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Resumo 

Os anos 80 e 90 correspondem em Portugal a um período pós-

revolucionário e de assimilação da pós-modernidade. Num país 

periférico e por isso desfasado na disseminação da cultura 

internacional, o percurso de Paulo Gouveia constitui reflexo desse 

contexto, ampliando a sua condição à realidade ultraperiférica do 

arquipélago açoriano. Esta dissertação pretende constituir, a partir de 

uma das suas obras mais emblemáticas, o Museu dos Baleeiros (nas 

suas duas fases), um estudo através do qual se procura pensar a sua 

postura projetual que se distingue pela incorporação de referências e 

temáticas de expressão individual. 

É com base no espólio do seu atelier e no arquivo do Museu, que se 

procura compreender a evolução das suas ideias e formas, na 

construção de um quadro de memórias pessoais que rebate no projeto, 

reinventando de forma singular a arquitetura popular açoriana. 

 

Palavras-chave: Pós-Moderno | Paulo Gouveia | Museu dos 

Baleeiros | projeto e memória. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The 80s and 90s in Portugal corresponds to a post-revolutionary 

period and of assimilation of postmodernity. In a peripheral country 

and therefore lagged in the dissemination of international culture, 

Paulo Gouveia’s path constitutes reflection of this context, expanding 

its condition to the outermost reality of the Azorean archipelago. This 

dissertation intends to constitute, from one of his most emblematic 

works, the Whalers Museum (in its two phases), a study through 

which it seeks thinking of its projetual posture that distinguishes itself 

by the incorporation of references and thematic of individual 

expression. 

Based on the assets of his studio and on the Museum's archive, one 

seeks to comprehend the evolution of his ideas and forms, in 

constructing a personal memories framework which rebate in the 

project, reinventing singularly popular Azorean architecture.  

Keywords: Post-modern | Paulo Gouveia | Whalers Museum | project 

and memory. 
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1 | Paulo Gouveia, Sem Título, 1987 [2004]. 

 

 

  



Introdução 

 

Objeto e tema 

A presente dissertação tem como objeto de análise o percurso do 

arquiteto Paulo Gouveia a partir de uma das suas obras mais 

emblemáticas – o Museu dos Baleeiros, na vila das Lajes do Pico – 

tendo como propósito o estudo da obra de um arquiteto que decorre 

em contexto de nova democracia e de assimilação da pós-

modernidade em Portugal e o contributo pelo estudo da sua obra para 

a compreensão dos anos 80 e 90 enquanto laboratório de experiências 

que reúne não só o papel do lugar enquanto motor da ideia, mas 

também o peso da expressão individual de cada arquiteto no projeto. 

Paulo Gouveia nasce a 10 de julho de 1939 em Angra do Heroísmo, 

na ilha Terceira, Açores e antes de se licenciar em arquitetura pela 

Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em 1978 aos 40 anos, 

começou a sua formação académica em Biologia, na Universidade de 

Coimbra onde concluiu estudos em 1970. Em 1980 começa a 

leccionar Projeto no curso de Arquitetura da Universidade de Évora, 

onde em 2002 se doutorou com a tese Angra do Heroísmo: 

Arquitetura do Século XX e Memória Coletiva, publicada pelo IAC 

em 2009, e em 1982 faz o curso de pós-graduação em Restauro e 

Conservação Arquitetónica pelo ICCROM em Roma, Itália. 

Concretiza poucas obras durante as três décadas que definem o seu 

percurso profissional, entre elas destacam-se a delegação da 

Assembleia Regional (Angra do Heroísmo, Terceira, 1981), a Casa 

Etnográfica (Calheta de São Jorge, 1982), o Convento de São 

Boaventura, Museu de Arte e Tradição Popular (Santa Cruz das 

Flores, 1985-1987), a Capela do Santíssimo da Igreja de São Lourenço 

(Lisboa, 1986). Mas é em 1986 que a sua carreira arranca 

decisivamente com o termo do projeto do Museu dos Baleeiros, 

iniciado em 1984 e que permanece ainda hoje como obra de referência 

no contexto português dos anos oitenta do século passado, premiada 
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pela Associação dos Arquitetos Portugueses (menção honrosa), em 

1993. Inaugurado em 1988, mas edificado até 1989, intervém e 

recupera um conjunto de armazéns de abrigo aos botes baleeiros de 

cariz vernacular. Reflete de forma erudita e com forte carga 

emocional, o culminar da investigação desenvolvida em território 

norte-americano pelo arquiteto subordinada ao tema Arquitectura 

Baleeira nos Açores. Publicada em 1996, esta obra ilustra os 

fenómenos da migração arquitetónica (a que chama de arquitetura de 

torna-viagem) resultantes da atividade baleeira desenvolvida na 

transição do século XIX para o século XX entre o arquipélago dos 

Açores e o continente Norte Americano. A viagem tornar-se-á 

determinante na definição do seu percurso enquanto arquiteto, que o 

distinguirá num contexto pós-moderno dos anos 80. Esta condição 

inscreve-se num Portugal pós-revolucionário desfasado na 

disseminação de toda uma cultura internacional, onde a revisitação da 

memória constitui um tema importante na concepção arquitetónica. 

 Em 1992 conclui a primeira fase do Museu do Vinho, na Madalena 

do Pico (1988-2002), que o internacionalizará ao ser selecionado para 

integrar a representação nacional à trienal de Milão de 1996. Ainda 

nos Açores e na década de 90 do século passado, desenvolve e 

concretiza diversos trabalhos, entre eles a Esquadra da Polícia de 

Segurança Pública e Plano de Salvaguarda (vila de Santa Cruz da 

Graciosa, 1990 e 1991, respetivamente), Plano de Salvaguarda (vila 

do Porto de Santa Maria, 1993), Casa em São Carlos (Terceira, 1993), 

Casa na Horta (Faial, 1996-1998) e Casa nas Lajes do Pico (Pico, 

1998-2000). Ainda nos anos 90, mas fora do arquipélago açoriano, 

destacam-se também as suas intervenções na Casa Margarida Leão 

(Ajuda, Lisboa, 1994-1999) que lhe valeu o prémio Recria, e a Casa 

de Sintra (Fontanelas, 1996-2003) concluída já no início do século 

XXI amplamente divulgada em diversas publicações. No ano que 

antecede a sua morte, 2008, inaugura a ampliação do Museu dos 

Baleeiros, retornando, desta forma, à obra que marcou a sua 

maturidade arquitetónica onde demonstra um maior domínio da 
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abstração remetendo para segundo plano a figuração da primeira fase. 

Após a sua morte, em 2009, Paulo Gouveia é distinguido com o 

prémio AICA/ Ministério da Cultura, onde se destaca que a sua “(…) 

obra assenta, com toda a propriedade, numa corrente criativa pós-

moderna, revelando uma leitura própria das culturas populares locais, 

através de um discurso pragmático, vernáculo, orgânico, plástico e 

poético”1.  

No contexto pós-modernista português dos anos 80, os modelos 

celebrados manifestam-se no uso exacerbado das formas clássicas, 

numa multiplicidade de expressões arquitetónicas. Paulo Gouveia, no 

Museu dos Baleeiros, assume-se como personalidade ímpar no 

panorama nacional ao apresentar, como escreve Jorge Figueira, uma 

“faceta neo-vernacular de inspiração venturiana”2. Por outras 

palavras, reinventa a arquitetura popular açoriana, nomeadamente a 

arquitetura baleeira, de um modo complexo e contraditório ao 

incorporar elementos vernaculares de uma forma encantatória. A sua 

singularidade acentua-se na forma como constrói um quadro de 

memórias a partir da sua própria experiência pessoal que irá refletir a 

sua condição açoriana para consequentemente, evocar uma memória 

coletiva. A viagem ao território norte-americano reflete precisamente 

essa necessidade de procura, não apenas dos fenómenos de migração 

arquitetónica consequentes da emigração piscatória açoriana, como 

também da sua própria identidade pessoal. Possivelmente é também 

com vista à construção desta memória que o projeto de arquitetura é 

deliberadamente omisso, método que lhe permite adquirir um carácter 

artesanal ao incorporar soluções tecnológicas e espaciais tradicionais 

através da proximidade e do contacto direto em obra, resultando numa 

maior autenticidade/ familiaridade das pessoas locais com a obra. A 

expressão individual e a identidade pessoal são rebatidas no projeto, 

 

 

1    Ata de reunião de júri do Prémio AICA/MC. Página consultada em 29 de 

novembro de 2013, [www.aica.pt/artists/paulo-gouveia]. 

2   Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura 

Portuguesa, Anos 60-Anos 80, 2009, p. 438. 
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tornando-se a memória, como baú mental de imagens advindas da 

experienciação, um tema transversal na sua obra. 

 

Objetivos e motivação  

A especificidade da arquitetura de Paulo Gouveia, no contexto da 

arquitetura de “torna-viagem”, constrói uma gramática projetual que 

lhe permite reinventar a arquitetura regional açoriana através de uma 

metodologia extremamente personalizada e por isso irrepetível. A 

relevância da singularidade da sua obra no contexto arquitetónico e 

cultural português, aliado ao frágil conhecimento do seu processo de 

trabalho, justifica o aprofundamento do atual estado de conhecimento 

sobre o autor.  

Na sequência do acesso ao espólio do atelier do arquiteto (no âmbito 

da participação na exposição “Paulo Gouveia – A reinvenção do 

vernáculo”3), considerou-se oportuno aprofundar o conhecimento da 

sua obra através da análise e interpretação dos vários documentos que 

compõem o seu arquivo vivo, procurando não só melhor compreender 

o método e os temas/ referências que adota no desenvolvimento do 

seu processo de trabalho, como  simultaneamente trazer a público 

informação relevante que constituirá uma mais valia para o estado de 

conhecimento do autor.  

