Estes casos em particular, sobretudo quando 

208 Graça Correia Ragazzi, entrevista em anexo 2.4, 7 de Setembro de 2020
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somados aos aspetos já referidos neste capítulo, deixam, segundo os 
questionados, muito pouco espaço para a liberdade de intervenção na 
obra e ainda menos para a vontade do arquiteto.

Numa obra pública as coisas funcionam de forma diferente, há uma regulamentação forte, há 
a fiscalização, o contacto não é tão direto com o cliente, não há tanto lugar para a alteração.209

Hoje em dia, nas obras públicas, é praticamente impossível alterar, o que foi projetado tem de 
ser rigorosamente aquilo que vai ser executado. Só por motivos de força muito maior ou impre-
vistos alheios à obra é que nós podemos alterar o projeto (…) não só por vontade do arquiteto.210

 Até agora tem sido analisados os aspetos que, independente-
mente da vontade do arquiteto, o afastam da execução. No entanto, 
importa também abordar este tema sobre outra perspetiva, nomeada-
mente a falta de incentivo que, de igual forma, afasta o arquiteto do 
estaleiro. Vários docentes inquiridos referem em relação aos esforços 
despendidos neste momento posterior ao processo, que estes não são 
devidamente compensados. O acompanhamento da obra constitui um 
investimento tão grande por parte dos arquitetos que, quando compa-
rado com a percentagem dos honorários que a ele é destinado, leva a 
que simplesmente não seja a atitude mais rentável ter a preocupação 
de acompanhar a construção. Incumbindo os arquitetos dos dias de 
hoje na escolha entre aquilo que faz sentido enquanto arquiteto e aqui-
lo que faz sentido enquanto profissional. Exemplarmente, e segundo o 
legado metafórico de Marques da Silva, todos os arquitetos inquiridos 
escolhem defender a obra em função da rentabilidade.

Nos honorários nós temos a adjudicação, o estudo prévio o anteprojeto, licenciamento, projeto 
de execução e o acompanhamento da obra. Hoje em dia eu continuo a achar que é assim que 
se faz, o que acho é que a percentagem que é destinada ao valor dos honorários no acompa-
nhamento da obra é tão pequena, que se calhar desvia a atenção da importância que tem esta 
fase em todo o processo, e que se calhar por isso até o próprio cliente não compreende a sua 
importância pois tende a achar que o interveniente importante nesta fase é o empreiteiro...211

209 João Paulo Loureiro, entrevista em anexo 2.6, 14 de Outubro de 2020

210 Nuno Brandão Costa, entrevista em anexo 2.3, 2 de Março de 2020

211 Graça Correia Ragazzi, entrevista em anexo 2.4, 7 de Setembro de 2020
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 Mais ainda se verifica que estas pouco atrativas medidas que 
alienam o arquiteto de esforços que deveriam ser também os da sua 
profissão levam ainda a que alguns arquitetos renunciem o próprio pro-
jeto de execução. 

 O projeto de execução, separa-se do licenciamento por ser um 
documento muito mais exaustivo na sua definição. Nele estão especifi-
cados todos os detalhes necessários para levar a cabo a obra. O projeto 
de licenciamento que precede o de execução, é referente a uma fase 
mais conceptual, mas que, pela menor exigência no seu detalhe, tende 
a ser menos dispendiosa em nível de tempo. Uma abordagem que, de 
novo, se foque numa eficiência mais rentável será a de fazer apenas o 
projeto de licenciamento, colher os honorários e partir para outra obra. 
Este método vai contra aquilo que o Arquiteto Carlos Prata - exemplo 
da generalidade das opiniões dos questionados - acredita ser o seu de-
ver profissional. No entanto, importa reforçar que não deverá apenas 
ser em alguma noção subjetiva de obrigação ou dever deontológico que 
deverá assentar a compensação dos esforços do arquiteto, mas sim na 
mais adequada remuneração.

...há muitas maneiras de estar na profissão. É muito mais fácil fazer um projeto 
de licenciamento do que fazer um projeto de execução. O grande investimento que 
nós fazemos é no projeto de execução.  
 A tabela e a forma de pagamento de honorários, normalmente permite que tenha 
50% dos honorários a ser recebidos até ao licenciamento. O que é que faz quem 
não gosta de arquitetura, quem não gosta da obra? (...) É evidente que é muito 
aliciante fazer o licenciamento, tratar da burocracia e receber 50% dos honorários 
e não ter de se preocupar mais.212

 A acrescentar a estes aspetos mais técnicos do funcionamento 
do processo edificatório, a transição para um método de trabalho cada 
vez mais digital, permite que os arquitetos de agora e do futuro, pos-
sam desempenhar aquelas que são as suas estritas obrigações para 
com o estaleiro com a comodidade da distância. Esta ferramenta faci-
lita muito a profissão e permite que se acompanhe, até certo ponto, a 

212 Carlos Prata, entrevista realizada em anexo 2.2, 19 de Fevereiro de 2020
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obra independentemente da distância. Este acompanhamento fica, no 
entanto, e pelas razões enumeradas neste trabalho, muito aquém de 
um contacto mais próximo e direto, com os materiais, os profissionais 
e as práticas da construção. Uma preocupação partilhada pelo Professor 
Francisco Vieira de Campos que reconhece que, quando forem norma-
lizadas as alternativas à presença pessoal na obra, se perca também 
uma cultura de um arquiteto mestre de obras, conhecedor de um lado 
mais artesanal do ofício e que com isso informa tudo aquilo que produz. 

Eu acho que o mundo digital nos está a afastar do estaleiro, até porque neste momento, 
por via dessa ferramenta, temos a possibilidade de trabalhar até fora do nosso país de uma 
forma direta, o que faz com que as nossas idas à obra sejam muito menos frequentes; são 
necessárias, sentimos essa necessidade, mas acredito que a nova geração, se não for educada 
nesta lógica de presença no estaleiro pode sentir que esta não é necessária. Eu acho que isso 

é uma perca grande para a nossa profissão.213

213 Francisco Vieira de Campos, entrevista em anexo 2.5, 8 de Outubro de 2020
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Imagem 55 - Estaleiro de construção do Edifício de Logística das Águas do Porto do Arq. Carlos Prata
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 A intervenção do arquiteto no momento da execução nunca é 
tão direta como a dos participantes mais ativos na obra, sendo, aliás, 
através deles que esta se desenvolve na grande maioria dos casos. 
Usando a sua sabedoria e a opinião informada por uma formação, ex-
periência e cultura singulares o arquiteto exerce os seus deveres de 
esclarecer, ajustar e controlar os trabalhos de execução através da 
comunicação com os restantes participantes na obra. Assim se percebe 
o papel que a comunicação tem como método principal do trabalho do 
arquiteto nesta fase do processo edificatório.

 Todos os inquiridos, ao falar da sua ação na execução, tocam 
na importância de criar relações com as pessoas nela envolvidas. No 
caso do Arquiteto Nuno Brandão Costa, outro fator a ter em conta é a 
duração que tem a construção de uma obra em Portugal. Arrastando-se 
normalmente durante vários anos, pelo que é fulcral cultivar o enten-
dimento mútuo ou colher os frutos de um desentendimento que, em 
última instância, só prejudica obra.

A comunicação tem de ser trabalhada, porque uma obra são relações humanas relações entre 
as pessoas, independentemente de uns serem arquitetos ou engenheiros, trolhas ou serralhei-
ros. (…) Uma obra dura um ano, dois, três, às vezes mais tempo, portanto as pessoas têm de 
estabelecer relações de confiança e de respeito e de educação… É como em tudo, estar numa 
obra é como estar com alunos ou é como estar em família ou com os amigos, as pessoas têm 

de se respeitar e saber dialogar.214

 Ao nutrir uma boa relação com quem participa na obra, não só 
se vai verificar um desenvolver muito mais suave de todo o processo 
como, potencializando estes oficiantes, torna-se possível usar a sua sa-
bedoria para construir um melhor resultado final. Podendo assim arris-
car em algumas decisões de projeto ou solidificar a segurança que te-
mos em outras, isto sobretudo quando - segundo o que diz o Arquiteto 
Francisco Vieira de Campos - lidamos com profissionais que dominam 
melhor o seu ofício.

214 Nuno Brandão Costa, entrevista em anexo 2.3, 2 de Março de 2020
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Faz muita diferença trabalhar com mestres que percebem muito e que têm experiência da 
obra e os que não têm experiência. A própria segurança que transmitem ao arquiteto para 
poder avançar com confiança, porque não sou só eu que estou a avançar como sabedor de 

uma forma global.215

 A comunicação exercida com os mestres serralheiros, carpin-
teiros, entre outros é também um método através do qual se promove 
o crescimento expresso no capítulo antecedente “Lições do estaleiro”. 
Neste sentido, o Arquiteto Carlos Prata refere que muito da sua apren-
dizagem numa fase inicial da sua carreira foi adquirida em diálogo com 
quem executava. Um forte argumento a favor da promoção desse di-
álogo, sobretudo para quem, com menos experiência, não seja tão 
conhecedor das práticas mais concretas da construção.

Os primeiros tempos foram muito importantes para mim porque aprendíamos com quem 
construía, tratávamos diretamente com quem executava, com o serralheiro, com o carpin-
teiro, com o trolha, com quem fazia o betão, com o pedreiro, etc. Via-os a trabalhar, falava 

com eles e aprendia as coisas.216

 Em relação aos meios através dos quais se exerce essa co-
municação, os docentes inquiridos vêm reforçar aquilo que já foi dito 
acerca do lugar do desenho no estaleiro. Que é esta a ferramenta, que 
cria o ponto de entendimento no diálogo arquitetónico. Sendo o método 
mais indicado para tratar questões formais, desenhar no estaleiro é 
um hábito de todos os professores questionados de Projeto 4. Pode-
mos assim verificar alguma continuidade com aquilo que caracteriza 
outros arquitetos formados através de uma Escola do Porto, pelo uso 
e destreza com quem encaram o desenho, praticando-o no estaleiro e 
reforçando o seu valor na sala de aula. Importa dizer que, apesar de 
esta ferramenta ser a predileta do arquiteto, não lhe é exclusiva a ele e 
muitas vezes, o diálogo desenhado, sobretudo quando é tido com quem 
executa diretamente, tem participação das duas partes, existindo assim 
um entendimento através desta linguagem mútua.

215 Francisco Vieira de Campos, entrevista em anexo 2.5, 8 de Outubro de 2020

216 Carlos Prata, entrevista realizada em anexo 2.2, 19 de Fevereiro de 2020
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Os desenhos na obra, são uma maneira de comunicar o que se pretende fazer, que o nosso inter-
locutor percebe. Seja um trolha, um pedreiro, um carpinteiro, um serralheiro, seja o diretor de 
obra. Porque estas pessoas estão habituadas a olhar para desenhos. (…) Eles próprios também 
desenham muito. (…) Usam um desenho mais arcaico que o nosso, mas igualmente eficaz. Às 
vezes até é mais inteligível do que o nosso que é tao sofisticado que é mais difícil de perceber.  217

 Os próprios hábitos no estaleiro dos arquitetos docentes de 
Projeto 4, giram muito em torno do desenho. Ao contactarem com esta 
fase do processo edificatório, munem-se tablets, cadernos ou outros 
meios que facilitam a expressão gráfica nas suas visitas. Isto revela 
um entendimento do valor único que tem uma presença iconográfica 
nas discussões da obra, seja para convencer, explicar, ou até, como diz 
Arquiteta Graça Correia, salvaguardar o projeto.

Nós normalmente fazemos sempre um caderno de obra, um caderno A3 com o projeto de 
execução que levamos para poder escrever, desenhar, observar bem, e até para nos salva-
guardar para quando o empreiteiro ou subempreiteiro diz que não tem os desenhos, muitas 

vezes porque lhes dá jeito.218

 Muitos dos professores questionados acerca do desenho que 
usam no estaleiro, referem ainda a sua caracterização singular diver-
gente de outras instâncias em que o usam. Neste aspeto, referem-se 
a estes desenhos como particularmente proveitosos, fruto das circuns-
tâncias em que são feitos, com uma finalidade mais direta, instantânea, 
misturando a preparação e o uso que se informam mutuamente.

Muitas vezes comento para mim próprio “será que todos os desenhos que fiz em projeto 
eram mesmo necessários?” porque a verdade é que os desenhos que faço em obra são mais 
pragmáticos. Porque integram um diálogo que é feito diretamente com quem vai produzir, 
então o desenho torna-se muito objetivo, muito claro, quase como uma frase ou uma palavra, 
direto. Um desenho tosco, meio tremido, numa parede de pladur ou numa tábua de madeira 

tem sempre uma eficácia muito grande.   
(...) o desenho (na obra), depois de feito, já foi útil.219

217 Nuno Brandão Costa, entrevista em anexo 2.3, 2 de Março de 2020

218 Graça Correia Ragazzi, entrevista em anexo 2.4, 7 de Setembro de 2020

219 João Paulo Loureiro, entrevista em anexo 2.6, 14 de Outubro de 2020
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 Aquela que é a leitura mais comum deste género de desenho, 
baseando-me nas respostas obtidas nas entrevistas, é que se trata 
de um desenho, sobretudo útil. Ao livrar-se de todos os formalismos, 
pretensões e cuidados gráficos que influenciam os desenhos de apre-
sentação, desenvolve-se uma ferramenta cujo valor e mérito reside, 
principalmente, na sua eficácia. Independentemente da sua qualidade 
gráfica, são desenhos em que todo esforço é colocado na sua inteligi-
bilidade, como uma ferramenta, sem que isso diminua a sua grandeza 
ou erudição.

É uma coisa que é mais uma linguagem universal e o desenho nem precisa de ser bonito que 
é algo que eu também costumo dizer aos meus alunos (…) como o desenho tem este caráter 

tão utilitário de ferramenta, depois em obra é isso mesmo que ele é220

 Em relação à forma como o desenho no estaleiro se torna de-
monstração das virtudes do arquiteto, sendo usado para demonstrar o 
seu valor, através de conhecimento e destreza, os docentes que com-
põem o caso de estudo, concordam na sua maioria, com esta função 
subconsciente. Neste aspeto, o Arquiteto João Paulo Loureiro, recorda 
como através do seu uso, se sente mais em sintonia com a profissão. 
Uma profissão que, no estaleiro, é a de alguém que acrescenta este 
local uma sabedoria especial.

...através de dois pregos e um cabo (…) desenharia uma elipse nas cofragens de madeira, e 
nesse momento senti que era mesmo esse o papel do arquiteto, fez-me lembrar quase um 
arquiteto do renascimento, não será novidade, mas tem algo de mágico criar uma ferramen-
ta para transpor a geometria para a obra. (…) era só seguir a tensão do “engenho”, e no fim, 
era o arquiteto a traçar aquela linha curva, mágica, e eu senti-me como alguém que possuía 
uma sabedoria que mais nenhum deles tinha. O desenho em obra como a transposição do 

saber é belíssimo.221 

220 Graça Correia Ragazzi, entrevista em anexo 2.4, 7 de Setembro de 2020

221 João Paulo Loureiro, entrevista em anexo 2.6, 14 de Outubro de 2020
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 Alguns dos inquiridos acrescentam, em nota de precaução, que 
o desenho, embora possa ser aquilo que, durante a construção, nos 
confere autoridade e é capaz até de impor uma noção de hierarquia, 
não deve nunca colocar-nos numa posição de arrogância. Particular-
mente a Arquiteta Graça Correia, refere que o que é útil durante a 
construção é uma maior proximidade entre os intervenientes e nesse 
momento, o desenho como a linguagem do diálogo na obra vê o auge 
do seu sucesso ao ser a ponte que os aproxima.

Em obra, eu tento sempre pôr-me no nível das outras pessoas (…) até acho ofensivo estar 
a usar isso para criar ainda maior distância quando o que nós precisamos é de criar mais 

empatia.222

222 Graça Correia Ragazzi, entrevista em anexo 2.4, 7 de Setembro de 2020
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Imagem 56 - Estaleiro de construção da Casa da Boavista II do Arq. Francisco Vieira de Campos
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 A análise das práticas dos docentes de Projeto 4 no estaleiro 
de construção, mostra que existe ainda, uma possível Escola do Porto, 
através - entre outras coisas - da preservação das práticas de grande 
proximidade com os métodos, os materiais e os oficiantes mais dire-
tamente ligados à materialização daquilo que planeamos.  Apesar de 
ser possível e até mais conveniente, uma abordagem de foco exclusivo 
no projeto que em muitas coisas se vê atualmente em uso, o caso de 
estudo escolhido compõe ainda um bastião das práticas que esta in-
vestigação leva a considerar serem as mais adequadas. A formação em 
arquitetura, inclusive na Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto, carece, na minha opinião, de um contacto com a realidade con-
creta da indústria construtora, por muito que este fosse pontual - já que 
o momento focal dos esforços do arquiteto é o projeto, cujo domínio 
exige muito em termos de aprendizagem. No entanto, a presença de 
docentes com estes hábitos e experiência, contactando com os futuros 
arquitetos, é sem dúvida uma mais-valia. Como o será de cada vez 
que transportarem para a sala de aula as vantagens em cultivar essa 
proximidade, contribuindo dessa forma para um maior interesse nos 
seus alunos, futuros arquitetos, em ligar projeto e execução. Isto numa 
altura em que a minha restrita visão leva acreditar que esse interesse 
é necessário, uma vez que vejo os meus colegas cada vez mais espe-
cializados e limitados à abstração que pode ser o projeto isolado.

A FAUP NO ESTALEIRO
EPÍLOGO

A FAUP no estaleiro
Epílogo
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 Uma conclusão como revelação esclarecedora que soluciona 
todos os problemas levantados, qual genial rasgo de epifania, não foi, 
infelizmente, alcançada, nem no reunir de todos os esforços de in-
vestigação incorridos no passado ano. Na verdade, nem foi esse, em 
momento algum, o objetivo. Aquilo que foi alcançado e com relativo 
sucesso, foi um maior entendimento de alguns dos aspetos menos con-
templados durante a minha formação em arquitetura, a relação entre o 
arquiteto e o estaleiro no momento da construção.

 Seguindo a estrutura da presente dissertação, no primeiro ato, 
analisou-se a evolução dessa relação numa perspetiva histórica. A his-
tória da Arquitetura Ocidental é também, de certa forma, a história do 
afastamento entre o arquiteto e o estaleiro: os meios que o permitiram, 
as circunstâncias que o exigiram e de como as abordagens do arquiteto 
se adaptaram de forma a lidar com a transfiguração da disciplina.

 Mesmo quando este desempenhava um papel quase exclusi-
vo de supervisão do estaleiro, os desenhos feitos em papiro na época 
egípcia, as indicações dadas através dos syngraphai gregos e o grande 
tratado de Vitrúvio, representam os primeiros indícios que permitiram 
ao arquiteto um certo grau de predefinição que, em parte, cria também 
o propósito no qual se baseia a disciplina. Antes do renascimento, ve-
rificou-se é que o meio que permite a separação entre o arquiteto e a 
construção foi - e ainda é - o desenho. O desenho como transposição 
das intenções do arquiteto e que, durante o renascimento, vê reforçada 
a sua autonomia como veículo das instruções a seguir no estaleiro. Isto 
através da normalização das técnicas de representação geométrica, 
seguindo diretrizes que permitem uma fácil leitura e representação. 
Verificou-se ainda que, nos séculos subsequentes, a especialização da 
profissão veio a intensificar-se, sobretudo graças a dois fatores: a siste-
matização de uma formação mais académica e os avanços tecnológicos 
da indústria, que colocam maior exigência no planeamento.

 Depreende-se que foi o aperfeiçoamento das capacidades re-
presentativas, aliado aos cada vez mais complexos métodos da indús-
tria que levou à limitação da participação do arquiteto ao momento do 
planeamento.

CONCLUSÃO
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 Também se verificou que, esta tendência para que o arquite-
to deixe de ser um construtor para passar a ser um desenhador tem, 
e terá, exceções ou, pelo menos, adaptações a este novo contexto 
procurando manter esta aproximação ao real. Na aproximação a um 
período mais contemporâneo da história, vemos essas adaptações na 
obra e métodos de alguns dos mais notáveis arquitetos, como Frank 
Lloyd Wright, Corbusier ou Carlo Scarpa, que serviram de referência 
na presente dissertação. A análise dos seus métodos e obras mostra, 
com renovado alento, que a sistematização da prática de arquitetura 
permite espaço para o cuidar das questões mais concretas do ofício: a 
compreensão da matéria, o entendimento de sistemas construtivos e 
o contacto com os executantes. Concluo, no entanto, que seja essa a 
maior lição a retirar da história onde, com o decorrer do tempo, a pro-
ximidade entre o arquiteto e o estaleiro deixou de ser uma dependência 
para ser uma opção. Cabe agora a quem procura criar arquitetura, a 
responsabilidade de manter essa relação e nesse aspeto, procurou-se 
também na presente dissertação, encontrar razões para que o façam.

 Numa abordagem posterior, mais técnica, verificou-se de que 
forma os aspetos mais regulamentares deste ofício em Portugal, con-
dicionam ou legitimam o envolvimento do arquiteto na fase posterior 
ao planeamento. Confirmou-se, em primeiro lugar, que naturalmente, 
o processo edificatório é regido de forma apertada, fruto das elevadas 
exigências de segurança e conforto, incorporadas na construção de edi-
fícios. As normas em vigor, colocam o cliente, ou dono da obra, como 
principal salvaguardado, já que é este que entra no processo como usu-
fruidor e não como prestador de serviços. A fase de projeto vê a arqui-
tetura envolvida, na generalidade das vezes, pela primeira vez. É tam-
bém a ela reservada, de forma geral, um papel que, para lá de principal 
interveniente, é também de coordenação e soberania perante as espe-
cialidades. As dificuldades impostas à prática projetual após esta fase, 
sugerem que, o projeto deverá encontrar-se absolutamente fechado, ao 
partir para a construção, compilado no chamado projeto de execução, 
sendo que alterações que a este sejam feitas são tidas como irregulari-
dades a evitar e são regidas por procedimentos que visam, em primeiro 
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lugar, à compensação destes “erros” e não à sua legitimação. Este con-
trolo é exponenciado, no caso das obras públicas face às privadas, que 
logram de maior permissividade, ao existir um contacto mais próximo 
com o cliente e empresa construtora que permite ajustes diretos que não 
necessitem de passar por todas as burocracias dos canais de relação.

 Na fase de construção, a intervenção do arquiteto no estaleiro 
não é, geralmente, legitimada pela regulamentação, exceto através do 
projeto de execução. Quero com isto dizer que a autoridade do arqui-
teto no estaleiro, é exclusivamente salvaguardada no sentido de impor 
aquilo que foi decidido a priori, o que incorre no facto de que quaisquer 
ajustes do projeto às circunstâncias reais da construção tenham que 
ser negociados por entendimento mútuo ou decorrentes de circunstân-
cias impossíveis de prever durante o projeto. Nesse caso, o arquiteto 
tem sim, o direito de orientar as novas direções a tomar - respeitando 
os interesses dos restantes intervenientes - mas não o dever, já que 
os esforços de projeto após a aprovação do projeto de execução não 
podem ser legalmente impostos ao arquiteto exceto quando constem 
do contrato por ele aprovado e assinado. Por último, na síntese do que 
se investigou, importa referir que esta obrigação de esclarecimento, a 
assistência técnica, chega a tomar um carácter opcional, mesmo em 
Portugal, já que cada vez mais escritórios não a incluem no contrato de 
trabalhos e, mesmo incluindo, não vincula a sua presença física no esta-
leiro, sinal da referida especialização que a profissão tem vindo a sofrer.

 Conclui-se, nesta análise mais técnica, que a atual regulamen-
tação - num esforço também de salvaguardar o projeto contra a sua 
desvirtuação - torna-se bastante hostil à intervenção do arquiteto no 
momento da execução. Cabe então a este, não só a decisão desta 
abordagem como uma opção, mas também o esforço de cultivar a sua 
intervenção como uma negociação, acrescendo a responsabilidade de 
cuidar das relações criadas neste contexto, para assim poder gerir aqui-
lo que, em princípio, será do interesse de uma boa obra - quase como 
se de uma má conduta se tratasse.
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 Para finalizar a procura de uma contextualização, neste pri-
meiro ato, viu-se como o desenho se converte na ferramenta per-
feita para exercer a comunicação com a equipa da obra durante a 
execução. No que pode, no contexto desta investigação, ser uma es-
pécie de “redenção”, o desenho, que permitiu, na sua autonomia, a 
ausência do arquiteto no estaleiro, é agora o meio através do qual 
ambos se reaproximam. Por muito que o hábito de dialogar desenhan-
do nas paredes, nas placas de espuma rígida, no caderno de encar-
gos, seja uma opção, concluo também que esta deva ser tida em con-
ta, já que foi e continua a ser o vestígio da passagem da arquitetura 
pela construção e, mais do que isso, constitui também o método atra-
vés do qual o arquiteto informa a obra com a sua sabedoria e do-
mínio das questões formais, materiais, metodológicas e construtivas.

 Numa investigação mais contextual, verificou-se desta forma, 
que uma abordagem interventiva do arquiteto na obra, consiste numa 
opção - dependente da sua vontade e disponibilidade - constrangida 
pela regulamentação existente - que mais facilmente é negociável no 
caso de obras privadas - e na qual o desenho desempenha um papel 
valioso como veículo da ação.

 A presente investigação continua num segundo ato em que, de 
forma mais concisa e informada, se estudou este tema tendo como objeto 
o contexto no qual me insiro: a Faculdade de Arquitetura da Universidade 
do Porto, fortemente influenciada por uma ideia de “Escola do Porto”, na 
qual ancora as suas pedagogias, nascidas das transformações e influên-
cias ao qual foi sujeito este estabelecimento de ensino ao longo dos anos.

 É precisamente aí que começa esta fase de investigação, num 
primeiro momento em que se verificou como se posicionou a génese 
da escola face às questões mais práticas da construção. Verificou-se, 
com renovada esperança que no decorrer das transformações e refor-
mas referidas, um maior contacto com a prática profissional efetiva e 
com a realidade da construção foi, no passado, um argumento para a 
mudança das pedagogias, em oposição à abstração de um ensino mais 
academicista. Em especial importa referir iniciativas como o projeto 
SAAL - que entrelaçava as práticas pedagógicas com as profissionais, 
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em brigadas de intervenção compostas por professores e estudantes da 
escola, que faziam da prática, ensino. Daí nasce muito da identidade 
da escola e se formam grandes arquitetos que lhe trazem muito pres-
tígio, alguns dos quais, felizmente, são ainda docentes na faculdade. 
Outro fator que sempre moldou a formação dos futuros arquitetos, 
é a influência que têm figuras que estão mais próximas do contexto 
pedagógico. Aí se verifica, através da análise das práticas e ideais de 
Marques da Silva e Álvaro Siza Vieira - o primeiro o mais influente ar-
quiteto na conceção da escola do Porto e o segundo a mais eminente 
figura nos últimos anos - que se mantiveram/mantêm, na sua prática, 
uma relação muito próxima com a evolução dos desenvolvimentos do 
estaleiro, fazendo desta, em ambos os casos, parte integral daquilo que 
acreditam ser arquitetura. Estes arquitetos dão o exemplo - através dos 
episódios referidos no corpo desta dissertação - não só ao associarem a 
sua incrível obra construída aos ideais aqui defendidos, como ao faze-
rem dela o legado da Escola do Porto. Poder-se-á assim dizer que, na 
criação da identidade do estabelecimento de ensino que agora deixo, 
está impressa a convicção de que arquitetura é mais que o projeto em 
abstrato e que este nunca é, por si só, autónomo. 

 Restou apenas fazer uma outra aproximação, mais atual, a 
este contexto de forma a perceber como estes valores continuam a ser 
carregados na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. As 
entrevistas aos docentes questionados serviram, de forma também ela 
conclusiva, como uma confirmação das questões abordadas, validando 
a herança pedagógica que carregam na sua prática profissional. Eles 
próprios como alumni da Escola do Porto e formadores do seu futuro. 
Todos os docentes inquiridos concordam que o arquiteto tem também 
uma função vital no estaleiro, pois é este o único que consegue gerir 
uma construção que, segundo muitos, nunca acontece sem eventua-
lidades inesperadas. Estas obras, segundo dizem, dificilmente verão 
um resultado favorável senão com a intervenção do arquiteto, na qual 
o desenho desempenha um papel fundamental. No que toca a impo-
sições e constrangimentos confirma-se uma crescente dificuldade na 
intervenção e comunicação com o estaleiro, assim como o facto de 
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que  a indefinição do projeto é um cenário ingénuo com as práticas e 
circunstâncias correntes. Verifica-se, no entanto, que esta definição 
imposta pode ser, um método favorável às eventuais alterações, pela 
forma mais organizada com que se podem fazer os tais “ajustes”. Con-
clui-se, no entanto, que estas práticas exigem do arquiteto um grande 
conhecimento e sabedoria que sustentem a confiança necessária para 
lidar com o estaleiro. Algo que remete para uma conclusão mais indire-
ta desta investigação.

 Talvez a confiança e conhecimento que nos é exigida não de-
vesse ser cultivada apenas na prática mas também a formação. Nesse 
sentido a existência de docentes que mantêm um contacto próximo 
e constante com a prática profissional e que o transparecem através 
das unidades curriculares que lecionam é sem dúvida um valioso be-
nefício para a faculdade - sendo essa uma das principais razões para 
a escolha desta amostra em particular para as entrevistas. Concordo 
que a prática profissional e ativa de arquitetura não deva ser critério 
nem suficiente, nem necessário, à docência na faculdade - falo, neste 
caso, sobretudo das unidades curriculares de Projeto, já que considero 
evidentes as vantagens do contágio de outras áreas na formação do 
arquiteto, através, sobretudo, das outras UCs. No entanto, penso que 
se deveriam reforçar as vantagens de uma maior permeabilidade entre 
a prática profissional e pedagógica. Nesse sentido, nunca isso se fez tão 
bem como na riqueza com que as questões do escritório passam para a 
sala de aula. Nesta investigação foram analisadas as instâncias em que, 
na história, a sala de aula era o próprio atelier e, não querendo descu-
rar das óbvias vantagens de ensino organizado, sedimentado e comple-
mentarmente compartimentado, nem querendo limitar a formação dos 
estudantes de arquitetura à prática da disciplina com o fim de edificar, 
não deixo, mesmo na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Por-
to, de sentir quase uma desconexão com o real ou, pelo menos, uma 
carência no entendimento das questões mais concretas da prática edifi-
catória, como a metodologia processual de uma obra e o relacionamen-
to com o estaleiro e os seus intervenientes. Visto que apoio e sustento, 
com a presente dissertação, a figura do arquiteto como mais do que 
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alguém incumbido do planeamento inicial do edifício, seria incongruente 
deixar de defender que as práticas que se concluiu serem também da 
sua responsabilidade, não tenham uma - ainda maior - representação 
na formação. Seja pelo influxo das práticas profissionais dos docentes, 
pela promoção de novas iniciativas como aconteceu no projeto SAAL 
- que coloquem a faculdade a intervir no contexto real - ou até pelo 
desenvolvimento de unidades curriculares com uma incidência mais 
cabal sobre a matéria que representamos no projeto e questões menos 
abstratas da construção.

 Recordo uma aula de Construção 3 em que o Professor José 
Gigante disse, a propósito dos seus tempos de estudante durante o 
projeto SAAL, algo como “naqueles tempos não se aprendia nada, mas 
fazia-se muito”. Deixo agora a faculdade cheio de vontade de fazer.

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro
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Imagen 57 e 58 - Alunos e professores do curso de Arquitetura da Escola Superior de Belas Artes do 
Porto numa visita ao estaleiro de obra em 1976. Fotografia do arquiteto - na altura aluno - José Gigante
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ANEXO 1.1
NOTIFICAÇÃO A MARQUES DA SILVA A PROPÓSITO DA ALTE-
RAÇÃO DO SEU ESTATUTO PARA  ARQUITETO CONSULTOR
27.07.1909

Porto 27 de Julho de 1909

Illmo.Snr.Erchitecto José Marques da Silva

 Para conhecimento de V.Sra. transcrevo a comunicação
da Direcção n.992 de 24 do corrente, que é do theor sequinte:
“Participo a V. que por despacho Ministral de Hontem, foi 
aprovada a proposta do Concelho de Administração para que
ao architecto José Marques da Silva seja conservado o nome
se Architecto Consultor, sendo consultado unicamente quando
esta Direcção o entender, sem que d’essa concessão lhe resul-
te direito de fiscalizar as obras ou de intervir nas alte-
rações que desta Direcção julgue dever propor sobre traba-
lhos a executar.

Pel’o Engenheiro-Chefe de Via e Obras,

(a) A.de Barros Araujo.

Anexo 1.1

Documento cedido pela Fundação Marques da Silva em 13.01.2020
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Anexo 1.2.1

ANEXO 1.2
REIVINDICAÇÃO DE MARQUES DA SILVA DO SEU PAPEL
ENQUANTO ARQUITETO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO

Documento cedido pela Fundação Marques da Silva em 13.01.2020

Illustre e Exc.mo Sr.

Presidente do Conselho de Admnis-

tração dos Caminhos de ferro do Es-

tado.

 Ao abaixo assinado foi communi-

cado pela Exc.ma Direcção dos Caminhos de

ferro do Minho e Douro, que cessava

em fim co mez proximo passado a

comissão de serviço que exercia

em virtude da portaria de 8 de Septembro

de 1899 para o complemento da qual, pri-

meiramente, em despacho ministral, or-

denou fosse “o architecto José Marques

da Silva encarregado de elaborar o proje-

cto da Estação Central do Porto e sua exe-

cução, em seguida, approvada e aucto-

risada a sua amissão como architecto

contratado por communicação do

Concelho da muito digna presidencia de

V Exc.a, na qual são transcriptos textual-

mente os mesmos dizeres.

No encargo da sua missão procurou o supp.e até 

hoje, com dissenso da própria saude, cumprir

seu dever não só na elaboração da projectos

como em desenhos especiaes para a execução
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Anexo 1.2.2

ANEXO 1.2
REIVINDICAÇÃO DE MARQUES DA SILVA DO SEU PAPEL
ENQUANTO ARQUITETO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO
- CONTINUAÇÃO -

Documento cedido pela Fundação Marques da Silva em 13.01.2020

e devendo começarse presentemente

o trabalho de construção do Edificio

propriamente dito é ali que o trabal-

lho do architecto tem de exercer-se, na

organização de detalhes, que jamais pro-

jecto algum de conjunto pode pre-

cisar, pois os perfis das molduras para a

execução, os relevos saliencias de mil ele-

mentos diversos, taes como, pilastras, cu-

nhaes, almofadas, consolas, medalhões, etc.

só podem ser definitivamente marcados

e cotados em desenhos especiaes, que não

só mostrem a sua elevação, mas a sua 

forma em planta e em cortes 

por vezes varios. Além d’isso ha no pro-

jecto particularidades de construção,

que não poderam ser, pela mesma causa,

sufficientemente desenvolvidas e outras 

pouco em voga no nosso paiz.

ponderando estas circunstancias é e-

videntemnte necessaria a cooperação do archi-

tecto na execução e assim o abaixo assi-

gnado appela para o alto entendimento de

V Exc.a e do illustrado Conselho de Adminis-

tração dos caminhos de ferro do Estado e
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Anexo 1.2.3

ANEXO 1.2
REIVINDICAÇÃO DE MARQUES DA SILVA DO SEU PAPEL
ENQUANTO ARQUITETO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO
- CONTINUAÇÃO -

Documento cedido pela Fundação Marques da Silva em 13.01.2020

Sollicita a justiça de ser reen-

tegrado no lugar de architecto

da execução do projeto da Esta-

ção Central do Porto.
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Anexo 1.3

ANEXO 1.3
ACEITAÇÃO DE MARQUES DA SILVA DO SEU ESTATUTO COMO 
ARQUITETO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO, SEM VENCIMENTO
13.12.1912

Exc.mo Senhor

Diz José Marques da Silva, que sendo

architecto consultor dos Caminhos de

ferro do Minho e Douro e autor do

Projecto da Estação Central do Porto

pretende, no interesse da constru-

cção d’este edificio, assumir, sem

vencimento, a situação de archite-

cto das obras de execução, as quaes

deverão ser sempre feitas com a

sua indicação e approvação e qu-

ando haja divergencias serem ellas sub-

mettidas ao exame d’uma commis-

são composta: do presidente e um vo-

gal do Conselho de Administração dos ca-

minhos de ferro do Estado, do Director

Geral d’obras Publicas e de dois archi-

tectos do quadro do Ministerio do Fomento.