Dada a vasta quantidade de informação e a complexidade que 

implicaria a exposição da totalidade do seu material, considerou-se a 

 

 

3     No âmbito do falecimento do arquiteto, a Presidência do Governo Regional dos 

Açores, através da sua Direção Regional da Cultura, promove em 2012 uma mostra 

monográfica da obra arquitetónica de Paulo Gouveia, sob o título “Paulo Gouveia – 

A reinvenção do vernáculo”. A exposição foi comissariada por João Vieira Caldas e 

Sérgio Fazenda Rodrigues e incluiu textos de João Vieira Caldas, Sérgio Fazenda 

Rodrigues, Ana Vaz Milheiro e José Manuel Fernandes. Inaugurada no Museu dos 

Baleeiros, nas Lajes do Pico, esteve patente em várias ilhas do arquipélago e em 

Lisboa, na Sociedade Nacional de Belas-Artes – Galeria de Arte Moderna Pintor 

Fernando de Azevedo. 
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obra do Museu dos Baleeiros por ser aquela que melhor sintetiza a sua 

postura projetual nas suas várias fases. 

O vínculo natural do autor da tese ao arquipélago e à ilha do Pico 

estabelece uma inerente proximidade ao objeto de estudo, motor de 

análise deste trabalho. A colaboração com o arquiteto e o primeiro 

contacto com o seu atelier em Telheiras no âmbito do projeto da Casa 

Rita Bettencourt no lugar da Baixa, freguesia da Ribeirinha (2005), e 

a participação na exposição Paulo Gouveia, A reinvenção do 

vernáculo, comissariada por João Vieira Caldas e Sérgio Fazenda 

Rodrigues (2012), vem reforçar e legitimar esse desígnio. Assim, o 

presente trabalho procura, como motivação e objetivo, responder à 

urgência na fixação do pouco material existente que permite pensar a 

sua obra, antes que esse pouco se reduza a nada pelas mãos de 

responsáveis pelo seu espólio, e simultaneamente informar a 

comunidade académica, possibilitando e incitando o desenvolvimento 

e aprofundamento de novos estudos sobre o autor. 

 

Método e estrutura 

O método utilizado no desenvolvimento deste trabalho baseou-se, 

numa primeira fase, em pesquisa bibliográfica, nomeadamente 

publicações de temáticas gerais, específicas e periódicos. Numa 

segunda fase, baseou-se no estudo do lugar que incluiu vários 

levantamentos fotográficos do Museu e respetivo contexto, pesquisa 

de imagens históricas permitindo uma melhor compreensão das pré-

existências e respetivo enquadramento, desenho à mão levantada e 

reunião de toda a cartografia existente da localização. Seguidamente, 

elaborou-se um texto impressivo refletindo uma perspetiva pessoal do 

Museu. Foram efetuadas duas entrevistas, uma primeira ao atual 

Diretor do Museu dos Baleeiros e uma segunda ao mestre Janeiro, 

carpinteiro da obra. Foi ainda elaborado um inventário pormenorizado 

contendo todos os elementos relativos ao Museu, a partir do arquivo 

pessoal digital do arquiteto. Reuniu-se todo o material vivo 
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disponível/ apurado no espólio físico do arquiteto, procedendo-se à 

respetiva análise. O contacto direto com a obra construída constituiu 

um importante meio para a reflexão em torno do objeto e tema 

propostos por este plano de trabalho de Dissertação de Mestrado 

Integrado em Arquitetura. 

Do ponto de vista da estrutura, o trabalho constitui-se em quatro 

capítulos. O primeiro, de carácter introdutório, pretende determinar 

uma síntese do enquadramento no panorama pós-moderno da 

arquitetura portuguesa posterior a 1974. No seu seguimento, o 

segundo capítulo procura estabelecer um paralelismo com o percurso 

profissional do arquiteto, apresentando o objeto de estudo como 

aquele que melhor sintetiza as várias fases da obra do arquiteto no que 

concerne à sua postura conceptual e a sua relação erudita com a 

arquitetura vernacular. É nesse seguimento que se desenvolve o 

terceiro capítulo do trabalho. Este capítulo incide no processo do 

projeto e nas influências que as várias referências do lugar e extra 

lugar, a incorporação das artes, as viagens e a aproximação do 

processo de concepção com o de construção, incutiram no seu 

desenvolvimento e na construção e exaltação de uma identidade. Por 

fim o quarto e último capítulo procurará a reflexão dos temas de 

projeto, as ferramentas que o arquiteto recorre na promoção de uma 

arquitetura localmente enraizada: desde a luz, à cor, aos materiais, à 

construção naval, à janela, à paisagem e à descoberta progressiva do 

espaço. 

Relativamente aos critérios normativos adotados no desenvolvimento 

desta dissertação e com vista a uma leitura fluente, foi seguido na 

referenciação bibliográfica o sistema de citação em nota de rodapé 

(nome e apelido, título, ano, página), sendo esta informação 

complementada no final do trabalho, na Bibliografia, com os restantes 

dados (local, editor, edição utilizada/ primeira edição). No caso dos 

documentos não publicados, faz-se referência à localização dos 

respetivos arquivos e se disponível data dos mesmos, sendo esta 
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informação indicada diretamente na nota de rodapé correspondente. 

As legendas de figuras encontram-se a acompanhar as figuras ao 

longo do desenvolvimento do trabalho. Crédito e origem das mesmas 

encontra-se indicado no final.  

Em anexo achou-se pertinente incorporar uma cronologia do percurso 

de vida e profissão de Paulo Gouveia, as entrevistas efetuadas no 

âmbito do trabalho, um inventário do material apurado no decurso do 

mesmo (especificamente as que integram o arquivo do seu atelier) e 

as peças desenhadas finais do Museu referentes à primeira e segunda 

fases de ampliação. 
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Capítulo 1 

Enquadramento no panorama da arquitetura portuguesa do pós 1974 
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2 | Da esquerda para a direita, de cima para baixo: Casa Marques Guedes, Caminha, Alves Costa/ Camilo Cortesão, 1973/74; Urbanização do Alto do Restelo, Lisboa, Nuno Teotónio Pereira, 

projeto de 1972/73; “Bonjour Tristesse” Schlesisches Tor, Berlim, Álvaro Siza, 1982/83; Pousada no Convento de Santa Marinha da Costa, Guimarães, Fernando Távora, 1976/85; Conjunto 

habitacional em Chelas “Pantera Cor-de-rosa”, Lisboa, Gonçalo Byrne, 1971/75; Casa dos Bicos, Lisboa, Manuel Vicente e Daniel Santa Rita, 1981/83; Edifício de escritórios e comércio 

“Franjinhas”, Lisboa, Nuno Teotónio Pereira e João Braula Reis, 1965/69; Edifício BNU, Lisboa, Tomás Taveira, 1983/89; Escola Superior de Educação, Setúbal, Álvaro Siza, 1986/93; Bairro 

da Malagueira, Évora, Álvaro Siza, início 1977; Agência do Banco Pinto & Sotto Mayor, Oliveira de Azeméis, Álvaro Siza, 1971/74; Casa Beires, Póvoa do Varzim, Álvaro Siza, 1973/76; 

Edifício Castil, Lisboa, Atelier Conceição e Silva/ Tomás Taveira, 1970/71; Loja Valentim de Carvalho, Cascais, Atelier Conceição Silva/ Tomás Taveira, 1966/69; Casa em Ovar, Ovar, Álvaro 

Siza, 1982; Casa da Juventude, Beja, Raúl Hestnes Ferreira, 1975/85; Conjunto habitacional em Caxinas, Vila do Conde, Álvaro Siza, 1970/72; Câmara Municipal de Matosinhos, Matosinhos, 

Alcino Soutinho, 1980/97; Banco de Vila do Conde, Vila do Conde, Álvaro Siza, 1978/86; Cooperativa Domus, Porto, Álvaro Siza, 1972/73; Complexo das Amoreiras, Lisboa, Tomás Taveira, 

1980/96; Casa em Queijas, Queijas, Raúl Hestnes Ferreira, 1968/73; Centro Cultural de Belém, Lisboa, Manuel Salgado/ Vittorio Gregotti, 1988/92; Casa das Artes, Porto, Eduardo Souto 

Moura, 1981/91; Conjunto Habitacional da Bouça, Porto, Álvaro Siza, 1973/77. 

 

 

   

  



 

3 | Pavilhão de Portugal na 
Exposição Universal de Bruxelas, 

Bruxelas, Pedro Cid, 1958. 

 

1   Enquadramento no panorama da arquitetura portuguesa do pós 1974 

 

Vários são os autores que definem o trabalho de Paulo Gouveia como 

singular e a sua figura como isolada no panorama arquitetónico português. 

Para melhor perceber essa singularidade importa, em primeiro lugar, 

considerar o contexto cultural e social vigente em Portugal no pós 1974 [Fig. 

2], momento em que inicia a sua formação académica em arquitetura na 

Faculdade de Belas Artes de Lisboa4. 

Sérgio Fernandez afirma que é no início da década de 70 que a arquitetura 

portuguesa se liberta da maioria das limitações impostas pelo poder político, 

consolidando assim a sua maioridade5. Até então, coexistem em Portugal, 

em oposição ao panorama internacional, vários modos de fazer: ainda o 

estadista, o Estilo Internacional (que a certo momento também é adotado 

como imagem do Estado Novo, como é o caso do Pavilhão de Portugal na 

Exposição Universal de Bruxelas de Pedro Cid, 1958 [Fig. 3]), Modernos 

amadurecidos e alternativos, etc. Esta fase, que corresponde ao debate nas 

escolas durante os anos 40 e 50 e que culmina com a Reforma de 57 das 

Escolas de Lisboa e do Porto6, caracteriza-se, independentemente da 

tendência metodológica, pela prática de vários estilos quer ao nível da 

profissão como do ensino, que pode ser comprovado, por exemplo, pela forte 

divergência de perspetivas sobre o ensino da Arquitetura que opõe os 

estudantes aos professores e à direção autoritária da Escola Superior de Belas 

Artes de Lisboa (ESBAL)7. 

A revolução de 25 de Abril e a consequente mudança radical política que daí 

 

 

4    Licencia-se em 1979 pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, com 40 anos. cf. 

Ana Vaz Milheiro, “A Viagem”, in Uma travessia de Paulo Gouveia pela pós-modernidade, 

2011, p. 25. 

5     Sergio Fernandez, Arquitectura Portuguesa, 1961-1974, in Arquitectura do Século XX – 

Portugal (catálogo) 1997, p. 62. 

6     Com a Reforma de 57, pretendia-se uma reforma de método e não de estilo. 

7    Gonçalo Canto Moniz, O Ensino da Arquitectura – A Reforma de 57 e as Escolas de 

Belas-Artes em Portugal (1931-69), 2011, pp. 415-416. 
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adveio originou profundas alterações na vida social, cultural e económica do 

país, com reflexos evidentes em matéria de linguagem arquitetónica, 

sobretudo no que se refere ao seu processo de concepção. Esta alteração de 

linguagem dá-se por uma questão de atitude e não de estilo, com os seus 

primeiros reflexos a surgir ao nível do método de projeto e respetivos 

processos criativos que serão a matriz da experiência contemporânea8.  

Corresponde a um período revolucionário, de contestação do racionalismo e 

da arquitetura moderna que irá refletir-se numa das fases mais férteis em 

experimentação de linguagens na arquitetura portuguesa. Nesse sentido, 

começa-se a valorizar cada vez mais a diversidade cultural e a história como 

modelo. Segundo Gonçalo Canto Moniz, a constatação da crise do 

movimento moderno pelos CIAM, faz emergir uma “nova plataforma de 

encontro denominada TEAM X, centrada em Inglaterra, Holanda e Itália” e 

liderada pelos “arquitetos Alison e Peter Smithson, Aldo Van Eyck e 

Giancarlo De Carlo. Paralelamente surgem outros espaços de debate, como 

os Pequenos Congressos espanhóis organizados por Oriol Bohigas e Rafael 

Moneo, tendo-se realizado um em Portugal” 9 – consistiu num encontro 

organizado por Nuno Portas em Tomar. A disseminação desta procura por 

novos espaços de debate no país ganha relevo com a renovação da direção 

da revista Arquitectura, por uma nova geração de professores de ambas as 

Escolas Superiores de Belas-Artes, guiados por uma linha “anti-

racionalista”10.  

Na opinião de Jorge Figueira “para uma cultura periférica como a 

portuguesa, a crise de modelos centralizadores cria prosperidade, porque 

abre possibilidades e permite que modelos «fracos» (…) possam ganhar 

sentido”11.  

 

 

8      Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, 

Anos 60-Anos 80, 2009, p. 10. 

9        idem, p. 418. 

10       ibidem. 

11       idem, p. 9. 
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4 | Robert Venturi, Complexidade e 

Contradição em Arquitectura, 1966 

(capa). 
 

 

“Há que evitar o “centro”, procurar as “margens”, sempre mais 

significantes em épocas de transformação de valores e de culturas.”12 

José Manuel Fernandes 

Numa cultura que se configura cada vez mais global, tende-se, por oposição, 

a valorizar o particular, o contexto singular e físico. Este será possivelmente 

um dos fatores que irá potenciar o reconhecimento internacional da 

arquitetura portuguesa.  

“Alterações nos referenciais abrem perspectivas de inclusividade.”13 

Ana Vaz Milheiro 

Nas palavras de Paulo Varela Gomes a viragem para a arquitetura em 

Portugal corresponde à “aparente «primavera marcelista»” e à “contestação 

estudantil na ressaca de Maio de 68” e decorre da “expansão urbana e 

suburbana dos anos 60 e das alterações no panorama da arquitetura 

internacional.” Coincide também com a introdução no país de uma das 

grandes obras de influência, Complexidade e Contradição em Arquitectura 

de Robert Venturi [Fig. 4], por Álvaro Siza que, em 1969, após o regresso 

de uma viagem a Barcelona, partilhou o entusiasmo pelo livro com os seus 

colegas portugueses14.  

 

 

12          José Manuel Fernandes, “Coisas das Ilhas - a propósito de duas obras recentes de 

Arquitectura, construídas no arquipélago dos Açores”, in JA nº107, 1992, p. 12. 

13          Ana Vaz Milheiro, “Baixa Corrente (O Efeito Kubler)”, in JA nº217, 2004, p. 58. 

14      Paulo Varela Gomes, “Arquitectura, os últimos vinte anos”, in História da Arte 

Portuguesa, volume III, 1995, p. 547 e Domingos Tavares, Da Rua Formosa à Firmeza, 1985 

(1ª edição, 1980), p.55 apud  Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na 

Arquitectura Portuguesa, Anos 60-Anos 80, 2009, p. 246 cf. Bruno Marshand, na conferência 

proferida no dia 10 de junho de 2015, no Auditório do Centro de Astrofísica da UP, no âmbito 

do lançamento do livro Intersecções, promovido pela Fundação Marques da Silva, cita uma 

entrevista a Álvaro Siza, realizada por Laurent Beaudouin e Christine Rousselot no Porto em 

setembro de 1977, em que o próprio afirma: “Hoje em dia, levo tudo em conta, porque o que 

me interessa é a realidade. Nesse sentido, pode evocar-se a influência de Venturi. O banco de 

Oliveira de Azeméis, por exemplo, tem múltiplas relações com tudo o que o rodeia. Não se 

pode fazer uma classificação entre «boa» e «má» arquitetura; tudo que existe é importante e 

não se pode excluir nada dessa realidade.” Apresentação consultada em 7 de setembro de 

2015 através do site: <vimeo.com/136627108>, ao minuto 31. 
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Das várias obras, publicações e acontecimentos matriciais na fixação da 

linguagem pós-moderna na arquitetura dentro e fora do país, podemos 

apontar, entre outras, as abordagens teóricas de Robert Venturi (Complexity 

and Contradiction in Architecture; Learning from Las Vegas: The Forgotten 

Symbolism of Architectural Form), Aldo Rossi (L'architettura della città), 

Charles Jencks (Modern Movements in Architecture; What is Post-

Modernism?; The language of Post-Modern Architecture) e Paolo 

Portoghesi (Dopo l'architettura moderna). Partilham em comum a procura 

por uma arquitetura de significado - que recorre à citação, à colagem e ao 

ecletismo historicista – e o reconhecimento das potencialidades 

iconográficas/ monumentais que desta podem advir15.  

Venturi, fundamentando-se no fim da era industrial e na necessidade de 

adaptação a um novo contexto, contraria provocatoriamente o que vinha 

sendo defendido até então pelos modernistas enfatizando a importância do 

valor da aprendizagem com base na arquitetura do passado e a riqueza da 

complexidade e contradição na arquitetura, onde a relação entre forma e 

função nunca é direta e a riqueza de significados não se encontra na 

simplicidade e clareza das formas, mas sim na sua ambiguidade. Defende 

que a busca de uma unidade na arquitetura deve ser fruto da relação entre as 

várias partes que a constituem:  

“Uma arquitectura de complexidade e contradição tem uma obrigação 

especial em relação ao todo: a sua verdade deve estar na sua totalidade ou 

nas suas implicações de totalidade. Devem consubstanciar a difícil unidade 

de inclusão, em vez da fácil unidade de exclusão. Mais não é menos.”16 

Robert Venturi 

Numa evidente desaprovação da célebre expressão de Mies van der Rohe 

“menos é mais”, que espelha a arquitetura moderna de exclusão, Venturi 

 

 

15     Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, 

Anos 60-Anos 80, 2009, p. 133. 

16        Robert Venturi, Complexidade e Contradição em Arquitectura, 1995 (1ª edição, 1966), 

p. 2.  
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5 | Aldo Rossi, A 

Arquitectura da Cidade, 1966 

(capa). 
 

inverte-lhe o sentido e afirma: “Menos é aborrecido”17, ou seja, o exagero da 

simplificação conduz a uma arquitetura insípida.  

Mais tarde em Learning from Las Vegas (1972), o autor reforça a convicção 

de recusa do “homem universal” modernista, defendendo uma arquitetura 

inclusiva, centrada no gosto popular, “vulgar” e “banal”, como forma de 

reaproximação entre projeto e o senso comum, as pessoas comuns. Procura 

assim mecanismos que, mesmo coexistindo com diferentes níveis de 

significado, confiram à arquitetura uma “legibilidade imediata”, um 

“sentimento doméstico, o afeto da casa, um sentido de pertença.”18 É com 

esse intuito e com um forte carácter artesanal, que Paulo Gouveia faz uso 

destes mecanismos incorporando-os na sua arquitetura para lhe conferir o 

sentimento de familiaridade, particularmente perceptível no Museu dos 

Baleeiros. 

Publicado no mesmo ano que Complexidade e Contradição em Arquitectura, 

em 1966, A Arquitectura da Cidade [Fig. 5] de Aldo Rossi, reavalia, numa 

perspetiva racionalista, o papel da cidade tradicional de um ponto de vista 

histórico, geográfico, cultural e formal19. Ao reavaliar o Movimento 

Moderno, Rossi simultaneamente analisa e define as formas e regras do 

desenvolvimento urbano, quer do ponto de vista do processo de construção 

da cidade como da sua imagem. Na sequência desta leitura estruturada e 

sistematizada da cidade, o “tipo” substitui o conceito de função pois surge 

“como o elemento que permite a definição da essência de uma arquitetura, 

uma redução à matriz que evoca o tempo da cidade; o «monumento» 

representa uma aspiração civil, traduz o encontro da memória coletiva com 

a mão do artista. O «tipo» e o «monumento» definem a «cidade como 

arquitectura»”20.  

 

 

17  Robert Venturi, Complexidade e Contradição em Arquitectura, 1995 (1ª edição, 1966), 

p. 6. 

18   Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, Anos 

60-Anos 80, 2009, p. 124. 

19 Paulo Varela Gomes, “Arquitectura, os últimos vinte anos”, in História da Arte 

Portuguesa, volume III, 1995, p. 552. 