Saude e Fraternidade 

Lisboa 13 de dezembro de 1912

José Marques da Silva

arch.cto pelo gov. frances
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ANEXO 2
ENTREVISTAS A PROFESSORES DA 
UNIDADE CURRICULAR DE PROJETO 4

 As entrevistas que se seguem foram realizadas a uma seleção 
de professores da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 
no sentido de apurar as suas abordagens relativas aos temas tratados 
nesta investigação.
 Foram escolhidos os professores da Unidade Curricular de Proje-
to 4 do ano letivo de 2019/2020 por, como foi já referido, constituírem 
o conjunto de docentes de uma Unidade Curricular obrigatória com 
grande peso no currículo pedagógico da Faculdade, que desempenham 
com maior proximidade e de forma mais sistemática a prática profissio-
nal enquanto arquitetos. Sendo estes, docentes da Unidade Curricular 
de Projeto 4,  qualquer aluno graduado pela Faculdade de Arquitetu-
ra da Universidade do Porto terá tido, invariavelmente, contacto com 
estes profissionais - cingindo-me ao ano letivo de 2019/2020 - e terá, 
no decorrer da sua formação, sido moldado pelas suas abordagens e 
princípios relativos à proximidade com as dinâmicas do estaleiro, a ma-
terialidade e as práticas construtivas. Justificando assim o interesse nas 
suas perspectivas acerca destes temas.
 Os esforços no sentido de reunir estas entrevistas foram, em 
parte, desviados pela situação pandémica que se vive no ano de 2020, 
o que resultou em que tenha sido impossível reunir as respostas de 
todos os docentes, tendo, por isso, infelizmente, ficado ausentes os 
testemunhos da Professora e Arquiteta Raquel Paulino e do Professor e 
Arquiteto João Pedro Serôdio. Para além disso, foi também impossível 
reunir pessoalmente com o Professor e Arquiteto Adalberto Dias, que 
prestou a gentileza de me facultar as suas respostas por escrito, aos 
tópicos que pretendia abordar nas entrevistas.
 De forma a conduzir a conversa, foram elaborados os tópicos que 
se pretendiam abordar e que estão presentes em anexo, de seguida. 
Foram organizados na perspetiva de partir de ideias mais gerais para 
casos mais particulares, tocando, como se poderá ver, nos temas que 
se consideram fulcrais para este trabalho. Todas as entrevistas foram 
conduzidas em formato de “conversa informal” desencorajando respos-
tas mais diretas e restritas em função da divagação que muitas vezes 
lança pistas para tópicos que inicialmente nem teriam sido pensados. 
Nesse sentido serviram os seguintes tópicos apenas como garantia de 
que as questões mais fulcrais seriam abordadas.
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Anexo 2.1

ANEXO 2.1
GUIÃO DOS TÓPICOS PARA AS ENTREVISTAS

1 - Comparando com o cinema em 
que existe uma diferença clara en-
tre os papéis dos diferentes intervenien-
tes, enquanto arquiteto, no processo 
edificatório, considera-se um ator, um rea-
lizador, guionista ou um pouco de todos?

2 - Cabe ao arquiteto gerir a separação 
queexiste entre o que é projetado e o que 
é executado? 

3 - O projeto de arquitetura deve ser algo 
que, na passagem para a fase de constru-
ção se deve encontrar fechado, quase la-
boratorial? Ou deve permanecer aberto aos 
estímulos externos que surgem nessa fase? 

4 - De que forma fatores como o carác-
ter público ou privado da obra, a equi-
pa com que o arquiteto trabalha e ou-
tros podem influenciar a intervenção 
do arquiteto durante a fase de execu-
ção, no sentido de lhe permitir ou re-
tirar liberdade para alterar o projeto? 

5 - Pensa que é vantajoso que o acom-
panhamento seja feito pessoalmente, 
pelo arquiteto encarregado do projeto? 

6 - Regra geral, faz o acompanhamento da 
obra pessoalmente? 

7 - Com que regularidade considera ne-
cessárias as visitas à obra? 

8 - A dimensão internacional que cada 
vez mais escritórios de arquitetura as-
sumem tem como repercussão o obs-
táculo natural da distância, que difi-
culta as visitas à obra, como é que o 
arquiteto deve lidar com esse obstáculo? 

9 - Pensa que, no geral, os arquitetos es-
tão, tendencialmente, a afastar-se da obra 
na fase da construção? 

10 - Pensa que um maior contacto do arqui-
teto com a fase de construção trás também 
um conhecimento que pode ser transposto 
para a fase de conceção no escritório, en-
riquecendo também projetos posteriores? 

11 - Relativamente às visitas à obra, 
quando as faz é mais próximo de um exer-
cício de “fiscalização” da exacução, ou 
de uma oportunidade para projetar, con-
duzindo a obra diretamente no estaleiro? 

12 - Nas visitas à obra, com quem comunica?  

13 - Como é que comunica com a equipa 
na obra? 

14 - Como é que o contexto da obra (lo-
cal, equipa com quem está a trabalhar…) 
pode influenciar a forma como faz essa co-
municação? 

15 - Pensa que há vantagens em que a 
coordenação da pluridisciplinaridade das 
especialidades envolvidas na obra seja fei-
ta pelo arquiteto e não por um terceiro?

16 - Nas visitas à obra, costuma fazer a 
comunicação com a equipa da obra atra-
vés do desenho? Se sim como? (esquiços 
nas paredes, riscos no chão, alterações 
dos desenhos no computador, apronta-
mentos nas plantas, cortes e alçados…) 

17 - Concorda que o desenho na obra 
pode ser, mais do que uma ferramen-
ta de comunicação, uma forma de esta-
belecer uma hierarquia no local da obra? 
Costuma usa-lo também nesse sentido? 

18 - Se tem por hábito desenhar durante 
as visitas à obra, costuma guardar regis-
tos desses desenhos? 

19 - De que forma é que a obra pode, ou 
não, ficar enriquecida por um maior contac-
to do arquiteto com a fase de construção? 

20 - Recorda alguma obra que, durante a 
fase de construção, acabou por ficar alte-
rada de forma impactante em relação ao 
projeto? De que forma? 

21 - Recorda algum caso em que a comu-
nicação com a equipa da obra tenha sido 
particularmente difícil ou particularmente 
fácil? De que forma?
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ANEXO 2.2
ENTREVISTA AO PROFESSOR E ARQUITETO 
CARLOS PRATA, POR ALEXANDRE MARQUES
19.02.2020

Se fizermos uma comparação com o cinema em que existe uma diferença clara entre os 
papéis dos diferentes intervenientes, enquanto arquiteto, no processo edificatório, o pro-
fessor considera-se um ator, um realizador, guionista ou um pouco de todos?

 Eu se fizesse alguma comparação com outras artes, diria que o arquiteto 
é um maestro-compositor, porque para além de compor e conhecer muito bem 
aquilo que produz, tem que viabilizar e gerir a forma de materializar aquilo que 
projeta. Eu já faço obra há quarenta e tal anos, portanto já passei por muitas fases, 
mas sempre trabalhei da mesma maneira. Faço o projeto, viabilizo-o do ponto de 
vista estrutural, do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista do orça-
mento… estou a falar das coisas da arquitetura, porque arquitetura são só massas 
e projeto. Trabalhamos, se é que podemos, com a metodologia que se conhece 
que é a da Faculdade de Arquitetura: Um sítio, com um programa, um orçamento 
e uma resposta e isso tudo, com a cultura arquitetónica que cada um transporta.

 Depois de viabilizarmos a possibilidade de materialização do pro-
jeto - que também passa por várias fases desde a aproximação ao problema 
até à fase de finalização, com o projeto de execução. Isto de todas as espe-
cialidades, não só da arquitetura - viabilizando-se isso, depois decorre a obra 
da melhor maneira. Nunca tive obra nenhuma em que não tivesse sempre 
o mesmo papel, que é de coordenador do projeto e nessa medida, coordena-
dor da obra também, não sou diretor de obra, represento o dono da obra na 
obra. Sou quem garante que o que se projetou e foi aprovado, é construído.

Então acredita que cabe ao arquiteto gerir a separação que existe entre o que é projetado 
e aquilo que acaba por ser construído?

 É o arquiteto que permite isso, agora, é evidente que há muitas perspeti-
vas diferentes, por exemplo: eu fiz, para a rotunda de Vila Nova de Gaia, uma torre 
de vidro e mais um edifício de lado, um empreendimento com a Teixeira Duarte, 
uma empresa de construção. Tinha três quarteirões e fez-se um concurso limitado 
com cinco arquitetos aqui do Porto e eu ganhei. Depois aquando da discussão a 
proposta de honorários, o dono disse assim “Já percebi pela proposta que você 
faz aqui que não quer fazer o projeto de execução” eu disse que não, que eu faço 
arquitetura, e ele “É que nós em Lisboa  não fazemos assim, temos arquitetos que 
fazem a fachada e que fazem o licenciamento e depois temos os arquitetos e os 
decoradores que trabalham connosco há muito tempo e que fazem os interiores” 
e eu disse “Não, nós aqui no Porto fazemos isto tudo e gostamos de o fazer”. As 
perspetivas são muito diferentes, de facto, as coisas não estão normalizadas, ago-
ra eu nunca tive ninguém que me dissesse “Eu não quero o senhor na obra” está 
ligado. É muito diferente uma obra titular de uma obra pública mas inclusive numa 
obra pública isso faz parte das nossas funções, aliás, os honorários até são pagos 
só no final da obra, uma percentagem, claro, mas só no fim da assistência técnica.
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Em termos do projeto de execução, acha que este deve ir para a fase de construção o 
mais fechado possível? Ou, quando é possível, acha que a obra deve manter-se aberta 
para depois até poder ser alterada durante a construção?

 Eu adoraria que as obras pudessem ir muito abertas, só que o problema 
é que cada vez mais nós temos que fazer obras associadas a um orçamento. Nin-
guém vai começar uma obra sem saber quanto é que lhe vai custar. Depois pode 
haver uns acertos e uns deslizes no orçamento, mas há uma base, a obra tem 
de estar completamente definida, desde o essencial até ao mínimo acabamento, 
senão é só surpresas nos desenhos.

Existem alterações inevitáveis durante a construção obra. Nesse sentido, considera van-
tajoso que o acompanhamento da obra seja feito pelo arquiteto que dela estava encar-
regue?

 Claro, isso faz parte. Verificar a concretização do projeto, a assistência 
técnica da obra que nos compete. Esclarecer o projeto, com o empreiteiro, as 
análises das alternativas que naturalmente sejam propostas, como optar por uma 
coisa ou por outra e sempre que possível, ser eu a fazer as alterações, porque 
senão isso é um problema. Sempre fiz o processo de execução, mas sobre o ponto 
de vista da defesa do que se passa na obra, eu por vezes incluía nas medições, um 
valor que funcionava como uma almofada, para depois ter margem para ajustes e 
andávamos ali na obra a negociar para o valor da obra não se alterar.

 Hoje em dia, principalmente nas obras públicas isso não é possível, o que 
não for feito, tem que ser retirado, é muito mais difícil de negociar… Mas mesmo 
assim não é impossível, com o empreiteiro. Tem que haver sempre uma base de 
confiança e o empreiteiro sabe que se começar a hostilizar, não vai fazer obras 
também.

Com que regularidade considera necessárias as visitas à obra?
 Nós vamos sempre uma vez por semana, mas normalmente, a fiscali-

zação avisa na semana anterior se é necessário. A reunião é às quartas, à sexta a 
fiscalização diz se é preciso vir para a semana ou não, ou então, às vezes até se 
vai mais do que uma vez [por semana] à obra. Sempre que há necessidade.

A dimensão internacional que cada vez mais escritórios de arquitetura as-
sumem tem como repercussão o obstáculo natural da distância, que dificul-
ta as visitas à obra, como é que o arquiteto deve lidar com esse obstáculo?

 O problema dos projetos internacionais, é a angariação dos mesmos, 
que normalmente só se faz em associação com gabinetes de outros países. Eu 
fiz algumas tentativas no trabalho lá fora, mas acho que as condições são muito 
diferentes. Fiz um trabalho em Moçambique. Eu fui sócio do arquiteto Losa, que fez 
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um grande edifício em Luanda e acompanhou-o na obra com um engenheiro que 
estava lá da confiança dele: tirava fotografias, mandava-lhe cartas, ele respondia 
e a obra ficou feita exatamente como a tinha projetado. Hoje em dia é muito mais 
fácil, temos a internet, falamos por Skype, filma-se, o que faz com que esses as-
petos não condicionam tanto hoje em dia, é a mesma coisa que fazer uma obra no 
Algarve, também são 600 quilómetros até lá. Hoje as fronteiras desapareceram. O 
grande problema é a organização da construção, a organização do processo pro-
dutivo, que é muito diferente. É preciso submetermo-nos a isso… felizmente, eu 
consigo sobreviver cá em Portugal.

Pensa que, no geral, os arquitetos estão, tendencialmente, a afastar-se da obra na fase 
da construção?

 A minha experiência não é essa, sempre estive ligado, nunca ninguém 
me disse que não podia estar… O que eu acho é que há muitas maneiras de estar 
na profissão. É muito mais fácil fazer um projeto de licenciamento do que fazer 
um projeto de execução. O grande investimento que nós fazemos é no projeto de 
execução. 

 A tabela e a forma de pagamento de honorários, normalmente permite 
que 50% dos honorários sejam recebidos até ao licenciamento. O que é que faz 
quem não gosta de arquitetura, quem não gosta da obra? Quem acha que arqui-
tetura é uma atividade como vender enchidos ou outra coisa qualquer? É evidente 
que é muito aliciante fazer o licenciamento, tratar da burocracia e receber 50% 
dos honorários e não ter de se preocupar mais. Em Lisboa é uma prática muito 
comum, haver pessoas que só fazem licenciamentos. Aqui no Porto, não conheço, 
mas é provável, agora com a quantidade de arquitetos que há, que as coisas se 
passem em formatos desse tipo.

Pensa que um maior contacto do arquiteto com a fase de construção trás também um 
conhecimento que pode ser transposto para a fase de concepção, no escritório, enrique-
cendo também projetos posteriores? 

 Uma pessoa só faz projetos com um objetivo, que é construir. Se não 
souber nada de construção, vai ter que ir aprendendo, foi o que aconteceu com 
todos nós, aprendi nas obras muitas coisas, porque mesmo a nossa formação era 
muito enciclopédica. 

 Os primeiros tempos foram muito importantes para mim porque apren-
díamos com quem construía, tratávamos diretamente com quem executava, com 
o serralheiro, com o carpinteiro, com o trolha, com quem fazia o betão, com o 
pedreiro, etc. Via-os a trabalhar, falava com eles e aprendia as coisas. Depois é 
evidente que havia um saber mais organizado.
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 Hoje em dia nas obras, não se passa nada disso, as fiscalizações nem 
querem que falemos com os empreiteiros, tem de estar tudo através dos canais 
de relação. O que não impede que também não nos aproximemos das pessoas e 
vamos percebendo o que é que estão a fazer, e aprende-se. Eu digo sempre aos 
meus alunos que as pessoas têm que terminar a formação com uma metodologia 
de projeto, depois todo o projeto é de quem constrói. Basicamente é dizer que 
arquitetura se pode ensinar, pode-se ensinar Teoria e História, Desenho, Geome-
tria, essas coisas todas, mas depois cada um tem que se fazer ao projeto. Tem 
que aprender a fazer projeto, e no projeto, o que entra é aquilo que se conhece 
e que se sabe. Por exemplo: no quarto ano, nós começamos a introduzir coisas 
mais complexas de construção redes de infraestruturas e coisas do género. Para 
nós que temos experiência isso é uma coisa natural, não consigo pensar no projeto 
sem pensar globalmente nos problemas todos. Mas na Faculdade não, fazemos um 
processo etapista, em que vamos progressivamente dando informação e obrigando 
a dar respostas, porque as pessoas não têm essa capacidade e esse conhecimento 
para globalizar as coisas. Mais uma vez, a experiência é a mãe de tudo, não é? A 
experiência tem a ver com o conhecimento. E se também ajuda depois na criação? 
Claro, o projeto depois é informado por isso.

Como é que o contexto da obra (local, equipa com quem está a trabalhar…) pode influen-
ciar a forma como comunica com as pessoas na obra?

 No escritório nós sempre entendemos que o projeto é um meio. Os 
desenhos que nós produzimos têm de ser o mais claro possível, para as pessoas 
entenderem o que é que nós queremos, quer em termos de acabamentos, mate-
riais, relação das coisas, etc. Nunca me preocupei em fazer desenhos bonitos ou 
para as revistas. Ao longo do tempo sedimentámos uma forma de comunicação, 
uns códigos, que sabemos que funcionam, portanto, trabalhamos nesse sentido. 
Depois, para cada projeto há sempre uma equipa, porque o projeto faz-se em 
equipa e na obra eu nunca vou a uma reunião - qualquer que ela seja - sem o cola-
borador que está a trabalhar diretamente nela, para as pessoas estarem por dentro 
do processo e irem acompanhando. Em algumas reuniões eu não vou sequer, só 
quando é necessário ou quando há problemas para resolver. De resto, é para fazer 
aquilo que está no projeto, não tem muito que saber, só quando é preciso explicar.

 Nesse aspeto, cada obra é um caso, porque tem fiscalizações - algumas 
estranhíssimas - e diretores de obra que também têm a cobertura das empresas, 
o que também se torna muito complicado. Há alguns que não percebem nada de 
construção e só sabem de custos e quantidades e outros que até acham que é uma 
oportunidade para aprenderem mais. Qualquer oportunidade é uma oportunidade 
boa para aprender - eu faço isso todos os dias e tomara eu aprender todos os dias 
qualquer coisa.
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 Na fiscalização acontece a mesma coisa. Há fiscais que sabem imenso 
de construção, outros que não sabem nada, depois, o nível seguinte que são os 
encarregados - quer da fiscalização, quer do empreiteiro - também é fundamen-
tal. Há encarregados fantásticos, que, a dada altura, conhecem o projeto melhor 
que nós, rigorosos, e há outros que querem é ver aquilo andar para a frente de 
qualquer maneira. Nós andamos sempre a tentar que as pessoas percebam como 
é que nós funcionamos e o rigor e sinceridade que temos nas coisas e às vezes 
funciona, mas as pessoas interessam-se... De outra maneira. Mas não tenho tido 
muitos problemas.

Pensa que há vantagens em que a coordenação da pluridisciplinaridade das especialida-
des envolvidas na obra seja feita pelo arquiteto e não por um terceiro?