20   Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, Anos 

60-Anos 80, 2009, pp. 135-136. 
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6 | Aldo Rossi, A Scientific 

Autobiography, 1981 (capa). 

 

 “A cidade, objecto deste livro, é nele entendida como uma arquitectura. Ao 

falar de arquitectura não pretendo referir-me apenas à imagem visível da 

cidade e ao conjunto das suas arquitecturas, mas antes à arquitectura como 

construção. Refiro-me à construção da cidade no tempo. Considero que esse 

ponto de vista (…) pode constituir o tipo de análise mais abrangente da 

cidade, ela remete ao dado último e definitivo da vida da colectividade: a 

criação do ambiente em que esta vive.”21 

Aldo Rossi 

A cidade, na sua forma urbana, assume-se, assim, como o mais fiel reflexo 

da vivência humana num determinado espaço e tempo. Mas é na sua 

Autobiografia Científica (A Scientific Autobiography, publicado em 1981 

[Fig. 6]), obra crítica do entendimento científico da Arquitetura, que Rossi 

revela-nos, num distanciamento da postura rígida assumida em Arquitectura 

da Cidade, a sua incursão no campo da analogia, fazendo uma retrospetiva 

que lhe permite cruzar a cultura, a memória e a imaginação num processo 

que, não sendo linear, gera distintos significados:  

“Perhaps the observation of things has remained my most important formal 

education; for observation later becomes transformed into memory. Now I 

seem to see all the things I have observed arranged like tools in a neat row; 

they are aligned as in a botanical chart, or a catalogue, or a dictionary. But 

this catalogue, lying somewhere between imagination and memory, is not 

neutral; it always reappears in several objects and constitutes their 

deformation and, in some way, their evolution.”22  

Aldo Rossi 

Este processo de assimilação de memórias a partir da observação das coisas 

ou objetos (arquitetónicos ou não) no passado, permite-nos a construção de 

uma gramática visual que condicionará permanentemente os novos olhares, 

ou seja, aquilo que observamos no passado constrói uma memória da nossa 

vivência que nos condicionará a forma como percepcionamos a realidade, 

adicionando-lhe um sentido crítico. Nesse sentido, relativiza o conceito de 

 

 

21     Aldo Rossi, Arquitectura da cidade, 1995 (1ª edição, 1966), p. 1. 

22     Aldo Rossi, Scientific Autobiography, 1981, p. 23. 
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identidade defendendo que cada lugar é único na medida em que possui um 

certo grau de afinidade ou analogias com outros lugares. Rossi transpõe esta 

ideia para o desenho:  

“Perhaps a design is merely the space where the analogies in their 

identification with things once again arrive at silence.”23   

Aldo Rossi 

Atribuindo ao desenho a capacidade de ampliar memórias e de perseguir a 

teia de ligações que compõe essa geografia de experiências. O projeto 

representa assim a vontade de recuperar a arquitetura de ambas as coisas e a 

memória24. Esta dimensão emocional e autobiográfica, derivada de um 

processo seletivo de registos, fragmentos da memória individual, é 

reconhecida como uma forte influência de Aldo Rossi em Paulo Gouveia, 

não só refletida no processo de trabalho como na afinidade que ambos 

revelam pela cultura americana. 

Para Rossi, a Arquitetura deve afastar-se do funcionalismo superficial e 

fantasioso. Propõe o retorno a outro tipo de ordem, de modo a alcançar uma 

relação morfológica, que reflita o espírito da cidade, a memória coletiva, 

integrando-se no contexto através das especificidades do local e do modo de 

vida dos seus habitantes:  

 “I have always claimed that places are stronger than people, the fixed scene 

stronger than the transitory succession of events.”25 

Aldo Rossi 

Estas teorias exercerão evidente influência no pensamento arquitetónico 

português da época, mas serão as transformações decorrentes dos anos da 

revolução que irão conduzir ao desenvolvimento e proliferação de 

experiências únicas que promoverão a arquitetura nacional além-fronteiras. 

 

 

23     Aldo Rossi, A Scientific Autobiography, 1981,  p. 35. 

24     idem p. 51. 

25     idem p. 50. 



28 

 

Com a democratização decorre também a restruturação da economia. Esta 

situação irá provocar a retração do investimento, que até aí se verificava com 

maior intensidade no sector terciário e empreendimentos turísticos das 

grandes cidades. A alteração, aliada ao crescente número de arquitetos 

disponíveis no mercado de trabalho, conduzirá ao seu afastamento dos 

grandes centros (Lisboa e Porto) e à dispersão por todo o país. Serão 

absorvidos em grande parte pelo poder autárquico – que se assume assim 

como um importante promotor de obras – e desafiados com programas de 

equipamento social e habitação, alguns de reconhecida qualidade 

arquitetónica. Outro fator que irá influenciar a produção arquitetónica é a 

adesão de Portugal à CEE e o afluxo dos fundos comunitários. Paralelamente 

observa-se também um surto de construção que levará a alterações profundas 

no território, nomeadamente a descurada expansão das vilas e cidades do 

interior e ao aumento da indefinição entre os espaços urbanos e rurais, que 

irão motivar a formulação de uma nova consciência, à semelhança daquilo 

que se passa na Europa, que se volta cada vez mais para o problema da 

relação e recuperação do passado, nas palavras de Rogério Vieira de 

Almeida “de um estado em que se prosseguiam vias de evolução” passa-se 

“para uma atividade que aceita a validade do passado como forma de 

resolução dos problemas concretos do presente”26.  

A década de 80 representa assim para a arquitetura portuguesa, um 

importante período de afirmação nacional e internacional. Consolida-se a 

tendência do pós-modernismo e acentua-se a divergência entre a escola do 

Porto e alguns dos principais arquitetos de Lisboa. A exposição Depois do 

modernismo, realizada em 1983, é representativa dessa mesma clivagem. 

Tinha como objetivo mostrar a tendência geral da Arquitetura e Artes na 

superação do modernismo, mas ficou marcada pela demarcação de alguns 

arquitetos do Porto. 

 

 

26      Rogério Vieira de Almeida, “De 1976 ao Final de Século - Convergências, Divergências 

e Cruzamentos de Nível”, in Arquitectura do Século XX-Portugal (catálogo), 1997, pp.73-74. 
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Se por um lado o Porto se afirma numa lógica de “continuidade”, onde 

Álvaro Siza se assume como figura central, Lisboa revela-se em contraste 

de uma “neo-vanguarda”27, onde a liberdade e a irracionalidade coexistem. 

No Porto verifica-se uma certa relutância em renunciar a uma linha de 

formação continuada no tempo. Nesse sentido promove-se, através da 

revisão dos seus princípios, a devida adaptação à nova realidade decorrente 

com base nas experiências do passado. Esta tornar-se-á a tendência no 

panorama da cultura arquitetónica em Portugal. Em Lisboa, a busca por uma 

nova vanguarda impõe uma rotura mais acentuada com a herança moderna, 

celebrando o pós-moderno na sua vertente mais internacional, numa 

pluralidade de linguagens muitas vezes polémicas e confusas. Figueira 

aponta igualmente as metodologias que nesta década definem a abordagem 

pós-modernista: 

“(…) recurso a uma cultura de «complexidade e contradição» segundo a 

matriz venturiana; criação de espacialidades conotativas; liberdade gráfica 

por vezes torrencial; uso de metodologias de origem artística (Pop Art, 

minimalismo); uso de figuras literárias (paródia. Ironia, homenagem).”28 

Jorge Figueira 

Como figuras de relevo que representaram um contributo importante para a 

definição da arquitetura deste período, apontam-se nomes como Álvaro Siza, 

Manuel Vicente, Tomás Taveira, Nuno Portas, entre outros, revelando cada 

um individualmente uma multiplicidade de abordagens e interpretações 

conceptuais. Nesta transição do moderno para o pós-moderno, o debate, 

relativo às questões do método do projeto, assentava sobre duas perspetivas 

diferentes. Uma centrada no método científico/ racional/ analítico/ 

sistemático, defendida e adoptada em Portugal por Nuno Portas, e outra 

centrada no método sintético/ artístico/ intuitivo, explorado por Álvaro Siza, 

Fernando Távora, Hestnes Ferreira, Gonçalo Byrne, entre outros.  

 

 

27    Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, 

Anos 60-Anos 80, 2009, p. 268. 

28      idem p. 11-12. 
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7 | Nuno Portas, A Cidade como 
Arquitectura, 1969 (capa). 

 

Nuno Portas publica em 1969 A Cidade como Arquitectura [Fig. 7], numa 

alusão à obra de Rossi L’Architettura della Città. Distancia-se do 

movimento moderno e simultaneamente da arquitetura que se desenvolve 

então em Portugal, numa perspetiva estruturalista que o posiciona no campo 

da cidade e do território. A sua obra está ligada ao pensamento analítico, na 

sua vertente científica e racional, oriundo do debate em torno dos Design 

Methods, lançado sob a tutoria de Leslie Martin, pela Escola de Cambridge 

e o trabalho desenvolvido em Harvard por Christopher Alexander. O método 

analítico aplicado ao projeto de Arquitetura, preconizado por Alexander (e 

por outros, como Bill Hillier e Kevin Lynch), pressupõe trabalhar com 

“motivações objectivas e métodos positivistas (…) para tentar compreender 

e intervir numa realidade em transformação”29 onde a emergência da 

semiótica permite a leitura e investigação dos “signos”. Nas suas propostas, 

o sentido formal é substituído pela análise do processo, estabelecendo um 

Design Method, “(…) a forma como resultado de uma equação.”30 Para isso, 

através da sua publicação A cidade não é uma árvore (1965), procura fixar 

cientificamente o processo “natural” de construção da cidade, transvertendo-

o num método praticável onde a “cidade natural” (que descreve como uma 

“semi-retícula”) é valorizada por oposição à desadequação da “cidade 

artificial” (descrita como uma árvore – planeamento moderno) à estrutura 

real das cidades naturais31. 