 Tem de ser, se não o projeto torna-se uma desgraça total. Eu penso que 
a única pessoa que pode ser o coordenador de projeto é o arquiteto, não há outro, 
porque os outros saberes, seja os que sabem de água, os que sabem de eletrici-
dade... São saberes particulares, específicos, e não têm capacidade de coordenar 
tudo, houve um tempo em que tentaram, mas agora isso é reconhecido.  Inclusi-
vamente, eu tinha uma obra do Hospital da Boavista, com uma empresa que foi 
imposta de Lisboa, que fazia os projetos todos, e a dada altura apareceu um docu-
mento que era “as especialidades”, e arquitetura aparecia como uma especialidade 
e eu disse “olhe desculpe, mas você vai ter que mudar isto, arquitetura não é uma 
especialidade, arquitetura é o projeto global e é quem faz a coordenação, especia-
lidades são vocês todos” eram 21 engenheiros. Mas resolve-se, tem que se saber a 
posição em que se está e impor uma forma de funcionamento, se não aceitarem… 
Eu já despedi clientes, já cheguei a meio da obra e disse “olhe passe muito bem, 
eu vou-me embora”. Ou as pessoas respeitam, e aceitam ou então também não 
há problema nenhum, cada um segue o seu caminho.

Nas visitas à obra, costuma fazer a comunicação com a equipa da obra através do dese-
nho? Se sim como?

  Nós agora vamos para a obra sempre com um iPad com o projeto todo. 
Dá muito jeito, tem lá tudo e é muito rápido. É evidente que o projeto por mais 
desenhos que tenha, nunca esclarece a globalidade da obra. O 3D às vezes é bom 
porque os engenheiros e executantes, percebem o que se quer. Maquetes, acho 
que não vale a pena, não sou adepto, no ensino sim, mas na minha prática não 
se justifica. Isto significa que muitas vezes é preciso, explicar uma parte de um 
pormenor ou de uma obra, ou mesmo fazer uma explicação genérica dos princípios 
de projeto, trazer as pessoas para a nossa guerra. Ainda agora estive no Cine-
teatro de Amarante em uma obra que está em andamento e há lá alguns aspetos 
do palco em que eu estive lá a fazer uns esquiços, mais para explicar. Às vezes, 
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serve também para alterar, porque estes projetos demoram 3 ou 4 anos a entrar 
em obra, e entretanto as coisas mudam. Quando tem a ver com o orçamento, é 
muito complicado estar a mudar esse tipo de coisas, se for mudar algo do género: 
“isto [apontando para o tampo da mesa] em vez de ter 4 centímetros, tem 3.5” 
pode ser simples, agora se for “isto era madeira maciça e eu quero folheado” já é 
um problema, porque tudo isto vai ter custos, por isso as coisas têm de ser ante-
cipadas e preparadas em projeto, em reunião. Agora, se fosse o Siza não, o Siza 
consegue mexer tudo e o Eduardo [Souto de Moura] também, mas mesmo nesses 
casos há os problemas dos orçamentos que disparam, extrapolam.

Concorda que o desenho na obra pode ser, mais do que uma ferramenta de comunicação, 
uma forma de estabelecer uma hierarquia no local da obra por ser através do desenho 
que o arquiteto demonstra o seu conhecimento na obra para quem não o tem? Costuma 
usá-lo também nesse sentido?

 Há duas maneiras de estabelecer hierarquia, uma é tipo tropa em que 
mesmo que os outros não queiram, há uma autoridade, essa é uma hierarquia 
que não me interessa. A hierarquia é natural, és tu que conheces o projeto, que 
percebes os problemas, que admites as alternativas, que discutes formas de fazer. 
Os engenheiros vão passando na obra: há uma fase na obra, quando estamos em 
fundações em que há uma participação grande do engenheiro civil, depois passado 
um bocado, já é o da eletricidade que vem mais vezes, passam na obra em função 
das necessidades concretas do que se está a fazer. Nós não, estamos sempre lá, 
a hierarquia é natural, eles fazem o projeto como está, se o quiserem mudar, não 
fazem nada sem nós autorizarmos. Mesmo os engenheiros não alteram nada sem 
nós autorizarmos, é essa a hierarquia.

Costuma guardar registos dos desenhos feitos nas visitas à obra?
 Há muitas coisas que ficam nas paredes. Agora fotografamos, antes nem 

isso fazíamos e pintava-se por cima. De uma forma geral tento ser mais siste-
mático, tenho sempre o “sacristão” ao lado e digo “faça aqui, faça acolá” senão a 
informação perde-se e às vezes esses desenhos fazem parte integrante da ata. 
Exato, eu penso que é um tipo de desenho de arquitetura que muitas vezes 
fica perdido, mas que também é muito importante. Eu tive uma obra nas Águas 
do Porto que durou por volta de um ano e meio e as atas estavam cheias de dese-
nhos em anexo, para esclarecer problemas, dúvidas, alterações e acertos.
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Recorda alguma obra que, durante a fase de construção, acabou por ficar alterada de 
forma impactante em relação ao projeto? De que forma?

 Tive uma obra em que despedi o cliente, ele queria alterar muito do que 
tínhamos combinado - eu era jovem ainda, tinha trinta e poucos anos - discuti a 
casa toda, era uma recuperação em Viana e ele era complicado, sempre lá no es-
critório, a discutir, discutir, discutir… Mas fechámos o projeto. Fomos para a obra, 
um dia cheguei lá e o empreiteiro disse “O Sr. Dr. disse que não quer a escada 
assim” e eu telefonei-lhe e disse “Desculpe lá, o senhor assumiu um compromisso 
que foi o projeto, que já estava discutido. Eu também me comprometi com coisas 
que não queria ou que não gostava tanto” e ele “Mas eu não quero assim” e eu 
“Oh Sr. Dr. Então se não quer, passe muito bem, o compromisso que assumi foi 
aquele, o Sr. já que sabe tanto, faça o que quiser”. Despedi-o, agora o resto das 
obras, não tenho tido problemas que necessite de me incomodar muito.

Recorda algum caso em que a comunicação com a equipa da obra tenha sido particular-
mente difícil ou particularmente fácil? De que forma?

 Bem, eu tive uma obra pequena que tinha um jovem diretor de obra que 
não ouvia nada, nem queria saber e era até mal criado, eu um dia disse-lhe “O 
senhor, comigo não volta a falar, não me dirige a palavra nem olha para mim, per-
cebeu? Acabou! Eu falo aqui com o representante do diretor de obra e ele transmi-
te-lhe tudo, o senhor se quiser ouve, agora comigo não fala mais” e ele nunca mais 
falou comigo. Era uma pessoa, que dizia coisas ridículas. Eu tenho alguns anos de 
experiência e preocupo-me por perceber como é que funciona aquilo que estou a 
desenhar, como é que se pode realizar. A dada altura eu estava-lhe a explicar um 
pormenor e diz ele “Pois, pois, isso é muito fácil de desenhar, mas fazer…” e eu 
fiquei espantado a olhar para ele… Mas no final a obra não se fez? Claro, e nessas 
condições e para ele foi uma obra muito interessante, com um arquiteto que era 
muito chato.
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Se fizermos uma comparação com o cinema em que existe uma diferença clara entre os 
papéis dos diferentes intervenientes, enquanto arquiteto, no processo edificatório, o pro-
fessor considera-se um ator, um realizador, guionista ou um pouco de todos?

 Penso que a comparação com o cinema é um pouco falaciosa ou, se 
calhar, difícil. Para se fazer essa comparação, o arquiteto, no fundo é o guionista, 
é o realizador e é o produtor. O envolvimento do arquiteto está muito para além 
só da concepção - pelo menos na forma como eu encaro - porque se ficar pelo 
lançamento de uma ideia, é muito provável que a concretização dessa ideia não 
corresponda áquilo que foi imaginado. Embora eu ache, também, esse conceito 
de ideia algo relativamente frágil, porque não acredito muito nas ideias assim em 
abstrato, o processo de projeto é uma coisa muito mais complexa, estendida no 
tempo, e que ultrapassa muito a questão conceptual.

Cabe ao arquiteto gerir a separação que existe entre o que é projetado e o que é execu-
tado? 

 Não é separação, é fazer a ligação. É garantir que aquilo que é executado 
em obra corresponda aquilo que foi projetado e que aquilo que foi projetado corres-
ponda áquilo que foi pensado. São três momentos diferentes: o pensamento, que 
depois tem uma tradução em projeto – e esse projeto é uma peça muito complexa, 
em que a arquitetura acaba por ser aquilo que dá o ritmo e estabelece as ligações 
entre as outras especialidades e incorpora-as no projeto – e depois, a tradução dis-
to para a construção é um terceiro momento muito importante e que geralmente 
leva a que o projeto continue a ser realizado de alguma forma. Não para, é preciso 
acrescentar coisas, é preciso rever coisas, devido ao impacto com a realidade. 

 O projeto é um elemento abstrato que é composto de peças abstratas 
que são os desenhos e a parte escrita, tudo isso é uma abstração. Depois quando 
se dá o impacto com a realidade – e não é só nas obras com pré-existências ou re-
cuperações, mesmo nas obras de raiz - acabam por surgir situações que o projeto 
não contemplou, por muito que se desenhe e geralmente, há uma cultura dos pro-
jetistas que têm qualidade de, através do desenho, e nomeadamente através do 
detalhe, tentarem abarcar todas as situações da obra. O que nos diz a experiencia 
é que dificilmente é tudo definido, ou estava definidas de uma forma que depois 
não é compatível com a realidade física da obra, com o momento da obra, ou com 
as condicionantes da obra. Depois é preciso melhorar esse detalhe ou refazer.

 O projeto de arquitetura deve ser algo que, na passagem para a fase de construção se 
deve encontrar fechado, quase laboratorial? Ou deve permanecer aberto aos estímulos 
externos que surgem nessa fase? 

 Não é uma questão de estar fechado ou aberto, deve ir o mais definido 
possível. Hoje em dia, infelizmente isso é uma obrigatoriedade. Não quer dizer que 
isso seja positivo, porque pode não ser.  



227

Anexo 2.3

 Se calhar seria mais interessante fazer-se o projeto à medida que se 
vai construindo. Isso seria a situação ideal. Por exemplo, construíamos o tosco da 
obra, olhávamos para a obra, víamos o betão e o tijolo e em função do que vía-
mos e do ambiente, se calhar era interessante começar a detalhar a partir daí. Na 
Suíça faz-se um pouco assim. Mas isto seria um pouco radical. Eu quando penso 
um projeto, numa fase inicial começo logo a pensar em função da materialidade 
desse projeto. O que tem a ver com muitas coisas: com o programa, com o sítio, 
com o ambiente que se pretende para a própria construção... Muitas vezes, o mo-
mento inicial de projeto já tem lá essa informação construtiva, mas, por vezes, a 
obra sugere coisas diversas. Nós no projeto nunca conseguimos ter a fisicalidade, 
a espacialidade, a relação do corpo com o espaço e com a paisagem, é tudo uma 
abstração. Isto não tem muito a ver com experiência, porque eu já faço projetos e 
obras há 20 anos e continuo a iludir-me todos os dias. 

De que forma fatores como o carácter público ou privado da obra, a equipa com que o 
arquiteto trabalha e outros podem influenciar a intervenção do arquiteto durante a fase 
de execução, no sentido de lhe permitir ou retirar liberdade para alterar o projeto? 

 Hoje em dia, nas obras públicas, é praticamente impossível alterar, o que 
foi projetado tem de ser rigorosamente aquilo que vai ser executado. Só por moti-
vos de força muito maior ou imprevistos alheios à obra é que nós podemos alterar 
o projeto. Isto porque existem questões que têm a ver com legislação, até com as 
próprias regras de funcionamento do tribunal de contas, em que os donos da obra 
têm muita dificuldade em aceitar uma alteração. A alteração só é justificada por 
motivos fortes e não por vontade do arquiteto.  

 Numa obra privada já é diferente, há uma relação direta com o cliente 
e a obra, que não estão sujeitos a nenhuma regra, nenhuma lei, e há um diálogo 
com o dono da obra que é muito pessoal e direto o que numa obra publica não 
acontece, embora eu já tenha conseguido alterar algumas coisas nas obras pu-
blicas falando com o dono de obra, chamando-o à razão e explicando-lhe, mas é 
difícil. Numa obra privada isso é mais fácil acontecer e se houver uma boa relação 
com o cliente, melhor. Eu posso dizer por exemplo, que nas obras que fiz de casas 
privadas, geralmente altera-se muita coisa do projeto para a obra. Pode não se 
notar quando se olha para o projeto e se olha para a obra, mas há muitas coisas 
que são alteradas.  

Pensa, que é vantajoso que o acompanhamento da obra seja feito pessoalmente, pelo 
arquiteto encarregado do projeto? 

 Sim, acho que é essencial, não estou a ver outra pessoa a substituir-se 
ao autor do projeto. 
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Com que regularidade considera necessárias as visitas à obra? 
 Depende do andamento da obra, mas por exemplo numa obra pública 

está mais ou menos estipulado que os arquitetos e os engenheiros vão à obra pelo 
menos uma vez por semana independentemente do desenvolvimento da obra. Nas 
obras privadas isso vai-se gerindo com o próprio empreiteiro e com a necessidade. 
Às vezes nas obras privadas até há semanas em que se vai tês vezes e depois 
passa-se quinze dias sem ir porque não se justifica. Numa obra pública como há 
um contrato e é tudo definido a priori, há esta obrigatoriedade de o gabinete de 
arquitetura estar representado 

A dimensão internacional que cada vez mais escritórios de arquitetura as-
sumem tem como repercussão o obstáculo natural da distância, que dificul-
ta as visitas à obra, como é que o arquiteto deve lidar com esse obstáculo? 

 Eu não tenho essa dimensão, aliás, as minhas obras são todas muito 
locais, a obra mais longe que estou a fazer é em Coimbra, a 100 quilómetros da-
qui. Também não procuro muito, verdade seja dita, porque tenho trabalho aqui, 
portanto nunca senti essa necessidade de procurar trabalho internacional ou fora. 
Não estou a dizer que não gostasse de ter essa experiência, até gostaria, se fosse 
num país onde se constrói bem, como no centro da Europa, Suíça ou Bélgica ou 
assim, senão também não vale a pena. Mas o que eu sei é que geralmente há um 
arquiteto local que faz uma parceria. Penso que é impossível de outra maneira.

Pensa que, no geral, os arquitetos estão, tendencialmente, a afastar-se da obra na fase 
da construção? 

 Não faço ideia, eu não estou. Pelo contrário, estou muito na obra. 
Aliás, estou numa fase em que estou com muitas obras a decorrer ao mes-
mo tempo. Sempre tive, mas agora algumas de maior dimensão e às vezes aca-
ba a semana e tenho a sensação que estive o tempo todo de galochas, na lama

. 
Pensa que um maior contacto do arquiteto com a fase de construção trás também um 
conhecimento que pode ser transposto para a fase de concepção no escritório, enrique-
cendo também projetos posteriores? 

 Sim, sim, claro. Sem dúvida. É a chamada experiência e maturidade, 
mas que não invalida que se volte a errar. 
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Quando visita a obra, fá-lo mais próximo de um exercício de “fiscalização” em que tem 
como objetivo garantir que o projeto é seguido conforme saiu do escritório, ou de uma 
oportunidade para projetar, conduzindo a obra diretamente no estaleiro? 

 A fiscalização é feita por equipas de fiscalização, e é um trabalho dife-
rente do nosso, é o de verificar se o projeto está a ser cumprido do ponto de vista 
técnico. Por exemplo, verificar se a tela que está a ser posta na cobertura tem 
as características técnicas que estão previstas no projeto e caderno de encargos. 
Fiscalização é um trabalho muito técnico, que pode ser feito por arquitetos, mas 
geralmente é feito por engenheiros. As equipas de fiscalização são muito impor-
tantes porque no fundo garantem que a obra é executada rigorosamente como foi 
projetada de um ponto de vista estritamente técnico. 

 O papel dos engenheiros e dos arquitetos nas obras é o de definir as 
tais imprevisibilidades que o projeto não abarca e de esclarecer dúvidas sobre o 
entendimento do projeto, que ás vezes não é óbvio, porque lá está, o projeto é 
constituído por peças muito abstratas, é geometria, no fundo. Para além disso, as 
visitas servem, muitas vezes para perceber a própria evolução da obra, porque no 
limite eu podia ir ao estaleiro no início, a meio e no fim, até seria mais cómodo. 
Mas, pelo menos da minha parte, também existe um gosto pessoal que tenho por 
ver a obra a progredir. Mas há sempre fases da obra que são mais chatas ou mais 
entusiasmantes do que outras. 

 
Nas visitas à obra, com quem comunica?  

 Com o empreiteiro. Nas obras privadas, geralmente, não há fiscalização. 
Portanto aí falamos com o empreiteiro e mais em concreto, diretamente com o 
encarregado. O encarregado é a pessoa, que em nome do empreiteiro, gere a 
obra e que depois nos põe a falar com os seus diferentes protagonistas – o trolha, 
o pedreiro, o serralheiro, o carpinteiro – dependendo das fases.  

 Numa obra pública é igual, mas existe uma interação mais indireta. Eu 
esforço-me para que isso não aconteça, mas geralmente é mais burocrático o 
processo. Nós falamos com a fiscalização ou com um diretor de obra, mas temos 
mais dificuldade em chegar aos encarregados, que são realmente quem é impor-
tante. Isto também depende depois do tipo de relação que estabelecemos com a 
obra e com as pessoas da obra. Há medida que a confiança se vai ganhado, mais 
facilmente acedemos a essas pessoas, que são quem está mesmo a construir. As 
outras estão num contentor a verificar o que é que se passa. 
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Nas visitas à obra, costuma fazer a comunicação com a equipa da obra através do dese-
nho? Se sim como?

 Sim, às vezes desenhamos diretamente no sítio, pegamos num papel, 
fazemos um croqui para esclarecer a questão que é colocada. Muitas vezes temos 
um detalhe, à escala 1/20, 1/10 e há uma parte desse detalhe que é preciso escla-
recer à escala 1/1 e nós desenhamos à mão levantada mas com medidas, numa 
folha A4,. Fazemos esse esclarecimento através do desenho, porque às vezes nós 
próprios nunca tinha sido pensado àquela escala. Quando é uma coisa mais com-
plexa, acrescentamos uma peça oficial ao projeto  

E esses desenhos costuma fazê-los na obra? 
 Depende da situação, quando é uma coisa simples, nós conseguimos 

logo desenhar na obra. Quando é mais complicado vamos para o escritório e 
fazemos o desenho à mão, mas mais detalhado, com legendas e com medidas. 
Quando a questão ainda é mais complexa aí temos mesmo de fazer um desenho 
novo que não existia ou alterar um que estava feito em rigoroso, a computador. 

Concorda que o desenho na obra pode ser, mais do que uma ferramen-
ta de comunicação, uma forma de estabelecer uma hierarquia no local da obra?  

 Eu acho que sim. Nós desenhamos por uma questão de facilidade. Os 
desenhos na obra, são uma maneira de comunicar o que se pretende fazer, que 
o nosso interlocutor perceba. Seja um trolha, um pedreiro, um carpinteiro, um 
serralheiro, seja o diretor de obra. Porque estas pessoas estão habituadas a olhar 
para desenhos. Por outro lado, eu acho que este desenho mais improvisado, é um 
instrumento que pode ajudar a estabelecer uma relação de confiança com o nosso 
interlocutor. Porque ele vê-nos a fazer o desenho e está a perceber o que é que 
nós estamos a pensar e ele próprio está, no momento, a interpretar o que se está 
a fazer. 

 Eles próprios também desenham muito, os carpinteiros pegam num lápis 
e dizem “oh arquiteto, mas isto é assim?” e desenham. Os carpinteiros também 
andam sempre com um lápis na mão porque aquilo faz parte da profissão. Usam 
um desenho mais arcaico que o nosso, mas igualmente eficaz. Às vezes é mais 
inteligível do que o nosso que às vezes é tao sofisticado que é mais difícil de per-
ceber.  

Pensa que há vantagens em que a coordenação da pluridisciplinaridade das especialida-
des envolvidas na obra seja feita pelo arquiteto e não por um terceiro?

 Está mais ou menos estabelecido, até nem sei se é uma questão legal, 
mas é mais ou menos convencionado que o arquiteto é o coordenador do projeto  

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro



231

E tem de ser?  
 Não sei se tem de ser. Por exemplo, no metro do porto, não sei se a coor-

denação foi feita por um arquiteto, não tenho a certeza. Há obras, que são raras, 
que são muito infraestruturais. Eu estou a ter agora uma experiência desse género, 
em que a figura de coordenador está assente no nosso gabinete de arquitetura, 
mas na prática aquela obra é tao complexa que não sei até que ponto a coordena-
ção não é até, mais feita pelas engenharias. Mas por exemplo numa casa ou num 
edifício público, doméstico, de serviços, convencional, é evidente que a coordena-
ção tem de ser feita pelo arquiteto. Há uns casos muito pontuais em que a carga 
da engenharia é muito alta em que aí pode fazer sentido não ser o arquiteto a fazer 
essa coordenação. Ou pelo menos fazer uma coordenação diferente, mais formal, 
mais a ver com as questões de forma e menos com a ligação das especialidades. 
A certa altura o saber dos engenheiros sobrepõe-se às questões da arquitetura e 
eu é que tenho que me adaptar.     

Recorda alguma obra que, durante a fase de construção, acabou por ficar alterada de 
forma impactante em relação ao projeto? De que forma? Eu por exemplo lembro-me de 
ler na TC [Tribuna de la Construccion Cuadernos nº 90] que teve uma casa em Barcelos 
em que isso aconteceu.

 Sim, em que mudei os telhados todos, isso é um caso. A casa era para ser 
rebocada e era para ter os telhados em zinco e depois eu quando cheguei à obra, 
quando descascaram a casa e ficou tudo em pedra, eu vi os muros e mudei tudo, 
o telhado passou a telha, a pedra ficou à vista e os caixilhos passaram a madeira. 

E em retrospetiva, pensa que a obra ganhou em ter sido alterada? 
 Ficou diferente, naquele momento achei que faria sentido. Não quer di-

zer que o que tinha projetado ia ficar mal, se calhar até ficava bastante interes-
sante, só que naquele momento tive esse sentimento… também foi uma questão 
conceptual ali, apeteceu-me fazer uma coisa com um ar banal e com uma certa 
convencionalidade. Foi uma atitude de projeto, sobretudo na altura em que aquilo 
era bastante radical. Hoje se calhar já não era tanto. Fazer telhados em telha em 
2003, 2004, não era uma coisa muito comum. Eu tinha também acabado de fazer 
uma casa em Afife, toda em vidro, com um corpo preto, muito abstrata e também 
tive a necessidade de pensar “Não, vou fazer uma coisa vernacular, que nem se 
perceba que foi feita por um arquiteto”. 

Acabou por não ter então a ver com problemas na obra? 
 Não, foi uma decisão de projeto, e lá está, o dono da obra aceitou. Até 

acho que ficou bastante satisfeito. 
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Recorda algum caso em que a comunicação com a equipa da obra tenha sido particular-
mente difícil ou particularmente fácil? De que forma? 

 Não, isso é uma coisa que se cultiva na obra. É como na faculdade com 
os alunos. A comunicação tem de ser trabalhada, porque uma obra são relações 
humanas, relações entre as pessoas, independentemente de uns serem arquite-
tos, engenheiros, trolhas ou serralheiros. Basicamente estamos a falar de relações 
humanas. Uma relação que dura muito tempo. Uma obra dura um ano, dois, 
três, às vezes mais tempo e portanto, as pessoas têm de estabelecer relações de 
confiança, de respeito e de educação… é como em tudo, estar numa obra é como 
estar com alunos, é como estar em família ou com os amigos, as pessoas têm de 
se respeitar e saber dialogar. 

 Uma obra são as relações humanas, as máquinas só executam, nas 
obras até há poucas máquinas, é muito trabalho manual e mesmo o que é feito por 
máquinas é manobrado pelos homens.
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Se fizermos uma comparação com o cinema em que existe uma diferença clara entre os 
papéis dos diferentes intervenientes, enquanto arquiteto, no processo edificatório, o pro-
fessor considera-se um ator, um realizador, guionista ou um pouco de todos?

 Há um trabalho que talvez se aproprie melhor a uma comparação que é 
a participação orquestra; por um lado porque toquei piano e inclusive em conjun-
to com outros, em orquestra e, por outro lado, porque gosto muito de música e 
diria que para mim é mais fácil de comparar. Com o cinema, por não conhecer os 
“meios de produção” não vejo com tanta clareza do ponto de vista da experiencia 
prática. 

 Eu diria que me sentiria como a pessoa que escreve a música para um 
determinado instrumento ou conjunto de instrumentos em que esta vai ser inter-
pretada numa orquestra em que o maestro pode ou não ser a pessoa que escreve 
a música. Aí eu diria que quando eu trabalho, quer sozinha, quer enquanto Correia 
Ragazzi Arquitetos, nós entendemos que deveremos ser os autores da peça do 
ponto de vista da composição e também o maestro. Aquele que depois garante 
que a interpretação é a mais fiel, não quero dizer que ache que é absolutamente 
impossível a música ser interpretada por alguém muito bom; mas se essa pessoa 
não tiver qualidade, o resultado final não vai ter qualidade, tem de ser alguém 
que mesmo que introduza o seu “eu” na interpretação daquilo que está escrito e 
haja, portanto, uma componente interpretativa – que numa obra tem que haver, 
pois existe o “imponderável” e a adaptação e resolução de problemas in loco com 
frequência -, e só se for muito bom interprete o consegue fazer sem desvirtuar o 
projeto original. 

Pensa que é da responsabilidade do arquiteto gerir as diferenças entre o projeto e a 
execução que resultam dos problemas e escolhas feitas durante a construção da obra?

 É evidente. Em termos éticos e em termos profissionais, deveria ser; 
penso que eventualmente já não é assim, ou tende a já não ser assim (pois em 
vários países já não é e Portugal vai atrás de tudo o que se faz de errado) mas 
chamem-me antiquada - eu aprendi assim e pensarei assim, julgo eu, até deixar 
de fazer arquitetura.  

Eu acredito que o projeto de arquitetura não termina até a obra terminar. O 
acompanhamento da obra faz parte de todo o processo, inclusivamente, até me 
recordo, no início da minha carreira, a primeira obra que fiz que foi um colégio, 
uma escola de ensino básico. A cliente nunca tinha feito uma obra com um ar-
quitecto, tinha vontade que fosse um arquiteto mas nunca tinha comunicado com 
um. Quando estava a chegar ao fim, ela tinha muita pressa porque estava a inau-
gurar o ano escolar em setembro e, portanto, queria encomendar os móveis e o 
equipamento e quando eu descobri que ela já tinha encomendado as mesas e as 
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cadeiras fiquei furiosa. Tínhamos desenvolvido uma relação de amizade e eu dis-
se-lhe qualquer coisa como: “Isto para mim foi uma desfeita, não imaginava que 
pudesse agora pôr aqui uns móveis sem me perguntar nada” ao que ela respondeu 
“desculpe, é que eu não fazia a mais pequena ideia que vocês se metiam nisso, 
fiquei muito impressionada com o rigor, o acompanhamento e a presença que 
teve aqui durante toda a obra e que eu não imaginava que vocês tivessem, mas 
não sabia que chegava até esse ponto” e a verdade é que até hoje ela continua a 
ser minha cliente e agora é uma pessoa que no Natal me liga a perguntar o que é 
que há de comprar quando quer dar como presente determinados objectos como 
móveis ou quadros.  

 Ao longo destes 30 anos tenho percebido que há diferentes tipos de ar-
quitetos. Há os arquitetos que fazem o projeto e até querem entregar ao cliente 
logo após o licenciamento e nunca mais ver o cliente nem querer saber da obra. 
Eu conheci pessoalmente um caso e inclusivamente o ouvi dizer em reunião com 
o cliente “antes de mais quero salientar que eu não acompanho obras” e eu na al-
tura nem sabia que isso existia, nos honorários nós temos a adjudicação, o estudo 
prévio o anteprojeto, licenciamento, projeto de execução e o acompanhamento da 
obra. Hoje em dia eu continuo a achar que é assim que se faz, o que acho é que 
a percentagem que é destinada ao valor dos honorários no acompanhamento da 
obra é tão pequena, que se calhar desvia a atenção da importância que tem esta 
fase em todo o processo, e que por isso até o próprio cliente não compreende a 
sua importância pois tende a achar que o interveniente importante nesta fase é o 
empreiteiro... Por outro lado, é compreensível, porque se o cliente “nos mandar 
dar uma curva” nós não perdemos tanto dinheiro. Mas a verdade é que para mim 
não há nenhuma obra que possa ser entregue ao empreiteiro e construída sem a 
nossa participação e que resulte conforme nós a imaginamos, como queríamos, 
sem a nossa intervenção. Este é um ponto assente, não acredito nisso, já tive 
duas experiências inegáveis disso. Mesmo com um projeto de execução como nós 
fazemos e entregamos sempre super detalhado, por muito bom que seja o emprei-
teiro, a obra não vai ficar bem se nós não fizermos o acompanhamento. Também 
há outra coisa que não acredito, é que não haja alterações. Isso não existe. Até 
muitas vezes quando fazemos reabilitações ou coisas do género, se nos dão a 
planta, porque o edifício tinha a planta aprovada na câmara ou assim dizemos aos 
colaboradores que para já fazemos um esquema, uma coisa provisória, mas depois 
se for para a frente, temos de fazer o levantamento nós. Nunca é rigorosamente 
igual aquilo que nós projetamos e muitas vezes por motivos sérios e nem sempre 
por má vontade do empreiteiro ou da mão de obra, são razoes que têm a ver com 
a própria dinâmica da construção e da arquitetura em que o projeto é um guião e 
a partir dali muitas vezes, por essas circunstâncias da obra tem que... Improvisar 
um pouco? Eu diria que nós não improvisamos, de uma maneira geral, no local, 
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pode haver improvisação, pode haver desenhos na parede por exemplo. Nós nor-
malmente fazemos sempre um caderno de obra, um caderno A3 com o projeto de 
execução que levamos para poder escrever, desenhar, observar bem, e até para 
nos salvaguardar para quando o empreiteiro ou subempreiteiro diz que não tem os 
desenhos, muitas vezes porque lhes dá jeito. Essas interações podem ser improvi-
sadas. Eu lembro-me quando fui pela primeira vez à obra, foi com o Souto Moura 
e lembro-me de ele ter ficado furioso com um erro de obra. Na primeira casa em 
Miramar no final dos anos 80, havia uma porta de correr que juntava a sala ao es-
critório e tinha um pilar redondo junto à “testa da laje” e o pilar não ficava devida-
mente solto do fim da laje e lembro-me de ele ficar furioso porque aquilo tudo não 
estava bem e eu fiquei muito surpreendida com a fúria em resultado de um erro 
de obra porque era a primeira vez que tinha ido a uma obra… Mas depois ao longo 
dos tempos fui surpreendida com outra atitude completamente distinta que era a 
de nós (colaboradores) termos tido imenso trabalho a desenhar os pormenores e 
depois chegarmos à obra e o carpinteiro ou o serralheiro propunham alternativas, 
porque ficava muito menos caro ou era muito mais fácil e operativo executar de 
outro modo, que simplificava. O Souto Moura era sempre extremamente recetivo 
ao conhecimento dos executantes, dos artesãos, em aprender os seus sistemas de 
produção integrá-los na forma de desenhar a sua pormenorização, muitas vezes 
até na obra seguinte dizia para não nos esquecermos de atualizar algo que num 
caso passado tivemos de mudar já em obra porque vimos que funcionava muito 
melhor; ou então dizia para ter a atenção de quando começar a obra termos o 
cuidado de falar com o serralheiro a perguntar se estes são os perfis melhores e 
esse género de coisas. Havia uma interação muito rica entre as formas de produ-
ção de cada um de maneira a que houvesse uma empatia entre todos para que 
não houvesse a ideia de impor coisas que toda a gente ia ter de fazer contra a sua 
vontade. A primeira opção era sempre tentar - a bem - fazer com que toda a gente 
estivesse super compenetrado na importância do seu papel para que no final criás-
semos uma coisa espetacular. Não competia só à responsabilidade do arquiteto. O 
arquiteto dependia da boa vontade e do know how de cada um destes elementos 
e tentava dar este sentido de equipa, quase como um treinador de uma equipa 
de futebol “eu delineei isto tudo, mas sem vocês isto não vai lá, não marcamos”. 
Eu acredito bastante neste sistema e é isso que procuro fazer sempre... Mas não 
acredito que não haja alterações. 

A professora considera que o projeto quando vai para a obra, deve ir, sendo permitido, o 
mais aberto possível, ou deve ir o mais pormenorizado e mais fechado possível?

 O projeto por uma questão técnica, quase nunca pode ir aberto... Pode 
ir aberto por exemplo se o projeto for feito para o seu irmão e o seu irmão disser 
“não há problema, isto vai-se vendo” de resto, a responsabilidade é tão gran-
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de...  Eu faço sempre uma explicação aos alunos e tenho o feedback deles que 
é após o quarto ano (A arquiteta Graça Correia leciona na cadeira de Projeto 4 
do quarto ano do plano de estudos da FAUP) que os alunos percebem o que é 
arquitetura para construir a sério. Por um lado, digo sempre que quando fazem 
um risco têm de pensar o que é esse risco, é reboco? É betão? È madeira? por-
que não é um risco, é uma representação de um material. A outra questão é 
que há uma coisa que nós temos de ter em mente com grande clareza que é 
que nós trabalhamos com o dinheiro das outras pessoas; tal como no banco, 
entregam-nos um maço de notas e o maço de notas tem de estar ali. No nosso 
escritório ainda é um bocadinho pior, dizem-nos “você tem isto para trabalhar” 
(relativamente ao orçamento) e normalmente o cliente não tem noção nenhuma 
do quanto realmente custam as coisas e na verdade não vale a pena dizer que 
com isso não se faz nada, temos de dizer “vamos ver” senão ele vai a outro ar-
quitecto que lhe diz que se faz mas acaba a fazer o mesmo que nós propusemos.  

 Uma coisa é muito importante. Uma casa não é como um carro, que 
quando sai da oficina já desvalorizou, salvo raras exceções. Uma casa, por exem-
plo, não funciona assim, é um bem que se deixa em herança, é algo, que pelo 
contrário, deveria valorizar. É um investimento. É um capital económico muito 
significativo, mas depois tem outro capital que é o sentimental, familiar e outras 
coisas. Portanto, aquele valor que nos é dado inicialmente ainda é suposto não 
desvalorizar, mas valorizar, alcançando um valor até inalcançável para o cliente 
naquele momento, que só descobre o quanto é bom quando o trabalho do arqui-
teto termina; isto é, quando a obra termina. Eu tive essa experiência ao longo 
da carreira em que nos dizem que foi uma coisa incrível que fizemos porque 
triplicou o valor da propriedade, portanto, isto são coisas muito sérias com que 
nós trabalhamos e nesse sentido não pode ficar em aberto, como é que eu posso 
deixar algo em aberto para depois me virem dizer, por exemplo, que o emprei-
teiro nem consegue dar um preço porque não tenho o projeto fechado? Ou que 
o empreiteiro executou a porta como ele achava pois não estava desenhada…?  

 No mundo dos sonhos talvez, na escola, por exemplo.

Com que frequência é que a professora considera que são necessárias essas visitas de 
acompanhamento à obra durante a execução?

 Depende das obras e depende da fase da obra. Se for por exemplo uma 
remodelação de um apartamento, provavelmente vai-se lá depois de já estar tudo 
demolido e depois pode começar de 15 em 15 dias e pode acabar todas as sema-
nas, mas depende muito das circunstâncias. Até porque depois se for uma obra 
que não é muito longe na fase em que está quase a acabar até quase que se pode 
passar lá dia sim, dia não. No edifício do Souto Moura na Rua do Teatro, o último 
em que eu trabalhei para ele, eu vivia lá perto e no último mês passava lá às se-
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gundas e às quartas. Em obras minhas às vezes vou todas as semanas (perto ou 
longe, depende da complexidade e capacidade do empreiteiro) ou até nem vamos 
nós, vai um colaborador; por exemplo, agora estamos com uma obra grande na 
Av. Marechal Gomes da Costa e a reunião é semanal com o empreiteiro, com a 
fiscalização e às vezes com o subempreiteiro e com os engenheiros e de uma ma-
neira geral vai um colaborador todas as semanas. Agora eu e o Roberto, nesta fase 
que é mais desinteressante e em que os recados nos podem ser transmitidos, o 
que fazemos é ir à obra ao fim de semana, sozinhos, só lá está o guarda e vamos 
com muita calma correr a obra de fio a pavio e muitas vezes vemos coisas que o 
colaborador não deu conta porque passa a manhã inteira com questões formais e 
burocráticas nas reuniões. Portanto dividimos isso, por um lado, vai um colabo-
rador para depois nos transmitir todas as questões sobre as quais nós pensamos 
bem, com todo o cuidado no escritório e nós vamos uma vez por semana, de duas 
em duas semanas ou uma vez por mês, dependendo do que está a acontecer, por 
exemplo, agora estão a montar caixilharias e vamos lá imensas vezes e, se calhar, 
deixa de ir um colaborador e começamos a ir só nós porque a fase de acabamentos 
é muito exigente.  