Nuno Portas, num visível distanciamento dos temas arquitetónicos e 

aproximação ao tema da urbanística, nomeadamente da cidade como 

território, encontra na metodologia de Alexander e nos seus sistemas a 

progressão que procura no sentido do aprofundamento dos mecanismos de 

projeto, na superação do “obscurantismo de tendências formalistas” das 

escolas32. 

 

 

29    Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, 

Anos 60-Anos 80, 2009, p. 83. 

30      idem p. 84. 

31      idem p. 88.  

32    Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, 

Anos 60-Anos 80, 2009, p. 90.  
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8 | Tomás Taveira, Discurso da 

Cidade, 1973 (capa). 

 

Por oposição, Tomás Taveira, saído do Atelier Conceição Silva, evidencia 

uma abordagem internacionalista mais próxima da obra de James Stirling e 

da cultura pop que emerge em Inglaterra e representa um primeiro registo 

oficial do pós-modernismo em Portugal. Na sequência da sua passagem de 

investigação pelos Estados Unidos da América e numa insinuação à 

publicação Learning from Las Vegas, introduz uma reflexão de referências 

estruturalistas onde cruza a abordagem semiótica com temas pop 33. Em 1973 

publica a obra Discursos da Cidade [Fig. 8], resultado da sua investigação 

académica, onde aprofunda entre outros, os temas da semiologia urbana, do 

lettering e da “civilização eléctrica”. Neste contexto defende que a 

Arquitetura deverá assumir a sua função informativa. Deve potenciar ao 

máximo a relação com o homem comum, adotando matérias efémeras como 

o corpo, a pintura, o “revival”34.  

“o movimento pós-moderno reinventa a história, os valores antropológicos, 

o espírito do lugar, transforma-os numa poética que acaba por ser alegre”35 

Tomás Taveira 

Materializa no complexo das Amoreiras (1982/86), um dos seus projetos 

mais emblemáticos e polémicos, as suas premissas teóricas. Esta 

megaestrutura situada na orla da cidade consolidada, irá tornar-se um ícone 

da nova Lisboa – um marco na cidade, mas também um forte símbolo de 

poder económico e uma referência incontornável na arquitetura pós-

moderna nacional desta década. 

A década de 80 é fértil naquilo que Rogério Vieira de Almeida denomina 

por “«desejos de forma» (…) uma arquitetura baseada em valores alheios à 

razão e como fonte de prazer”36 que grande parte dos jovens arquitetos e 

estudantes aspiram e onde Tomás Taveira e Manuel Vicente são precursores. 

 

 

33     idem pp. 262-263.  

34     idem pp. 263-264.  

35    Tomás Taveira, “Sou um arquitecto barroco”, entrevista de Alexandre Melo e Carlos 

Chora, Expresso Revista, 1 de Dezembro de 1984, p.31R apud: Jorge Figueira, A Periferia 

Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, Anos 60-Anos 80, 2009, p. 265. 

36       Rogério Vieira de Almeida, “De 1976 ao Final de Século - Convergências, Divergências 

e Cruzamentos de Nível”, in Arquitectura do Século XX - Portugal (catálogo), 1997, p. 75. 
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Segundo Paulo Varela Gomes, “a presença de Manuel Vicente serviu de 

catalisador para a tomada de consciência de um grupo de estudantes de 

Arquitectura”37 na Escola de Lisboa e poderá inclusivamente ter exercido 

grande influência na formação de Paulo Gouveia.  

 “Manuel Vicente, por cultura e atitude, é (…) o mais Venturiano dos 

arquitectos portugueses. Cosmopolita, sem preconceitos, optimista, 

acredita na transformação, empenha-se nela, e está deliberadamente atento 

à cidade contemporânea tal como ela é: suja, contraditória, popular e 

erudita ao mesmo tempo, cambiante e efémera. Manuel Vicente gosta desta 

cidade.”38  

Paulo Varela Gomes 

Importa primeiro referir que, à semelhança de Paulo Gouveia, também 

Manuel Vicente, após a sua passagem por Goa em 1961 e Macau entre 1962 

e 1966 (onde regressa em 1976)39, terá permanecido nos Estados Unidos 

entre 1968 e 1969 onde trabalha com Louis Kahn em Filadélfia. Precede-o 

Raúl Hestnes Ferreira que também trabalha com Kahn entre 1962 e 1965. O 

contributo de ambos (Hestnes e Manuel Vicente), bebendo da abordagem 

poética e fundacional kahniana, permite o alargamento do quadro geo-

cultural da arquitetura portuguesa40. 

“Seguindo Kahn, a obra de Hestnes investe no tempo longo e é fiel a uma 

ética da construção. Para Manuel Vicente, esta questão perde importância 

e o tempo que lhe interessa é o do quotidiano.”41 

Jorge Figueira 

Nas suas obras dos anos 70 e 80, Hestnes, apesar de recusar as abordagens 

de Venturi, acrescenta à filiação kahniana que prossegue, uma componente 

 

 

37       Paulo  Varela  Gomes,   “Arquitectura,  os  últimos  vinte  anos”,  in   História   da   Arte 

Portuguesa, volume III, 1995, p. 566. 

38      idem, pp. 566-567. 

39    Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, 

Anos 60-Anos 80, 2009, p. 51. 

40      idem, p. 107. 

41    Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, 

Anos 60-Anos 80, 2009, p. 233. 
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9 | Foto de pré-existências no logradouro 

da Casa Margarida Leão. 

 

gráfica de texturas geométricas que acabam por aproximá-lo do pós-

modernismo onde a decoração significa comunicação. Contrariamente, 

Manuel Vicente, não só integra na sua arquitetura o discurso venturiano 

como o hiperboliza42. No seu processo, emprega uma abordagem artística, 

empírica e lúdica, adotando métodos/ efeitos de conotação pós-modernista: 

a colagem, a réplica, a ampliação/ o uso do lettering, da cor e da saturação 

geométrica. É em Macau que Manuel Vicente tem a oportunidade de 

concretizar a maioria das suas experiências de sensibilidade pop – explícitas 

no recurso ao lettering e ao sinal gráfico enquanto dispositivo arquitetónico 

– e de abordagem lúdico-formalista. 

Em 1970 e posteriormente em 1976, Manuel Vicente lecciona na Escola 

Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL), altura em que Paulo Gouveia 

era estudante nesta instituição onde acaba por se formar em 1979. “Nas suas 

aulas, Manuel Vicente mostrava Kahn, Venturi, Rossi. Mas também as 

construções clandestinas, as «casas de emigrante», o «feio» e o popular [Fig. 

9]”43. Segundo o autor, com o final da revolução, dá-se um movimento junto 

dos estudantes mais interessados, que se centra em questões individuais e no 

gosto pela forma. Esta postura acabou por caracterizar a futura prática 

profissional de autores e ex-alunos como Manuel Graça Dias, António 

Belém Lima, Júlio Teles Grilo, João Vieira Caldas, João Luís Carrilho da 

Graça, José Manuel Fernandes, Michel Toussaint Alves Pereira, entre 

outros, que receberam de Manuel Vicente “a primeira noção de que a 

arquitectura podia ser algo mais que o «sacrifício» de complicados processos 

de habitação social”44, o que aliado à grande receptividade em abraçar novas 

correntes, potenciou uma viragem pós-moderna muito distinta na cultura 

arquitetónica da capital. 

A afirmação da arquitetura, enquanto instituição na sociedade, começa a 

verificar-se com maior significado a partir de meados da década de 80. Esta 

 

 

42      idem, p. 235. 

43      Paulo  Varela  Gomes,   “Arquitectura,  os  últimos  vinte  anos”,  in   História   da   

Arte Portuguesa, volume III, 1995, p. 566. 

44      Paulo  Varela  Gomes,   “Arquitectura,  os  últimos  vinte  anos”,  in   História   da   

Arte Portuguesa, volume III, 1995, p. 566. 
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situação refletiu-se no número de publicações e exposições dedicadas à 

arquitetura nacional com ecos dentro e fora do país, tornando-se tema regular 

de debate quer nos meios de comunicação social, como em conferências e 

colóquios. São desde logo reconhecidas as suas virtudes como fenómeno de 

comunicação, tornando-se numa importante ferramenta de manipulação de 

massas, quer pelo meio empresarial, como também pelo poder público (o 

exemplo mais representativo será o complexo das Amoreiras anteriormente 

referido). Esta maior abertura por parte da opinião pública acaba por 

estender-se também ao campo do património e à sua valorização e 

salvaguarda, despertando também o interesse do poder público para este 

problema.  

É também graças a arquitetos de prestígio como Álvaro Siza e pelo percurso 

consolidado que este tem vindo a assinalar desde 195445, que a arquitetura 

portuguesa é cada vez mais alvo de reconhecimento internacional, um 

“relativo estado de graça”46 que acaba por favorecer também o 

reconhecimento de outros nomes importantes como Gonçalo Byrne, 

Carrilho da Graça ou Souto Moura que igualmente desenvolvem trabalhos 

internacionais. Um dos grandes valores de Siza, que é também um dos 

princípios do Regionalismo Crítico difundido por Kenneth Frampton, é 

precisamente a sua excecional capacidade em se apropriar e adaptar a 

diversos contextos e na sua pluralidade de respostas em função de cada um 

desses contextos. Isto porque a inspiração para o projeto parte muitas vezes 

do lugar, e dos seus habitantes, com os quais estabelece um franco diálogo 

que procura a sensível inserção da obra no seu entorno, valorizando as suas 

especificidades locais e culturais com recurso às novas técnicas modernas 

mas refutando a generalização cultural, a massificação e universalização 

 

 

45     O trabalho do arquiteto em Portugal na década de 70 centrava-se nas operações no 

âmbito do SAAL – Serviço de Apoio Ambulatório Local, logo o reconhecimento e prestígio 

internacional do arquiteto precede o nacional. 