 Vou-lhe dar um exemplo, na casa do Gerês eu estava grávida quando 
começou a obra e tive uma gravidez de alto risco e pedi aos clientes para pararem 
a obra, disse que isto era uma obra que sem acompanhamento não ia ficar bem 
e na altura eu não podia fazê-lo; portanto, disse-lhes que se fosse a eles parava 
a obra e eles assim fizeram durante uns três meses. Mas claro que se calhar nem 
todos os clientes fariam isso. Esta era a tal primeira cliente que me deu o colégio 
para fazer. Tinha noção da importância porque já tinha feito vários trabalhos com 
ela e já sabia que era diferente se tivesse o arquiteto a acompanhar. 

Relativamente a essas visitas, quando as faz, é mais num sentido de fiscalizar se está o 
projeto a ser seguido ou de aproveitar para ir tentando gerir a obra no local?

 Hoje e dia é muito difícil isso do “vamos aproveitar para mudar” vir a 
acontecer porque, mais uma vez, é a questão da responsabilidade. Há uma per-
centagem ínfima de aspetos que nós gostaríamos muito de mudar e depois ou se 
consegue fazer uma espécie de troca do género de “vocês fizeram isto mal e nós 
facilitámos...” e posso dizer que também aprendi a negociar bem essas coisas com 
o Eduardo (Souto Moura) porque ás vezes eu ficava muito espantada quando ele 
não dizia nada e ele explicava que não dizia porque pensando bem o erro até nem 
chateia muito e assim amanha vamos dizer que queremos aquela outra coisa que 
gostaríamos de mudar mesmo. Isso ainda se consegue fazer… agora chegar lá e 
começar a mudar porque queremos, isso é muito difícil porque é tudo representa 
dinheiro e o dinheiro não é nosso. Eu também tenho noção de casos em que, por 
exemplo, o Eduardo me disse que pagou do bolso dele alterações que quis fazer 
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a uma casa mas foi com um cliente especial, se for com o Estado como Dono de 
Obra, por exemplo, é muito difícil. Também me lembro de outras situações em que 
ele se predispôs a fazer o mesmo e o cliente disse que não, que pagava ele porque 
concordava com o arquiteto, mas lá está, são clientes muito especiais.  

 O problema é o dinheiro sempre, é por isso que o Eduardo Souto Moura 
dia aquela afirmação muito polémica que muita gente não gosta de ouvir que é que 
arquitetura não é uma arte porque nós prestamos um serviço e prestamos contas… 
muito do tempo a pensar em dinheiro e a fazer contas. 

 Hoje em dia, os Projectos de Execução têm que ser completamente “fe-
chados”, sem alterações nem trabalhos a mais, pois as responsabilidades que en-
volvem o nosso contrato são muito sérias.

Pensa que o contexto em que trabalha e a equipa com quem trabalha podem afetar a 
forma como comunica com os executantes, o engenheiro, a execução ou regra geral faz 
sempre as coisas da mesma forma?

 Sim, nós tentamos fazer sempre da mesma forma, depois claro que 
existem empreiteiros piores ou fiscalizações piores. Há duas coisas essenciais sem 
as quais é difícil fazer uma boa obra - uma é um bom cliente e outra é um bom 
empreiteiro, embora seja mais fácil fazer uma boa obra com um mau empreiteiro, 
que tenha vontade de fazer bem, do que com um mau cliente 

 No último verão (2019) eu fiz uma conferencia em Itália que já tinha feito 
noutro sítio, mas ali especificamente resolvi mudar um bocado o tipo de imagens, 
porque estou cansada das conversas que há sempre depois das conferências em 
que os colegas nos diziam que nós em Portugal temos muita sorte porque termos 
empreiteiros muito bons. É mentira, isso não chega. E, actualmente, não temos 
empreiteiros particularmente bons, foram todos para fora, emigraram; a diferença 
é que em Portugal ainda existe uma espécie de escola em que o arquiteto está 
muito na obra e controla imenso o trabalho do empreiteiro, ou melhor, nos outros 
países é que deixou de existir. Ou então tens casos como na Suíça em que os em-
preiteiros são suíços, é como fazer um relógio, aquilo tem de ir exatamente como 
está previsto e nesses casos o arquiteto se calhar não tem tanta necessidade de ir 
à obra. Agora, o que acontece é que quem trabalha como nós perde de ganhar por-
que se perde muito dinheiro no acompanhamento da obra e quem não põe os pés 
na obra não tem esse prejuízo. É um assunto que tem mesmo de ser resolvido por-
que começamos a chegar à conclusão que trabalhar assim não dá, é impensável.  

 Por isso comecei a fazer as conferencias de uma forma em que as pes-
soas percebam como é que nós estamos na obra, não são só os empreiteiros que 
são muito bons, nós é que estamos muito tempo em obra… senão até parece que 
lhes damos um bom e é só juntar água e aparece a obra feita tal como foi pensada. 
Não é assim e acho que essa é a grande diferença. 
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Então existe uma grande vantagem em até no próprio projeto, projetar a pensar como é 
que vai ser a construção, com a experiência de construções passadas.

 Exato, uma das coisas que eu noto mais em colaboradores que não 
foram meus alunos é que muitas vezes fazem os desenhos de uma forma muito 
abstrata sem perceberem que quem vai ler aquele desenho não tem formação e, 
portanto, o desenho tem de ser feito para uma pessoa que não conhece o projeto, 
a comunicação tem que ser muito eficaz. E, por outro lado, quando se está a fazer 
os pormenores também se deve fazê-los a pensar “quem é que entra primeiro? 
O eletricista? O pintor? O serralheiro? Como é que isto é encaixado? Como é que 
pode ser desmontado porque a seguir vem isto e aquilo?” os pormenores não são 
só fazer copy paste do que está nas revistas; têm que realmente pensar como 
são os processos construtivos. Porque os processos construtivos e os sistemas 
construtivos é que interessam. E na formação, como vocês devem imaginar, um 
professor que construa sabe muito bem que isto foi copiado de algum lado ou não 
foi. Ao fim de 30 anos a dar aulas não é preciso pensar muito. Mas é normal, as 
coisas também demoram a aprender. 

De volta às visitas à obra, a professora costuma usar o desenho como ferramenta de 
comunicação quando vai ao estaleiro?

 Sim eu uso muito o desenho, aliás eu nem costumo desenhar no compu-
tador, portanto... 

E acha que o desenho pode ter um papel que para lá da comunicação, de estabelecer 
uma espécie de hierarquia, de evidenciar o valor do arquiteto ou mesmo de trazer os 
outros para a nossa linguagem e assim até conseguirmos leva-los melhor para o que 
quisermos fazer através do desenho?

 Não, não acredito muito nisso; aliás, em obra, eu tento sempre pôr-me 
no nível das outras pessoas, até acho que o desenho serve para esclarecer as coisas 
que a nossa linguagem verbal não consegue ou que o próprio pormenor também 
não consegue. É uma coisa que é mais uma linguagem universal e o desenho nem 
precisa de ser bonito que é algo que eu também costumo dizer aos meus alunos, 
que não se preocupem em desenhar bonito, a beleza no desenho é uma coisa que 
vem com a prática, para já preocupem-se em desenhar de forma a que se com-
preenda o que se está a pensar e por muito feio que fique o desenho eu vejo logo 
se é um desenho de uma pessoa que está a tirar da cabeça para o papel; depois 
hão de fazer aquilo tantas vezes que ao fim de x anos virá também a beleza. Ao 
fazer bonito intencionalmente se calhar até é mais um obstáculo para a cla-
reza do desenho exatamente e como o desenho tem este caráter tao utilitário de 
ferramenta, depois em obra é isso mesmo que ele é, até acho ofensivo estar a usar 
isso para criar ainda maior distância quando o que nós precisamos é de criar mais 
empatia. Mais solidariedade com quem nos está a executar a obra. Aliás, sobretudo 
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se for mulher, ir à obra não é igual, eu já fui à obra com 25 anos e 25 anos depois, 
portanto, todas as fases são muito diferentes e são difíceis e são diferentes de ser 
um homem a ir à obra. Desde logo porque não sei falar de futebol, infelizmente não 
tenho essa paixão. Como não tenho logo à partida o desbloqueador social mascu-
lino, muitas vezes com e o encarregado da obra é complicado fazer respeitar uma 
mulher sobretudo se é novita, se chega de tacões altos ou alguma coisa do género, 
pensam logo “Olha esta é que vem aqui explicar-me coisas, era mais o que faltava”. 

 Lembro-me que na primeira obra que acompanhei com o Souto Moura 
o empreiteiro era um homem com os seus 70 anos, muito simpático mas não me 
ligava nada, e o Souto Moura dava aulas na Suíça e eu também não fazia muito 
mais do que dar e levar recados e, ainda por cima, a obra era por cima do escritório 
e muitas vezes o Eduardo tinha de usar os fins de semana para lá ir com mais cal-
ma e depois ligava-me ou reuníamos e ele dizia que não podia ser, que ele fez isto 
mal e tal e eu ia, na altura com 24 ou 25 anos e o empreiteiro encolhia os ombros 
e dizia “está bem, está bem” depois três dias depois ia lá e ficava tudo na mesma. 
Eu expliquei isso ao Souto Moura e ele uma vez chamou-o lá em baixo e disse ao 
empreiteiro que quando me encontrasse na obra deveria ter outra postura e muito 
respeito, primeiro porque eu era a senhora arquiteta e segundo porque era uma 
senhora, portanto, a obrigação de a respeitar é dupla e ele disse “Ahn? Ela é uma 
garota” e é isto... Portanto, isso acompanha-nos. Depende um bocadinho da pos-
tura, se há logo um erro muito grande que nós temos de corrigir há o tipo de pes-
soa que fica logo embaraçada e quer agradar ou pode ser exatamente ao contrário, 
ficar logo ao ataque a pensar que o ataque é a melhor defesa. A comunicação é 
uma parte muito importante, sobretudo quando não se tem a coisa do futebol, mas 
nunca “vir de cima”, sobranceiro. Isso é errado como princípio, assim como usar 
um instrumento que aprendi mas que essa pessoa não teve essa possibilidade, 
para mostrar superioridade ou estabelecer uma espécie de hierarquia. Nunca.

 
Recorda-se de alguma obra que tenha ficado muito alterada do projeto para a execução, al-
gum episódio em que sentiu que muito do projeto foi feito na execução no estaleiro de obra?

A única obra minha que não tenha nada a ver com o projeto é uma em que o 
cliente pura e simplesmente entregou a obra ao empreiteiro e ele disse que não 
fazia comigo porque ia ficar muito caro. O cliente acreditou e agora ele acha que 
tem uma obra CORREIA/RAGAZZI, o que diz a toda a gente, mas não tem, qual-
quer semelhança é pura coincidência. De resto, não me recordo de exemplos em 
que a obra tenha mudado muito. 
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ANEXO 2.5
ENTREVISTA AO PROFESSOR E ARQUITETO FRANCISCO
VIEIRA DE CAMPOS, POR ALEXANDRE MARQUES
08.10.2020

Se fizermos uma comparação com o cinema em que existe uma diferença clara entre os 
papéis dos diferentes intervenientes, enquanto arquiteto, no processo edificatório, o pro-
fessor considera-se um ator, um realizador, guionista ou um pouco de todos?

 Nós somos especialistas da generalidade, o que faz com que a nossa 
profissão tenha que abarcar um sem número de saberes. Uns fornecidos pela aca-
demia, nos estudos e outros que vêm da nossa vivência, sobretudo no que toca ao 
estaleiro. 

 Nós no escritório, sempre que há uma adjudicação, de qualquer tipo de 
obra, não abdicamos da assistência técnica. Porque isso é uma opção dentro da 
profissão, a assistência técnica ser um aspeto que fica de fora. Eu penso que por lei 
nós nunca deveríamos poder fazer isso, Eu, acompanho todos os projetos na obra.  

 O projeto de execução é uma sistematização e uma síntese, onde se 
cruza tudo o que vai acontecer e no meu entender, seria desejável que ele esti-
vesse fechado. O projeto de execução é um documento a ser lido de uma forma 
universal, todos os intervenientes da obra têm que o conseguir percebê-lo de 
forma clara, incluindo todos os engenheiros das diferentes especialidades. A comu-
nicação com eles é também uma tarefa do arquiteto. Antes do desenho ser bom 
para a obra nós temos de verificar todos os desenhos das especialidades sob a 
arquitetura, para perceber se aquilo que cada engenheiro está a fazer na sua área 
é compatível com o todo. No tempo em que este documento não era digital, mas 
sim analógico, feito à mão, o tempo que nós tínhamos para preparar o projeto de 
execução nem era comparável com agora em que o fazemos digitalmente. Antes 
tínhamos de pensar quais eram os desenhos estritamente necessários para comu-
nicar aquilo que são as regras do projeto. De uma forma digital nós somos mais 
rápidos, e então também produzimos muito mais.  

 Por mais que se queira fechar o projeto e ir com ele para obra sem ter ne-
nhuma alteração, é quase impossível. Por exemplo, numa obra com uma pré exis-
tência, o levantamento pode ser muito rigoroso, mas nas espessuras dos limites 
que fazem a pré existência pode haver muitos acontecimentos que estão ocultos, 
paredes que podem aparentar ter uma determinada robustez e quando se vai fazer 
uma intervenção apercebemo-nos que não é bem assim. Tudo isso, pré-existên-
cias, sondagens de terrenos, são numa série de coisas que interferem brutalmen-
te no projeto e criam situações imprevistas, que levam a alterações no projeto. 

 Quanto a estar fechado, ele deve estar fechado porque ele informa todos 
os intervenientes e, como o Zumthor diz, são desenhos muito próximos da anato-
mia, quando se olha, percebe-se o que lá está, que cada linha destes desenhos de 
execução representa o limite de um material. Porque a diferença dos materiais que 
compõe a obra tem de estar completamente definida e o desenho tem de ser cla-
ro, sobretudo no projeto de execução. Depois, há sempre também os imprevistos 
nossos, quando pensamos as coisas de uma forma mas depois surgem desvios e 
mudanças que temos que ajustar. Isso é muitas vezes feito em obra. 
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Mas também é uma boa oportunidade para fazer o projeto na obra 
 É, mas é porque estamos a trabalhar em Portugal, porque se for no cen-

tro da Europa isso não pode acontecer. Mas há também uma diferença grande, no 
centro da Europa, seja na Inglaterra, Suíça, Alemanha, Bélgica, aposta-se muito 
no projeto, o projeto tem tempo para amadurecer e para detalhar e para que pos-
samos ponderar as decisões. Depois nas obras eles quase que prescindem do ar-
quiteto porque as coisas são feitas exatamente como está nos desenhos. Aqui não, 
é-nos dado um período muito curto para fazer o projeto de execução, o que leva 
a que muitas vezes nós tenhamos um projeto de execução com alguma simplifi-
cação, ou seja, adoção de pormenores tipo, pormenores do fabricante, esse tipo 
de opções em que nós não desenhamos e remetemos para os desenhos de cada 
especialidade ou de cada construtor. Isto faz com que por vezes a junção de todas 
essas partes possa trazer incongruências e é uma coisa que nós depois levamos 
muito tempo a ajustar. Mas basicamente o desenho é o que nos garante o rigor. 

 O que eu sinto muito é que nesta mudança tecnológica já não se aposta 
muito no papel. Cada estaleiro já tem uma série de computadores e vê-se tudo de 
forma digital, o papel deixa de estar presente na mão de quem está a executar e 
está quase só no mestre e por via da logística, nunca se tem plotter, ou seja, de 
um desenho que devia ser um A1 fazem um A4, se não estiverem a ver no tablet. 
Isto significa que quem vai executar não percebe o caráter unitário da intervenção, 
o que é importante, não sabe o que existe fora dos limites da sua folha A4, portan-
to vai cingir-se a uma parte da obra e isso tem levado a alguns desvios e incom-
patibilidades que podiam ser completamente desnecessários porque quem está na 
obra executa uma parte do trabalho sem saber o que vem a seguir nem o que vem 
a seguir sabe o que o outro fez. Isto gera areia na engrenagem da construção que 
cada um devia abordar de forma muito mais global e perceber que mesmo não 
sendo da sua área, aquilo que um faz tem consequências em áreas diferentes. O 
desenho se estiver no estaleiro de forma global e física, em papel, para se poder 
anotar e ajustar, evidentemente que é muito mais fácil gerir essas alterações. Eu 
chego à conclusão pela prática aqui no escritório que nós nunca temos tempo, de-
pois destas alterações todas, de atualizar o projeto de execução para que ele sirva 
de referência para outros. 

 Estamos sempre com um défice de atualização porque temos um défice 
de tempo. Até porque trabalhamos com estruturas muito pequenas e que temos 
que gerir de forma muito hábil, eficaz e muito pragmática. Depois queixam-se 
também que a única pessoa que deteta e que faz essas alterações ao projeto sou 
eu, porque sou eu que vou à obra. E só quando se vai à obra é que se consegue 
perceber a eficácia do nosso desenho. 
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Pensa que ir á obra e usar o desenho para pôr os executantes a par dessa globalidade é 
também o dever do arquiteto? 

 Sim, o desenho é aquilo que fala por nós, eu não consigo conceber a 
profissão sem isso, fazer ou não fazer esse papel é como ter as aulas presenciais 
ou online, não é a mesma coisa.  

 Para além da dinâmica da construção, que sempre me atraiu muito, 
aquilo que o estaleiro nos dá é a aprendizagem que temos com quem executa, e 
através dela percebermos se aquilo que nós temos a desenhar e a detalhar é exe-
quível. Isso também se faz através do desenho, seja ele analógico seja ele digital. 

Pensa que é responsabilidade do arquiteto gerir as diferenças entre o projeto e a execu-
ção que resultam dos problemas e escolhas feitas durante a construção da obra? 