46       Rogério Vieira de Almeida, “De 1976 ao Final de Século - Convergências, Divergências 

e Cruzamentos de Nível”, in Arquitectura do Século XX - Portugal (catálogo), 1997, p. 82. 
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cultural defendida pelos primeiros modernistas47. Acerca de Siza, Frampton 

comprova:  

“Essa hipersensibilidade em relação à transformação de uma realidade 

fluida e, contudo, específica, torna a obra de Siza mais estratificada e 

enraizada que as tendências estéticas da Escola de Barcelona, uma vez que, 

ao tomar Aalto como ponto de partida, ele fundamentou seus edifícios na 

configuração de uma topografia específica e na refinada textura da malha 

local. Com essa finalidade, seus fragmentos são respostas à paisagem 

urbana, campestre e marinha da região do Porto. Outros factores 

importantes consistem em sua deferência para com os materiais locais, o 

artesanato e as subtilezas da luz local; uma deferência que é mantida sem 

cair no sentimentalismo de excluir a forma racional e a técnica moderna.”48 

Kenneth Frampton 

Siza irá constituir, ao longo deste período e até à atualidade, uma referência 

incontornável na arquitetura portuguesa e neste caso concreto também para 

Paulo Gouveia que terá nele uma singular influência na forma como 

desenvolverá soluções e dispositivos, nomeadamente os de captação e 

introdução de luz, que adota nas suas obras. Outro aspeto que se pode 

observar em Paulo Gouveia é a forma como este seleciona fragmentos do 

vernáculo, memórias do passado e integra-os nas suas obras, construindo 

assim uma cenografia que procura estabelecer uma afinidade e empatia com 

o observador, um sentimento de familiaridade num contexto moderno/ 

contemporâneo. Esta memória, segundo Ana Vaz Milheiro e no caso do 

nosso autor, “deixa de ser exclusiva de um património coletivo, para tolerar 

experiências intimistas (…)”49, particularmente aparente no caso do Museu 

dos Baleeiros. 

 

 

47    Kenneth Frampton, História Crítica da Arquitectura Moderna, 2003 (1ª edição 1997), 

p. 385.  

48    ibidem. 

49     Ana Vaz Milheiro, “A Viagem, Uma travessia de Paulo Gouveia pela pós-modernidade”, 

in Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p.28. 
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“Em tempos foram as ilhas atlânticas uma espécie de “laboratórios 

experimentais” para a expansão da cultura portuguesa, (…) como 

AMOSTRAGEM de algumas tendências da produção actual, os Açores 

podem constituir-se em instrumento de análise – com um território 

minúsculo e fragmentado, onde assentam pontuais e aleatórios ideários ou 

linguagens de construir, de autores ilhéus ou peninsulares, já que distante 

e PERIFÉRICO À PERIFERIA se constitui (longe do Continente, como este 

está longe da Europa).50 

José Manuel Fernandes 

À semelhança daquilo que acontece em Portugal Continental mas acentuado 

pela sua condição insular, nos Açores verifica-se um certo desfasamento na 

introdução das novas tendências da arquitetura internacional51. Esse facto 

não reduz a vontade de inovação e renovação que algumas obras, de uma 

forma pontual e diversa, comprovam mas é entre os anos 70 e 90 que nasce 

uma geração de autores de origem insular, entre os quais Paulo Gouveia, que 

irão incorporar uma forte ligação e afeiçoamento às ilhas com uma 

linguagem mais descomprometida52. Também nas duas últimas décadas do 

século XX, assiste-se a um considerável aumento do investimento público 

na sequência da consolidação do sistema regional autonómico, 

nomeadamente na modernização e construção de diversas infraestruturas e 

equipamentos, que irão valorizar o tecido urbano e rural do arquipélago53. É 

 

 

50   José Manuel Fernandes, “Coisas das Ilhas - a propósito de duas obras recentes de 

Arquitectura, construídas no arquipélago dos Açores”, in Jornal dos Arquitectos nº107, 1992, 

p. 12. 

51       No seu texto “Killing Time”, Ana Vaz Milheiro atesta “De uma arquitectura cristalizada 

no século XIX, numa tradição de apuramentos populares e eruditos, passou-se sem 

intermediários (…) para a pluralidade dos anos 80, na ausência sentida de um aporte cultural 

que projectasse (conscientemente) a pós-modernidade.” in Ana Vaz Milheiro, A Minha Casa 

é um Avião, 2007, p. 161. 

52      José Manuel Fernandes, História Ilustrada da Arquitectura dos Açores, 2008, pp. 113-

114. 

53   José Manuel Fernandes, História Ilustrada da Arquitectura dos Açores, 2008, pp. 

143,145. 
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nesta conjuntura socioeconómica que surge, numa primeira fase, entre 1984 

e 1989, o Museu dos Baleeiros. 

Paulo Gouveia, como anteriormente referido, forma-se e inicia a sua 

atividade de arquiteto no contexto da pós-modernidade, mas apesar das 

influências próprias desta realidade nem sempre se torna evidente a partir da 

leitura do seu trabalho a associação a esta corrente criativa. Essa dificuldade 

em classificar a sua obra reflete-se na crítica que hesita em incluí-la no 

discurso pós-moderno. Essa incerteza transverte-se numa consonância e na 

dissonância de uma ideia de “escola” na sua arquitetura genuinamente 

pessoal.  

Paulo Varela Gomes recorre à sua obra Museu dos Baleeiros para finalizar 

o seu parágrafo Arquitectura, os últimos vinte e cinco anos destacando que 

a obra “(…) refere um dos modernismos não puristas, a arquitectura arts and 

crafts, e também a arquitectura popular açoriana”54. Define-a como uma obra 

artesanal, essencialmente em madeira, enraizada na especificidade local com 

origem na arquitetura popular açoriana, “um objecto artístico, 

primorosamente executado, com paciência e empenhamento, aliado às 

tradições modernas da arquitectura enquanto arte e com a teimosia moderna 

em inventar linguagens.”55 Acrescenta que é uma obra não desistente nem 

revivalista, à semelhança daquilo que se observa na Casa de Chá da Boa 

Nova de um “primeiro” Siza experimental, que consegue reinventar a 

arquitetura numa fase de profunda crise56. 

Jorge Figueira define o mesmo trabalho de Paulo Gouveia como singular no 

contexto português. Alega que reflete uma “faceta neo-vernacular de 

inspiração venturiana”. Por outras palavras Figueira defende que o autor, 

inspirado na arquitetura popular açoriana, reconstrói as suas formas de um 

“modo complexo e contraditório” num gesto “encantatório” que se traduz no 

uso da cor e na “incongruência e deslize dos vãos” e através deste “uso 

 

 

54      Paulo  Varela  Gomes,  “Arquitectura,  os  últimos  vinte  anos”,  in   História   da   Arte 

Portuguesa, volume III, 1995, p. 587. 

55      idem, (cit. livremente), p. 587. 

56      idem, p. 588. 
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recreativo do modelo vernacular” Gouveia confunde “as expectativas entre 

o que é novo, o que é de raiz, e aquilo que preexiste (…)”57. 

“Com especial qualidade, esta obra, situada no centro da vila, recuperou, 

utilizando uma linguagem neo-vernácula, subtil e policroma, várias 

casinhas de botes tradicionalmente dedicadas àquela faina pesqueira.”58 

José Manuel Fernandes 

Ana Vaz Milheiro, que possui uma perspetiva pessoal fruto da relação de 

amizade que desenvolveu com Paulo Gouveia e a quem dedica a sua obra A 

Minha Casa é um Avião, mencionando-o com grande regularidade nos seus 

escritos, considera que, desde o início da sua carreira, Gouveia se questionou 

sobre os limites da identidade59 e desenvolve um trabalho muito pessoal, 

quase solitário e de certa forma desligado das tendências que caracterizam a 

cultura arquitetónica portuguesa deste período60. Qualifica o seu trabalho 

como uma arquitetura de sentido hiper-realista61, onde o autor comunica 

através de uma sequência de representações/ cenários que estabelecem uma 

analogia entre o simbólico e a realidade. 

É importante reter que esta condição se inscreve num Portugal pós-

revolucionário desfasado na disseminação de toda uma cultura internacional, 

onde a revisitação da memória constitui um tema importante na concepção 

arquitetónica com reflexos evidentes na obra de Paulo Gouveia que se 

assume assim com um forte carácter autobiográfico. Segundo Milheiro “A 

memória que imprime aos seus edifícios é assim a sua própria memória”62. 

 

 

57    Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, 

Anos 60-Anos 80, 2009, p. 438. 

58     José Manuel Fernandes, História Ilustrada da Arquitectura dos Açores, 2008, p. 154. 

59    Ana Vaz Milheiro, “Projectos P.O.R.T.U.G.A.L.”, in Jornal dos Arquitectos nº 237, 

2009, p. 51. 

60     Ana Vaz Milheiro, A Minha Casa é um Avião, 2007, p. 82. 

61    Ana Vaz Milheiro, “A morte de um arquitecto hiper-realista”, in Jornal Público, 7 de 

novembro de 2009. 

62     Ana Vaz Milheiro, “A Viagem, Uma travessia de Paulo Gouveia pela pós-modernidade”, 

in Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 28. 
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Esta atitude tem paralelo na obra de Rossi, Autobiografia Científica 

publicada, em 1981: 

“These thoughts have led me to the concept of identity. 

And the loss of it. Identity is something unique, typical, but also a choice.”63 

Aldo Rossi 

Mas de acordo com a autora e ao contrário de Rossi, Paulo Gouveia não 

persegue os modelos adotados e celebrados pelo pós-modernismo da década 

de oitenta que se manifestam pelo uso exacerbado das formas clássicas e 

pela pluralidade de expressões arquitetónicas, optando antes pelo empirismo 

que caracteriza a arquitetura popular, pois é esta informalidade que lhe 

permite extrapolar a condição portuguesa:  

“Em Paulo Gouveia não é reflexo de um manifesto que confronta uma 

situação histórica, mas uma fatalidade que reporta à condição ex-cêntrica 

de Portugal e dos Açores.”64      

       Ana Vaz Milheiro 

A singularidade do seu trabalho ancora-se fortemente na memória e na sua 

reinterpretação contemporânea como identidade cultural, partindo de uma 

diversificada pesquisa das origens, quer no âmbito antropológico, cultural 

ou construtivo, quer no âmbito de um resultado final, meramente formal. 

É com base nas diversas assunções, anteriormente mencionadas, que 

retemos esta condição de outsider de Paulo Gouveia no contexto das 

principais tendências que vigoram no período associado à pós-modernidade. 

Mas apesar da sua postura crítica, é evidente na base do seu trabalho a 

aceitação de referências próprias deste período fortemente associado a um 

vincado experimentalismo. É possível inferir três principais autores que de 

alguma forma exerceram influência na sua condição pós-moderna. São eles 

Robert Venturi, Aldo Rossi e Álvaro Siza, todos de geografias físicas 

 

 

63   Aldo Rossi, A Scientific Autobiography, 1981, p. 16.  

64     Ana Vaz Milheiro, “A Viagem, Uma travessia de Paulo Gouveia pela pós-modernidade”, 

in Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 29. 
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distintas (América, Itália e Portugal respetivamente) mas de geografias 

arquitetónicas análogas65.  

Verificando-se muitas questões no Museu dos Baleeiros que não se explicam 

unicamente com recurso à análise, também é possível confirmar que, muito 

anterior à análise para projeto, são as vivências pessoais e as viagens que 

conduzem à construção de uma memória. Assim e na sequência do debate 

em torno do método de projeto nos anos 70, esta constatação leva-nos a 

concluir que o arquiteto, insere-se não numa lógica racionalista/ 

cientificizante/ analítica da Arquitetura, mas numa lógica sintética/ artística/ 

intuitiva/ empírica de uma disciplina que não tem nenhum complexo de não 

pertencer exclusivamente às Artes ou às Ciências. 

 

  

 

 

65    Ana Vaz Milheiro, “A Viagem, Uma travessia de Paulo Gouveia pela pós-modernidade”, 

in Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 27. 
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10 | Foto de Paulo Gouveia. 

 

 

  

 

 



 

 

2   Síntese de um percurso 

 

“Tenho de inventar a minha própria vida.” 

Herberto Helder 

Resultado da investigação que conduz Paulo Gouveia [Fig. 11] pelos 

Estados Unidos da América, o Museu dos Baleeiros é tido como a obra que 

marca o início da sua carreira na arquitetura. Iniciado em 1986 na vila 

açoriana das Lajes do Pico, o Museu viria a tornar-se uma das suas mais 

emblemáticas obras, com grande peso no contexto da arquitetura 

desenvolvida nos anos 80 em Portugal e aquela que melhor reflete e sintetiza 

as várias fases da obra do arquiteto no que concerne à sua postura conceptual 

e sua relação erudita com a arquitetura vernacular66. 

Paulo Gouveia [Fig. 10] nasce a 10 de Julho de 1939 em Angra do Heroísmo, 

na ilha Terceira, Açores. Antes de se licenciar em arquitetura pela Escola 

Superior de Belas Artes de Lisboa em 1979, aos 40 anos, começou a sua 

formação académica em Biologia, na Universidade de Coimbra, fruto da sua 

afeição pelos desportos náuticos, onde concluiu estudos em 1970.  

“O prazer de desenhar os peixes com que coabitava no mar dos Açores levou-

o a licenciar-se em Biologia. Depois, numa breve passagem pelo atelier do 

professor Ribeiro Teles, desenhou árvores, até se diplomou em arquitectura 

pela ESBAL (Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa).”67 

José Manuel Fernandes 

Para José Manuel Fernandes, “Paulo Gouveia, por su parte, es un «biólogo-

poeta», dibujante de peces y ballenas, pájaros y árboles, que impresiona por 

el carácter irrepetible de sus obras para los museos insulares, proyectados 

para el “inútil faro de la nocha” que es la isla de Pico, en las inconfundibles 

Azores.”68 

 

 

66    João Vieira Caldas, “Casas, Museus e Conventos - A reinvenção do património”, in 

Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 23. 

67     José Manuel Fernandes (coord.), Portugal do Mar, das Pedras, da Cidade (catálogo), 

1996, p. 143. 

68      José Manuel Fernandes (coord.), Límite del Mar (catálogo), 1992, p. 15. 
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11 | Paulo Gouveia, Sem título. 
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Em 1980 começa a leccionar no Departamento de Planeamento Biofísico e 

Paisagístico da Universidade de Évora, onde em 2002 se doutorou com a 

tese Angra do Heroísmo: Arquitectura do Século XX e Memória Colectiva, 

publicada pelo IAC (Instituto Açoriano de Cultura) em 2009, e em 1982 faz 

o curso de pós graduação em Restauro e Conservação Arquitectónica pelo 

ICCROM (International Center for the Conservation and Restauration of 

Monuments) em Roma, Itália69. 

Enquanto professor na universidade procurava incitar os alunos a tomar 

consciência de uma certa ingenuidade cultural contribuindo de forma 

decisiva para a sua formação integral e defendia a importância da 

consciencialização, por parte dos alunos, do respetivo papel, enquanto 

indivíduos que coabitam em sociedade e que dela são parte integrante. Nas 

suas próprias palavras, “A consciencialização duns e doutros é, com certeza, 

uma via essencial para a aprendizagem do exercício da cidadania.”70 

Estimulava nos alunos, em detrimento de preconceitos e ideias pré-

estabelecidas, a ideia de que a arquitetura vale essencialmente pela sua 

dimensão social e humana, particularmente enquanto espaço de humanidade, 

já que é esse o desígnio último da disciplina “(…) não é embelezar mas, 

sempre, servir o Homem”. Paulo Gouveia procurava, a par de uma 

consciência ética e estética, formar arquitetos com consciência profissional 

e cívica. 

Segundo Manuel Costa Júnior71, atual diretor do Museu dos Baleeiros, Paulo 

Gouveia era detentor de uma grande erudição. Com grande sensibilidade, 

acreditava e defendia genuinamente que a arquitetura podia e devia 

incorporar os diversos ramos das artes – tema que iremos analisar no 

desenvolvimento deste trabalho, através da observação de documentos do 

seu arquivo pessoal. Dono de uma grande ética e de uma grande humildade, 

 

 

69     Ana Vaz Milheiro, “A Viagem, Uma travessia de Paulo Gouveia pela pós-modernidade”, 

in Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 25. 

70  Em minuta de planificação da disciplina de Projeto 1 do Curso de Arquitetura da 

Universidade de Évora, consultada no arquivo do atelier de Paulo Gouveia. 

71    Em entrevista realizada no dia 1 de maio de 2014, no Museu dos Baleeiros. 
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12 | Sacrário da Capela do Santíssimo – Igreja de São 
Lourenço de Carnide, Lisboa. 

 

 

13 | Museu dos Baleeiros – 1ª fase, Lajes do Pico. 

 

14 | Museu do Vinho – 1ª fase, Madalena do Pico. 
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que se refletia no altruísmo e acessibilidade que revelava às pessoas. Para 

Manuel Costa Júnior, o génio do arquiteto perpetua-se incorporado na sua 

obra, cuja característica mais proeminente será a incessante procura pela 

valorização e exaltação da arquitetura vernacular, através da sua singular 

expressão, que o distingue da generalidade corrente na época. 

Possivelmente por ter chegado mais tarde à arquitetura, adotará uma postura 

intransigente no exercício da sua atividade, o que, acrescido ao seu carácter 

tímido, poderá justificar o facto de este concretizar poucas obras durante as 

três décadas que definem o seu percurso profissional72. Entre elas constam, 

para além das suas obras mais conhecidas como o Museu dos Baleeiros [Fig. 

13] e o do Vinho [Fig. 14], a delegação da Assembleia Regional (Angra do 

Heroísmo, Terceira, 1981), a Casa Etnográfica (Calheta de São Jorge, 1982), 

a Casa Etnográfica (vila do Porto, Santa Maria, 1985), o Convento de São 

Boaventura, Museu de Arte e Tradição Popular (Santa Cruz das Flores, 

1985-1987), e a Capela do Santíssimo da Igreja de São Lourenço [Fig. 12] 

(Lisboa, 1986-1989), selecionada pelo Júri para concorrer aos Prémios 

Nacionais de Arquitetura, AAP, Associação dos Arquitetos Portugueses. Na 

opinião de Ana Vaz Milheiro, a capela retracta a visitação do arquiteto a 

Itália: 

“A capela de Benfica é objectivamente uma experiência pessoal 

reconstruída, mas onde gradualmente o edifício de inspiração perde peso, é 

mitigado, tornando-se uma entidade invisível, uma referência sem 

sombra.”73 

Ana Vaz Milheiro 

Mas é em 1986 que a sua carreira arranca decisivamente com a conclusão 

do projeto do Museu dos Baleeiros, iniciado em 1984, e que permanece 

ainda hoje como obra de referência no contexto português dos anos oitenta 

do século passado, premiada pela Associação dos Arquitetos Portugueses 

(menção honrosa), em 1993. Em 1992 conclui a primeira fase do Museu do 

 

 

72      Ana Vaz Milheiro, “A morte de um arquitecto hiper-realista”, in Jornal Público, 7 de 

novembro de 2009. 

73     Ana Vaz Milheiro, “À noite as árvores não fazem sombra”, in A Minha Casa é um 

Avião, 2007, p. 85. 
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15 | Esquiço do Museu do Vinho, Paulo Gouveia. 

 

16 | Planta e alçado do conjunto - Museu do Vinho. 