 Pela experiência que tenho o arquiteto acaba sempre por ser o respon-
sável por qualquer coisa que corra mal, é o alvo mais fácil na construção. Talvez 
por ser o único que não está a seguir ordens? Sim, e não é só isso, é o único que 
tem a responsabilidade de dominar de forma completa aquilo que vai entrar na 
construção da obra arquitetónica, tem que saber um pouco de tudo e saber um 
pouco de tudo também tem as suas fragilidades. Estas só se colmatam com uma 
grande experiência, sobretudo visual, nem é tanto a mental porque a construção 
ainda é muito manual, tem este lado da matéria como elemento que permite que 
as coisas se façam e só estando lá (no estaleiro) é que nos apercebemos que isto 
é de facto possível. Muitas vezes vemos que o rigor que o computador nos dá é 
incompatível com a execução, deixar essas margens é da nossa responsabilidade. 
Todas estas arestas vivas e encaixes de milímetros, nós temos de pensar que na 
obra tudo isto tem de ter uma margem clara para o erro. O erro é um elemento 
muito importante para gerir o sucesso que a obra possa ter. Nó trabalhamos muito 
com o erro, até porque somos muito experimentais, a investigação e experimenta-
ção inevitávelmente tem que ter uma percentagem de erro, aí sim, somos nós que 
avaliamos qual é a percentagem desse erro, porque se entrar de uma forma que 
está próxima da negligência leva-nos a ter que destruir e refazer, se o erro entra 
numa proporção que cause uma alteração numa superfície que pode ter um inte-
resse plástico, deixamos. Essa escolha do deixar ou destruir, na nossa (escritório 
Menos é Mais) opinião são nossas, se bem que o construtor ou o cliente podem ter 
opiniões diferentes, por causa do dinheiro e do tempo. No meio disto tudo, o que 
comanda é o tempo e o dinheiro. 

Anexo 2.5



244

De que forma é que o contexto, o caráter público ou privado da obra, o cliente, a equipa, 
a tecnologia disponível, como é que isso pode afetar essa possibilidade para haver expe-
rimentação na obra? 

 A experimentação faz-se antes, no projeto, na obra só constatemos se 
a nossa investigação é exequível ou não. Mas é uma investigação que é sempre 
acompanhada de todas as especialidades, tem de haver uma relação interdiscipli-
nar muito grande, nós não podemos pensar as coisas de uma forma autónoma 
temos de nos apoiar tanto nos engenheiros como nos produtores que fazem os 
materiais que vão constituir a obra arquitetónica. 

Mas existem alguns contextos onde se pode arriscar mais ou regra geral trabalham sem-
pre da mesma forma? 

 Nós arriscamos muito, cada projeto por mais insignificante que seja tor-
na-se interessante. Aliás é uma prática do atelier que em casos potencialmente 
menos interessantes do ponto de vista programático ou formal haja sempre uma 
investigação que permite que essa banalidade se torne interessante. É por essa via 
que se consegue que qualquer trabalho para nós tenha muito potencial. 

Pode-se dizer então que este contacto com o estaleiro também serve para enriquecer as 
obras futuras, mesmo durante a fase de projeto? 

 Sim, como é lógico. Quando estás um escritório que tenha 5, 10, 20 tra-
balhos, a investigação que se faz num, é aproveitada para outro. Ou então aquilo 
que não é tão bem sucedido num leva-se mais à frente noutro. Ou aquilo que não 
resulta de todo num o próximo já vai com as devidas retificações. Tudo isto tem 
a ver com a sabedoria que se adquire da experiência, que se adquire no estaleiro. 
Agora, faz muita diferença trabalhar com mestres que percebem muito e que têm 
experiência da obra e os que não têm experiência. A própria segurança que trans-
mitem ao arquiteto para poder avançar com confiança, porque não sou só eu que 
estou a avançar como sabedor de uma forma global. 

Recorda algum episódio de alguma obra que ficou particularmente alterada do projeto 
para a execução? 

 Tenho uma obra pública e uma privada em que isso aconteceu, o Cen-
tro de Arte Contemporânea nos Açores feito com a Cristina Guedes e com o João 
Mendes Ribeiro e uma casa privada na Avenida da Boavista. Ambas as alterações 
tiveram a ver exatamente com a materialidade. 

 O Centro de Arte Contemporânea partiu de uma ideia em que os edifí-
cios novos iriam ser rebocados com um revestimento a cal branca, tradicional dos 
Açores e no decorrer do processo, houve uma mudança radical a pedido do próprio 
cliente que era o Governo Regional dos Açores que achava que esse reboco branco 

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro



245

se iria tornar cinzento em muito pouco tempo, então sugeriu que houvesse uma 
alteração das superfícies desses edifícios e a alteração foi desse revestimento leve 
para uma construção integralmente em betão. Um betão desativado com 8% de 
pigmento de oxido de ferro e com inertes locais que resulta numa aproximação ao 
basalto, uma pedra base do arquipélago. Não houve alteração do ponto de vista da 
forma e do espaço, mas houve uma alteração radical do sistema construtivo que 
levou a essa concretização e isso foi no decorrer da obra. E a obra ganhou caráter. 
A nós parece muito mais forte esta ideia unitária, executada com um material só 
do que por um sistema misto. A casa da Boavista foi precisamente ao contrário, 
começou a betão, com a sua forma definida e com a forma do espaço definida e 
por vicissitudes do cliente tivemos que arranjar uma materialidade que fosse mais 
económica do que o betão. Foram dois projetos que tiveram uma mudança radical 
do ponto de vista da matéria em que um se aproximou do seu caráter, no caso dos 
Açores, devido à concretização do betão, o outro passou do betão precisamente 
para o reboco, na minha opinião perdeu força, porque a matéria ainda é aquilo com 
que nós trabalhamos. Eu não sou contra os revestimentos, mas esta ideia de um 
caráter unitário, em que o conceito de monolítico, de massa, de sistematização de 
processos, está mais próximo de uma concretização dura da matéria em que o be-
tão é um elemento potentíssimo. O outro caso não deixa de ser interessante, mas 
tem outros sistemas ocultos, há uma parte estrutural e uma parte de revestimento 
que me parece que é menos forte. 

Recorda-se de algum caso em que a comunicação com a equipa da obra tenha sido par-
ticularmente difícil ou, regra geral, corre sempre tudo bem? 

 Regra geral corre sempre tudo mais ou menos, e nós já ficamos conten-
tes quando correm mais ou menos bem. E só fazemos esses balanços depois da 
obra construída, já tivemos obras muito difíceis de concretizar. Nem é muito do 
ponto de vista da construção, é mais porque as obras demoram muito tempo e as 
condições de contexto, económicas, laborais, seja o que for estendem-se durante 
bastantes anos e neste período há sempre mudanças. Por exemplo, a alteração de 
equipas no decorrer da obra em que a informação é feita num momento e depois 
não é transmitida a outro encarregado, todo esse tipo de aspetos. 

 Tenho um caso interessante do ponto de vista de como as coisas podem 
funcionar mais ou menos mal, uma obra em São Cristóvão do Douro que começou 
em plena pandemia (Covid 19 aquando da data desta entrevista). O construtor dis-
se-me que tinha uma larga experiência em betão, mas o betão foi feito em período 
de confinamento e eu quando olhei achei que não era compatível com uma pessoa 
que diz que está habituada a trabalhar com betão, mas nós temos que ter sempre 
um plano B, no fundo somos uns estrategas, há que haver sempre uma forma de 
minimizar os danos. Um betão que era para ser liso e fazer um contraste com a 
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pedra de xisto que vai estar acima do embasamento teve que ser bujardado, tal 
era a imperfeição... Eu até pensei se quilo poderia ficar assim ou não e puxar pela 
tal qualidade plástica do erro, fez-me lembrar aqueles bunkers da Normandia em 
que se vê perfeitamente que a questão era pragmatismo, robustez e percebe-se 
perfeitamente que não houve tempo para construir, não houve cuidado com a exe-
cução, apenas com a resistência. E há uma certa beleza, mas não foi suficiente, é 
que no caso dos bunkers eles revelam já a patine do tempo, que já está gravado 
no betão. Agora olhar para aquilo numa obra nova, até parecia que tinha sido uma 
exigência minha, que fosse feito por uma pessoa que não tivesse conhecimento 
nenhum de como é que se faz betão, para ficar com um caráter plástico fortíssimo. 
E tem, mas nós temos que ponderar bem os propósitos. 

Quando usa o desenho como ferramenta de comunicação na obra, costuma guardar re-
gistos desses desenhos? 

 Tenho sempre uma caixa da execução que anda comigo, que eu preciso 
de registar para depois mostrar aqui no escritório e esses desenhos são muito uteis 
do ponto de vista da comunicação e das alterações, o que é que resulta ou que 
não resulta. Tenho também os meus cadernos pretos de projeto que acompanham 
desde o início. Cada vez tenho mais cadernos, mas cada vez estão mais brancos, 
porque infelizmente cada vez tenho menos tempo para desenhar, mas é lá que 
estão o registo da comunicação com os outros, mas também é a forma como eu 
comunico para mim próprio, alguns desenhos de procura, alguns detalhes, mas 
também se revelam uteis para comunicar com o cliente. O cliente precisa de per-
ceber o que é que uma pessoa está a pensar e está a fazer, e o desenho é o meio 
universal de comunicação. Equipara-se à partitura musical, à escrita, porque uma 
pessoa que consiga decifrar a escrita seja de que língua for consegue comunicar 
com as pessoas desse meio. 

Pensa que os arquitetos se estão tendencialmente a afastar do estaleiro e a especializar-
-se cada vez mais, circunscrevendo-se às suas funções específicas? 

 Tudo tem a ver com as oportunidades, mas eu acho que o mundo digital 
nos está a afastar do estaleiro, até porque neste momento, por via dessa ferra-
menta, temos a possibilidade de trabalhar até fora do nosso país de uma forma 
direta, o que faz com que as nossas idas à obra seja muito menos frequentes; 
são necessárias, sentimos essa necessidade, mas acredito que a nova geração, se 
não for educada nesta lógica de presença no estaleiro pode sentir que esta não é 
necessária. Eu acho que isso é uma perca grande para a nossa profissão. Eu vejo 
muito por este lado que tento ensinar, um lado sensorial em que a formalização 
do projeto e da obra passa muito pela nossa capacidade sensorial de entender a 
luz, a textura, o cheiro, tudo isso tem de interferir brutalmente na nossa forma 

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro



247

de projetar. Na base disso está o contacto com a matéria. No desenho analógico, 
tu para desenhares a tua mão precisa de riscar e no projeto de execução tu, ao 
riscar, sentes, pela visão a resistência que esse material tem. De uma forma digital 
não se tem isso porque não se trabalha com escala, é completamente abstrato, 
perdemos a noção da realidade física da obra. Tudo isto é uma coisa muito ca-
racterística nos alunos, questionarem-se se este pilar com esta espessura dá para 
este vão. É preciso olhar e é preciso ver esta noção, de escala, de proporção, são 
dois aspetos estruturais de um arquiteto e que demoram muito tempo a adquirir e 
é com a experiência. Também tem a ver com a linguagem arquitetónica. Hoje em 
dia costumo por sempre tudo com uma linha ao meio para perceber o positivo e 
o negativo, o preto e o branco, o público e o privado, tentar que as regras sejam 
claras dos dois lados. Mas percebo perfeitamente que nós andamos no meio, nas 
zonas cinzentas onde as coisas são híbridas, não são totalmente claras. Essa ges-
tão é importante porque é aí que acontece tudo e só tendo as regras claras é que 
se permite a subversão da regra, o que só se faz de uma forma cirúrgica, quase até 
para dar regra àquilo que nós pretendemos. Trabalhamos com as certezas e incer-
tezas, as certezas permitem-nos avançar, mas a sabedoria da incerteza é a chave 
do projeto é o que nos permite esse lado estimulante e é o lado da experiência de 
estaleiro. Temos que perceber que nem quem faz os renders tem na cabeça a obra 
toda, os renders são só superficiais, aparentemente, está lá tudo mas é só super-
fície. Só indo lá ver é que percebemos o que é que está dentro dessas superficies, 
dessas espessuras, como é que isso é possível, onde é que entra uma tomada ou 
um negativo numa parede de betão. Só quem está no estaleiro é que se apercebe 
a realidade de fazer a obra.
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ANEXO 2.6
ENTREVISTA AO PROFESSOR E ARQUITETO JOÃO 
PAULO LOUREIRO, POR ALEXANDRE MARQUES
14.10.2020

Projetar na Execução, o arquiteto no estaleiro

Se fizermos uma comparação com o cinema em que existe uma diferença clara entre os 
papéis dos diferentes intervenientes, enquanto arquiteto, no processo edificatório, o pro-
fessor considera-se um ator, um realizador, guionista ou um pouco de todos?

 Essa comparação com o cinema é possível e aí definia já o papel como 
realizador. Isto porque depreendo que o realizador, tal como o arquiteto tem o 
papel de construir a peça final, é o principal responsável por fazer o filme. A inter-
disciplinaridade que existe na arquitetura e neste caso na construção, também me 
parece que exista no cinema. O papel que o realizador desempenha, o programa, 
o draft que desenha, desde a escolha do argumento, dos atores, etc. Cria um para-
lelismo feliz com a arquitetura, começa-se logo pelas circunstâncias do projeto e do 
filme, o orçamento, a escolha da equipa, sonoplastia, operadores de câmara, rela-
ciona-se com os engenheiros, os construtores, a coordenação de uma vasta equi-
pa. Depois há os protagonistas, há obras em que a estrutura pode desempenhar 
um papel de protagonismo, não é? Se o engenheiro for um Marcello Mastroianni 
as probabilidades do filme resultar bem são maiores. O arquiteto poderá ser ator 
também, como o Tarantino, que às vezes entra nos filmes, mas realizador será 
o papel mais adequado, depois é fácil de imaginar que o que acontece no cinema 
acontece também na arquitetura.  

Pensa que é a responsabilidade do arquiteto gerir as diferenças que inevitavelmente exis-
tem entre o que é projetado e o que é construído? 

 Claro. A relação do arquiteto com a obra é fundamental, porque a obra 
está presente, não só no decorrer da construção, mas também no projeto. Quando 
estás a realizar o projeto, há uma antevisão da obra, como se esta fosse o pla-
teau. O realizador tem que imaginar de antemão esse plateau: quais vão ser os 
intervenientes, quais vão ser os custos. Para arquitetura, mesmo, de quem está a 
projetar para construir, a obra está omnipresente. Claro que depois quando chega 
a altura, há imprevistos, surgem problemas, e muito do que fazemos é uma gestão 
dessas circunstancias, por isso a presença do arquiteto na obra é fundamental. 
Projeta-se durante a obra, sem dúvida.  

Pensa então que o projeto deve ir para o estaleiro por fechar, para dar espaço a esse 
projeto? Ou deve estar o mais fechado e determinado possível? 

Paradoxalmente eu acho que deve ir o mais fechado possível para depois ser 
alterado se necessário. Do meu ponto de vista, leva-se um plano, quanto mais 
completo e mais rigoroso for, ou não mexe nada, ou então, a determinada altura 
altera-se. Coisas como pormenores, detalhes ou até algo que contamine tudo, de 
uma forma coerente ou não. Portanto quanto mais rigoroso estiver o plano de obra, 
ironicamente, mais liberdade e conforto pode depois dar para ajustes, mas isto é 
imprevisível. Normalmente não entramos na obra a saber que vai mudar. Pode 
acontecer, um projeto já estar entregue e, por alguma razão, eu querer alterar al-
guma coisa e eu deixar para o período de obra essa alteração consciente. O tempo, 
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por vezes, causa esses ajustes, por alguma razão eu posso mudar de ideias, ou 
tomar uma decisão que já não vá a tempo de entrar no projeto e aí reservo para a 
obra. Mas na maioria dos casos é a gestão do imprevisível que prevalece, e aí sim, 
temos que alterar. Depois ainda há um terceiro caso, que são os pedidos na obra, 
porque a obra é um plateau em aberto, há alteração de atores, do cliente ou de 
alguma circunstância, pode haver uma dinâmica mais complexa.  

E de que forma é que o contexto afeta essa dinâmica? Por exemplo acha que o caráter 
público ou privado da obra, ou a equipa com que se trabalha pode dar mais ou menos 
abertura para essas alterações? 

 Na prática uma obra pública terá menos flexibilidade do que uma obra 
privada. Uma obra privada há mais disponibilidade para haver alterações. Numa 
obra pública as coisas funcionam de forma diferente, há uma regulamentação for-
te, há a fiscalização, o contacto não é tão direto com o cliente, não há tanto lugar 
para a alteração. Há sempre uma gestão do imprevisto e de algumas circunstân-
cias até técnicas que possam surgir, mas na prática a obra pública será menos 
flexível do que a privada.  

Pensa que é vantajoso que o arquiteto faça o acompanhamento da obra pessoalmente? 
Ou pode haver profissionais que se encarreguem disso e reportem ao arquiteto o que for 
necessário? 

 O acompanhamento de obra divide-se em várias componentes. Eu acho 
que gabinete de arquitetura, como autores do projeto, têm sempre de acompanhar 
a obra. Ou o próprio autor, no caso de um gabinete de autoria, ou os colabora-
dores, a equipa de projeto tem sempre de estar na obra. O realizador não pode 
delegar a outros que façam o filme por ele. Entretanto há outras componentes, 
o produtor ou os financiadores do filme podem ter lá fiscais para verem se o rea-
lizador está a gastar bem o dinheiro. No meu ponto de vista, haver uma equipa 
mais alargada de técnicos, como fiscais, diretores técnicos de obra, que tenham 
realmente como objetivo – e nem sempre acontece isso – levar a bom termo, 
incrementar qualidade e salvaguardar o projeto, são vantajosos na obra. Agora o 
realizador, o autor do projeto, é imperativo que lá esteja, senão até era contradi-
tório com tudo o que disse até agora, sobre gerir o imprevisível, projetar in loco. 
Há uma dimensão que gostava de reforçar neste ponto, que por muito experiente 
que seja a equipa ou por muito que a expectativa do projeto tenha sido controlada 
através de projetos, maquetes, imagens virtuais... Nada substitui a visita à obra, o 
confrontar com a escala, com as proporções, etc. É uma nova dimensão de projeto 
que exige a nossa presença e lembro-me do exemplo de quando visitei as obras do 
Corbusier, a diferença entre a unidade de Marselha e Firminy, que já foi um projeto 
feito depois de ele morrer e por isso sem ele acompanhar a obra e nota-se bem 
a diferença que faz o acompanhamento direto. Há sempre, reações e tomadas de 
decisão em obra.  
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Com que regularidade é que acha que as visitas desse acompanhamento devem ser feitas? 
 Isso é muito subjetivo, há obras em que uma vez por semana é demais 

e outras em que é de menos. Tem a ver com a complexidade, com as fases da 
execução e também com as equipas que temos, porque também há trabalho de 
obra em que muitas vezes nos substituímos ao fiscal, não estou a falar só do lado 
mais poético, se nos fosse reservado ir à obra só para o que nos é pedido, era 
muito mais confortável, muitas vezes temos que pôr a mão noutros temas, como 
orçamentos, ou ir recolher alternativas de fornecedores. Isto para salvaguardar e 
defender o nosso projeto. Portanto o realizador muitas vezes tem que explicar ao 
ator o que tem que fazer, ou não tem projetores e para uma boa iluminação, então 
tem que pegar no telefone e arranjar outra empresa, nós também temos de fazer 
isso muitas vezes.  

Considera que os arquitetos estão tendencialmente a afastar-se desse contacto com a 
obra?

 Talvez, da minha parte não sinto isso, a obra para mim é muito impor-
tante. Eu tenho esse interesse e até para nos salvaguardarmos acho que a obra 
é fundamental, no entanto acredito que possa haver algum afastamento. Talvez 
por a construção ser cada vez mais padronizada e standardizada e, muitas vezes, 
pode haver menos espaço para pensar, em obra, ou para um certo artesanato de 
projetar in loco. A legislação e as certificações, também não ajudam e, tudo isto, 
pode inibir, principalmente quem não tenha tanta experiência em realizar atos de 
projeto durante a obra, há esse risco, decorrente dos tempos que vivemos.  

Essa experiência que se adquire na obra, pensa que pode contribuir para enriquecer os 
projetos que se sigam? 

 Sim, sem dúvida. A presença do arquiteto em obra tem várias facetas, 
é tão importante, não só na gestão da obra e para a transmissão das ideias do 
projeto para o local onde se vai construir, mas também em várias vertentes: na 
partilha de saberes com os técnicos, uma partilha biunívoca, falo por mim, aprendi 
muito em obra, com mestres pedreiros, serralheiros, etc... Nós ao irmos à obra es-
tamos a aprender. Voltando à analogia à realização, só se consegue fazer uma boa 
cantaria de pedra, se tivermos um bom “ator”. Eu tenho de potenciar os atores que 
tenho, daí eu ter dito que a analogia com o cinema era feliz. Se eu tiver uma obra 
e vir que tenho um bom pedreiro, alguém que trabalha a pedra de forma sábia, 
então começa aí a gestão de projeto, eu vou aproveitar isso, e se estava na dúvida 
se havia de ser pedra ou madeira, se calhar, ponho em pedra. Dou o protagonis-
mo conforme os atores que surgem, coisa que muitas vezes não posso controlar, 
surgem de forma anónima. Para além disso também é importante, do meu ponto 
de vista, a forma como o arquiteto se assume em obra, através de vários meca-
nismos: a sua humildade, a capacidade de regimentar, de explicar... Haverá várias 
formas de fazer isto, tal como na realização existem realizadores mais autoritários 
ou mais dialogantes, mas têm todos um objetivo: que todos trabalhem para atingir 
um excelente resultado na qualidade da obra.  
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Essa experiência também deverá informar o projeto no sentido de que depois projeta-
mos, sabendo como se vai construir. 

 Claro, se aprendemos tecnologias, aprendemos formas de intervir, se 
temos esse “banho” de realidade durante a obra – que é o ponto onde o confronto 
com os materiais, a articulação entre especialidades e entre artes atinge o seu 
climax de realismo - isso dá-nos sempre um input muito grande de saberes e 
uma experiência sólida para depois, noutras obras, já sabermos a materialidade, 
o tempo, a metodologia... Este último é uma coisa muito importante. Quando fa-
zemos um detalhe construtivo de uma janela ou de uma porta, muitas vezes não 
estamos a pensar nos tempos e na sucessão dos trabalhos. Uma obra tem esse 
aspeto. A sucessão de planos não funciona só de um ponto de vista poético ou de 
um ponto de vista espacial, estou a falar da espessura da construção. Há uma ética 
que dita uma maneira de fazer, começamos pela fundação, paredes, estuques, os 
rodapés... muitas vezes invertemos estes papéis e muitas vezes surgem daí pro-
blemas... e muitas vezes ouvimos o construtor perguntar “oh arquiteto, é mesmo 
isto que quer fazer? Vai rachar tudo”. Essa gestão também é difícil, sabermos o que 
é para nós essencial e que está no fio da navalha e então estamos nós a provocar 
novas metodologias ou técnicas de construção, ou então, somos nós a aprender e 
a reconhecer, por exemplo, que mais vale, pôr o rodapé de madeira, para rematar 
bem a parede e o soalho poder dilatar. 

Acha que o desenho pode ser uma ferramenta de comunicação importante na obra e 
costuma usá-lo nesse sentido?

  Costumo. Na parede, no chão... muitas vezes comento para mim pró-
prio “será que todos os desenhos que fiz em projeto eram mesmo necessários?” 
porque a verdade é que os desenhos que faço em obra são mais pragmáticos. 
Porque integra um diálogo que é feito diretamente com quem vai produzir, então 
o desenho torna-se muito objetivo, muito claro, quase como uma frase ou uma 
palavra, direto. Um desenho tosco, meio tremido, numa parede de pladur ou numa 
tábua de madeira tem sempre uma eficácia muito grande.  

Costuma guardar esses registos?  
 Algumas vezes. Os que são feitos em suporte de papel, por vezes guardo 

ou digitalizo. Em paredes, ultimamente tenho feito alguns registos, mas não o faço 
exaustivamente, até porque por um lado tirava-lhe esse caráter efémero. Quando 
fotografo até é mais por recordação do que por utilidade, porque o desenho, depois 
de feito, já foi útil.  
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Pensa que na obra o desenho pode também ter o papel de assertivar a função do arquite-
to no processo edificatório? De mostrar o nosso valor e que sabemos aquilo que estamos 
a fazer e que mantemos o controlo sobre as coisas  

 Quando falava há pouco sobre o papel do arquiteto na obra, também 
existe essa função de comando, e é verdade que estamos também a ser avaliados. 
O desenho só por si, como síntese dessa demonstração para com os técnicos do 
know how que temos, ainda funciona. Agora o importante é que haja uma comu-
nhão técnica. Pode ser demonstrada pelo desenho, pela palavra, pelas opções, 
pela forma como reagimos aos problemas. É verdade que a nossa experiência e 
sabedoria é sempre avaliada, a sensatez, ou não, das decisões que tomamos, e 
há casos em que somos questionados e mais tarde o operário vem dizer que tí-
nhamos razão, e o inverso também acontece. Esse braço de ferro, ou abraço, essa 
comunhão existe sempre. Por isso é que eu digo que é importante, retomando a 
analogia com o cinema, o realizador estar no comando, tem que haver um líder. 
Agora, se o desenho em si, de forma quase “mágica” ajuda a impor o respeito? 
Acho que sim. Porque eles percebem que através do desenho há uma explicação 
clara, pela sua espessura, dimensão, até gestualidade, é uma síntese técnica, qua-
se como uma antecipação do detalhe, por isso é que o desenho feito em obra tem 
uma expressão, riqueza, espessura e densidade que não tem o desenho técnico, 
no computador.  

 Tive uma história engraçada que demonstra a dimensão do desenho de 
obra do ponto de vista da transposição do desenho geométrico para o estaleiro. 
Eu desenhei duas casas em Monção que têm uma elipse e uma circunferência, o 
que é facilmente desenhável no computador, é só tomar a decisão do seu centro, 
raio e proporção. A circunferência era circunscrita à elipse, eram tangenciais, em 
planta, mas em pisos diferentes, o que facilmente surge no computador. Em obra 
perguntaram “Então, mas como é que eu vou fazer a elipse?” e isto foi um pedido 
que me deu muito prazer resolver. Fui investigar velhos ensinamentos da geome-
tria, apliquei o método de jardineiro, que através de dois pregos e um cabo - um 
pouco mais complexo do que a circunferência que era só um prego no centro e um 
cabo – desenharia uma elipse nas cofragens de madeira, e nesse momento senti 
que era mesmo esse o papel do arquiteto, fez-me lembrar quase um arquiteto do 
renascimento, não será novidade, mas tem algo de mágico criar uma ferramenta 
para transpor a geometria para a obra. Aí o desenho passou a ser um lápis grosso, 
um fio e dois ferros, os dois pontos da elipse e depois, quase como por magia, era 
só seguir a tensão do “engenho”, e no fim, era o arquiteto a traçar aquela linha 
curva, mágica, e eu senti-me como alguém que possuía uma sabedoria que mais 
nenhum deles tinha. O desenho em obra como a transposição do saber é belíssi-
mo.  
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Recorda algum caso particular em que a obra ficou muito alterada do projeto para a 
execução?

 Várias, ou por alteração de programa, mais nas obras particulares, ou por cir-
cunstâncias de materiais, dificuldades de entrega, expectativas diferentes, as ge-
neralidades das obras têm sempre alterações. Não me lembro de nenhuma obra 
que tenha ficado exatamente igual ao inicialmente projetado, até porque era con-
traditório, eu nem coloco as coisas numa lógica de alteração, porque a verdade é 
que se conta que isso faz parte do projeto. Será que é uma alteração? Certamente 
não é inesperado, é um momento previsto, que não sabemos mensurar, mas sa-
bemos que vai acontecer. É como na vida, nós sabemos que nos vamos apaixonar, 
que nos vamos zangar, mas faz parte da vida e será que conseguimos transpor 
isso para o projeto? Agora isto é o lado mais poético, porque depois há situações 
de alterações que nos deixam revoltados: quando nos alteram coisas que tinham 
sido validadas e discutidas, que íamos ter a construção de uma caixilharia con-
forme queríamos e por questões orçamentais nos enganaram e mentiram. É um 
processo duro. Voltando à realização, lembro-me de ouvir a história, por exemplo, 
do Spielberg ter que fazer filmes de série de televisão, em que sabemos que não 
temos os meios ou que já sabemos de antemão que nos vão cortar e que vamos 
ficar chateados, mas saímos mais fortes dessa obra ou desse filme. Ao fim ao cabo 
parece que estamos sempre à espera do Nirvana, da obra perfeita que nunca che-
ga. Ou às vezes vem uma melhor e vem uma pior logo a seguir. É a vida.  

Em relação á comunicação com a equipa do estaleiro, recorda algum caso em que essa 
comunicação foi particularmente difícil?

  Há momentos que são um fator sempre transversal a qualquer área que 
envolva projeto, da primeira arte à sétima arte. Qualquer projeto mete homens 
e mulheres  e o fator humano é imprevisível. Tudo o que mete pessoas tem esse 
aspeto e pode-se tirar partido disso através da gestão do imprevisto, mas também 
acarreta as idiossincrasias dessa malta toda. Muitas vezes a escolha do construtor 
e da equipa pode, logo à partida, ser um problema. Tive algumas obras em que 
a relação era mesmo má. Tive uma obra pública em que o construtor tinha pouca 
experiência na área da construção civil, vinha da construção de estradas. Pela 
frieza dos concursos públicos ganhou, porque só contava o preço e ele deu um 
preço anormalmente baixo, que foi aceite e depois a gestão de obra foi muito dura, 
muito dura mesmo. Todo o lado de união, entreajuda, partilha de saberes, nesse 
caso era quase agressivo. Houve um mau ambiente no set. No caso do cinema há 
histórias dessas, de mudanças de protagonistas por incompatibilidade com o reali-
zador, quem me dera a mim que no meu caso tivesse podido mudar o protagonista 
principal o construtor, mas não pude. No final o filme fica feito, mas houve danos. 
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Se fizermos uma comparação com o cinema em que existe uma diferença clara entre os 
papéis dos diferentes intervenientes, enquanto arquiteto, no processo edificatório, o pro-
fessor considera-se um ator, um realizador, guionista ou um pouco de todos?

 Utilizando também outra metáfora, na nossa disciplina, o arquitecto é o 
maestro de uma orquestra. Cabe a ele,  para além de ser o autor da obra, conduzir 
todos os outros intervenientes e instrumentistas , decidir em cada momento a sua 
entrada , expressão e desempenho, em simultaneidade ou a solo, para a coerên-
cia e harmonia  da peça. Penso que sempre foi assim quando os concertos eram 
de câmara, isto é com poucos instrumentistas , e assim continuará, com outra 
complexidade e maior interdisciplinaridade, face ao aumento das especialidades 
envolvidas e a integrar. Por isso o arquitecto não deve ser um especialista, mas sim 
um generalista, um autor e coordenador capaz de sobrepor as várias disciplinas e 
matérias que hoje intervêm num projecto. 

Cabe ao arquiteto gerir a separação que existe entre o que é projetado e o que é 
executado? 

 Claro que sim. O arquitecto, e  sua equipe, são os únicos que conhecem 
a especificidade do projecto, pelo que no cenário de algum redireccionamento na 
obra, são eles que o devem gerir e condicionar.  

O projeto de arquitetura deve ser algo que, na passagem para a fase de construção se 
deve encontrar fechado, quase laboratorial? Ou deve permanecer aberto aos estímulos 
externos que surgem nessa fase? 

 O projecto deve estar fechado e completo, estruturalmente bem de-
senvolvido, cumprir e satisfazer os objectivos da sua razão de ser. Por isso, e só 
assim , (ele projecto) poderá ser sensível aos adequados estímulos exteriores que 
o deverão enriquecer . 

De que forma fatores como o carácter público ou privado da obra, a equipa com que o 
arquiteto trabalha e outros podem influenciar a intervenção do arquiteto durante a fase 
de execução, no sentido de lhe permitir ou retirar liberdade para alterar o projeto? 

 Há sempre interferência dos donos de obra - pública e privada - , na fase 
de execução e por variadas razões, económicas , desconhecimento do projecto, 
alteração de programa e objectivos, etc. Os construtores não resistem a optimizar 
o projecto à sua medida arrastando e pressionando os proprietários da obra.  Cabe 
ao arquitecto, com a ajuda da sua equipe, encontrar o equilíbrio e as condições 
certas para a continuidade e coerência do projecto e obra. 
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O acompanhamento na obra, que muitos arquitetos fazem na fase de construção, pres-
supõe a possibilidade ou até inevitabilidade de alterações ao projeto desenhado. Pensa, 
por isso, que é vantajoso que o acompanhamento seja feito pessoalmente, pelo arquiteto 
encarregado do projeto? 

 Sim, é indispensável. 

Regra geral, faz o acompanhamento da obra pessoalmente? 
 Sim 

Com que regularidade considera necessárias as visitas à obra? 
 Depende da natureza e dimensão do projecto, e da competência e pro-

fissionalismo do construtor. Tenho por norma, em projectos de média dimensão e 
complexidade, uma visita quinzenal na fase de “toscos” e uma semanal nas res-
tantes fases. Estranhamente, tive uma experiência em que o dono de obra - sendo 
estado - não desejava a presença da equipe projectista na obra. Razões houve que 
a razão desconhece. O empreiteiro e a fiscalização eram incompetentes, e a obra 
não correu bem. 

A dimensão internacional que cada vez mais escritórios de arquitetura assumem tem 
como repercussão o obstáculo natural da distância, que dificulta as visitas à obra, como 
é que o arquiteto deve lidar com esse obstáculo? 

 Associando-se a um gabinete local da sua confiança, aliás obrigatório em 
muitos países.  

Pensa que, no geral, os arquitetos estão, tendencialmente, a afastar-se da obra na fase 
da construção? 

 Talvez seja melhor dizer que existe mais resistência à presença dos ar-
quitectos na obra, por parte dos donos, do empreiteiro e de muita fiscalização. 

Pensa que um maior contacto do arquiteto com a fase de construção trás também um co-
nhecimento que pode ser transposto para a fase de conceção no escritório, enriquecendo 
também projetos posteriores? 

 Claro que sim. Não possuímos um saber universal, e somos sistematica-
mente confrontados com outras técnicas, modos de execução e sequência de tra-
balhos e tarefas. Aprende-se a saber fazer, ajuda indispensável para a elaboração 
do projecto. 
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Relativamente às visitas à obra, quando as faz é mais próximo de um exercício de “fis-
calização” em que tem como objetivo garantir que o projeto é seguido conforme saiu 
do escritório, ou de uma oportunidade para projetar, conduzindo a obra diretamente no 
estaleiro? 

 Tradicionalmente os arquitectos faziam um acompanhamento técnico às 
obras, que envolvia também uma certa fiscalização. Não só era importante contro-
lar a geometria e a natureza da obra , mas também o seu modo de execução. Isto 
no tempo em que os empreiteiros tinham uma ética e uma formação adequada, e 
possuíam equipes de todas as artes da construção civil. 

Nas visitas à obra, com quem comunica?  
 Naturalmente com os responsáveis pela obra, fiscalização, eng director 

de obra e encarregado se houver, e com o Dono de obra quando necessário  

Como é que o contexto da obra (local, equipa com quem está a trabalhar…) pode influen-
ciar a forma como faz essa comunicação? 

 A forma é sempre ajustada às circunstâncias da obra  e ao posiciona-
mento do Empreiteiro ( experiência, sua resistência ou colaboração) . 

Pensa que há vantagens em que a coordenação da pluridisciplinaridade das especialida-
des envolvidas na obra seja feita pelo arquiteto e não por um terceiro?

 No meu caso particular,  e até ao momento tenho sido sempre coordena-
dor de projecto. Defendo também que compete ao arquiteto essa responsabilidade. 

Nas visitas à obra, costuma fazer a comunicação com a equipa da obra através do dese-
nho? Se sim como?

 Utilizo todos os meios possíveis (esquiços nas paredes, riscos no chão, 
alterações aos desenhos, apontamentos nas plantas) , para tornar intelegível a 
mensagem ou o esclarecimento. 

Concorda que o desenho na obra pode ser, mais do que uma ferramenta de comunicação, 
uma forma de estabelecer uma hierarquia no local da obra? Costuma usa-lo também 
nesse sentido? 

 Sim. No entanto não se deve ser arrogante. 

Se tem por hábito desenhar durante as visitas à obra, costuma guardar registos desses 
desenhos? 

 Nem sempre. Quando existe fiscalização o registo está garantido, quan-
do se faz no nosso processo também. 
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De que forma é que a obra pode, ou não, ficar enriquecida por um maior contacto do 
arquiteto com a fase de construção? 

 Por muito que se desenhe e com apoio da maquete, há sempre uma 
diferença de escala ou um pormenor que escapa, ou um erro que importa corrigir.  
A visita à obra é importante para corrigir , e sobretudo para confirmar se a solução 
está correcta. 

Recorda algum caso em que a comunicação com a equipa da obra tenha sido particular-
mente difícil ou particularmente fácil? De que forma? 

 Todas as obras têm momentos de alguma dificuldade e de resistência, ou 
de grande sintonia. São as circunstâncias particulares - dono de obra, empreiteiro, 
condições económicas, etc - que ditam esse comportamento. A nossa função é 
contornar as dificuldades e encontrar as soluções para os diferentes problemas, e 
concluir a obra.
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