 

17 | Maqueta Museu do Vinho. 
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Vinho [Fig. 15], na Madalena do Pico (1988-2002), que o internacionalizará 

ao ser selecionado para integrar a representação nacional à trienal de Milão 

de 1996 e que marca uma das suas raras presenças nos circuitos 

internacionais da cultura arquitetónica portuguesa. A proposta prevê, numa 

atitude neo-vernacular74, transformar um antigo solar de arquitetura de pedra 

negra vulcânica, num espaço de museu etnográfico onde “a sua informação 

museológica se diluísse igualmente pelo espaço interior e pelo espaço 

exterior”75 [Fig. 16]. A partir de um conjunto existente de dois edifícios, uma 

moradia e uma adega, e um centenário Dragoeiro, inseridos num extenso 

terreno reticulado de currais de vinha que se desenvolve em muros de basalto 

negro, Gouveia propõe a adição de um terceiro edifício ao conjunto (não 

executado na íntegra), cujos volumes se distribuem, segundo as suas próprias 

palavras “(…) numa disciplina ortogonal herdada da quadrícula dos muros 

que protegem as vinhas”76, em torno da monumental árvore [Fig. 17], 

atribuindo-lhe assim um papel central numa postura de respeito pelas 

existências e pelo local. 

“Corpos serenos, alongados, vivendo à roda da grande “árvore mágica” que é 

o Dragoeiro, com o imenso vulcão como pano de fundo. Um mirante de remate, 

“olhando o mar”, faz deste conjunto de matérias vulcânicas e vegetais um 

autêntico “edifício-território”, aberto e múltiplo.”77 

José Manuel Fernandes 

Num Museu que celebra a paisagem vinhateira, o arquiteto desenvolve uma 

longa passarela que se estende sobre a extensa paisagem de currais de pedra 

negra para conduzir o visitante a um franco contacto com a vinha e a 

subsequente paisagem do canal de Vitorino Nemésio. Aqui, mais uma vez, 

o arquiteto usa a pré-existência como matéria-prima de projeto, moldando-a 

às exigências de um programa e de um lugar. É um trabalho de restauro 

sensível,   ímpar   e   culto,   onde   os   materiais   utilizados   assumem   uma 

 

 

74      José Manuel Fernandes (coord.), Portugal do Mar, das Pedras, da Cidade (catálogo), 

1996, p. 90. 

75       Extraído da Memória Descritiva e Justificativa do projeto. 

76     Paulo Gouveia, “Museu do Vinho, Ilha do Pico, Açores”, in Portugal do Mar, das 

Pedras, da Cidade (catálogo), 1996, p. 91. 

77        José Manuel Fernandes, “Museu do Vinho, Ilha do Pico, Açores”, in Portugal do Mar, 

das Pedras, da Cidade (catálogo), 1996, p. 90. 



  52  

 

 

18 | Interior da Casa pessoal de Paulo Gouveia. 

 

 

19 | Casa em São João. 

 

20 | Alçado tardoz da Casa Margarida Leão. 

 

 

21 | Núcleo de escadas da Casa Margarida Leão. 
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importância  especial,  quer  pelo  contraste  do  negro  da  pedra  vulcânica 

nas molduras e cunhais com as paredes caiadas, quer pela exploração poética 

da construção em madeira pintada montada sobre rústicos aparelhos de pedra 

- “muita pedra, muita cal, alguma madeira (sempre pintada) e pouco 

cimento.”78 

“The Wine Museum presents a view of architecture as a bridge between art and 

farming. The project is a harvest of history, a fertile overturning of earth, old 

stones and time.” 79 

Herbert Muschamp 

Ainda nos Açores e na década de 90 do século passado, desenvolve e 

concretiza diversos trabalhos, entre eles a Esquadra da Polícia de Segurança 

Pública e Plano de Salvaguarda (vila de Santa Cruz da Graciosa, 1990 e 

1992, respetivamente), Casa Mário Melo (Horta, Faial, 1990), Plano de 

Salvaguarda (vila do Porto de Santa Maria, 1993), Casa Vítor Santos (São 

Carlos, Terceira, 1993), Agência da Caixa Geral da Santa Casa da 

Misericórdia (Santa Cruz, Graciosa, 1995), Casa Eduardo Rafael (Horta, 

Faial, 1996-1998), Casa Francisco Medeiros (Lajes, Pico, 1998-2000) e a 

sua casa própria em São João [Fig. 18, 19] (Pico, 1999-2002).  

Segundo Vaz Milheiro, a Casa de São João é para o arquiteto um exercício 

da “não-arquitectura”80. Na recuperação de um edifício modelo da 

arquitetura vernacular da ilha do Pico, Gouveia assume uma postura 

“silenciosa”, limitando a sua interferência a pequenas e subtis intervenções, 

pormenores apenas percetíveis nas caixilharias e no alpendre de madeira 

pintada cinza claro. A cor denuncia a sua atitude de contenção perante um 

património insular que entende. 

Também nos anos 90, mas fora do arquipélago açoriano, destacam-se suas 

intervenções na Casa Joaquim Quitério (Graça do Divor, Évora, 1992) e 

Casa  Margarida  Leão  [Fig. 20, 21]  (Ajuda,  Lisboa,  1994-1999)  que  lhe

 

 

78    Frase utilizada frequentemente por Paulo Gouveia para concluir as Memórias Descritivas 

dos seus projetos insulares. 

79   Herbert Muschamp, “Melding Past and Present in Portugal”, New York Times, 1996. 

80   Ana Vaz Milheiro, “Casa em São João”, in Arquitectos Portugueses Contemporâneos - 

Obras comentadas e itinerários para a sua visita, Público, 2004. 
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22 | Paulo Gouveia na Casa de Sintra – Claraboia da Sala. 

 

 

  

23 | Desenhos Casa de Sintra. 
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valeu o prémio Recria e que marca, segundo Milheiro, o regresso a uma nova 

fase de isolamento profissional e introspeção, que irá culminar com a sua 

morte81. Consiste na reabilitação de um conjunto de duas habitações do 

século XVIII, no largo da Paz, em Lisboa, correspondentes a três fogos 

distribuídos em dois lotes distintos, em que o arquiteto propõe a remodelação 

total interior, com preservação das respetivas fachadas. Aqui o elemento 

programático e plástico de maior excecionalidade é a escada interior e a 

claraboia de cobertura arredondada que lhes proporciona iluminação natural 

e potencia a integridade do conjunto. 

A Casa Godinho [Fig. 23] (Fontanelas, Sintra, 1996-2003), concluída já no 

início do século XXI e amplamente divulgada em diversas publicações, 

desenvolve-se em dois volumes predominantemente brancos de base 

retangular, um térreo e o outro com dois pisos, dispostos em “L” num ângulo 

herdado pelos limites do terreno, com um pequeno corpo, em jeito de 

mansarda revestida de zinco, sobreposto ao volume térreo. Paralelamente ao 

Museu dos Baleeiros, aqui também é perceptível a incongruência dos vãos, 

e as janelas que se abrem para espaços interiores, construindo relações 

visuais íntimas em verdadeiras soluções escultóricas.  

Temas como janelas e escadas, são elementos chave na arquitetura de Paulo 

Gouveia, a Casa de Fontanelas reflete precisamente esse cuidado do 

arquiteto, quer no tratamento plástico que adota para cada situação, quer no 

respetivo posicionamento incisivo das mesmas. A título de exemplo, refira-

se a localização da escada num ponto charneira do conjunto e a solução 

plástica que permite a articulação entre os dois corpos, bebendo 

alinhamentos quer de um como do outro, ou o criativo mecanismo de 

iluminação que estabelece simultaneamente a ligação do escritório no piso 

superior com o espaço térreo da sala [Fig. 22].  

“Estas «janelas de dentro que abrem para dentro», entre pisos, estimuladoras 

da vivencialidade intimista da casa, são pedra-de-toque de Paulo Gouveia 

(…)”82                                                                             José Manuel Fernandes 

 

 

81     Ana Vaz Milheiro, “A Viagem, Uma travessia de Paulo Gouveia pela pós-modernidade”, 

in Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 27. 

82  José Manuel Fernandes, “Casa Godinho, Fontanelas, Sintra 1996-2003”, in Paulo 

Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 44. 
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24 | Paulo Gouveia na Casa de Sintra – Vãos na fachada para o jardim. 
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É novamente um exercício em que o tema dominante preferido pelo arquiteto 

é a memória, uma genuína partilha de fragmentos da sua própria 

reminiscência, que materializa num conjunto arquitetónico de reconhecida 

qualidade, com o intuito de suscitar no habitante um intrínseco sentido de 

familiaridade e empatia [Fig. 24]. À primeira vista não é evidente, a partir 

da Casa em Sintra, a sua inclusão na corrente arquitetónica pós-moderna, o 

que num olhar menos atento poder-se-ia interpretar como uma postura de 

contenção por parte do arquiteto em manifestar abertamente a cultura a que 

pertence, que não é o caso. Apesar da sua postura pós-moderna, e de acordo 

com Ana Vaz Milheiro, esta obra emite sinais “não arquitectónicos”83. Ou 

seja, a arquitetura que Paulo Gouveia desenvolve detém um forte sentido 

intuitivo, de senso, não sendo perceptível um método, o que impossibilita a 

construção de “escola”. Podemos aqui estabelecer um paralelo com a escola 

do Porto, não através da linguagem utilizada, mas sim da sua atitude 

projetual, que poderá configurar uma implícita ligação à obra de Álvaro Siza 

e assim justificar a afinidade que Paulo Gouveia evidencia pelo seu trabalho. 

“Cada fragmento da Casa é um estilhaço da memória. Mas uma memória que 

se toma como demasiado familiar para que possa ser detida com exclusividade 

e que, portanto, se acautela antes de ser revelada.”84 

Ana Vaz Milheiro 

É também já neste século que é responsável pela Casa Lacerda (Engrade, 

Pico, 2003-2008). O edifício reflete o resultado de um processo de trabalho 

em que a obra e o projeto são desenvolvidos em paralelo [Fig. 25], sendo 

notória a grande atenção ao detalhe construtivo. Denuncia o 

experimentalismo Arts and crafts que também caracteriza o trabalho do 

arquiteto. Neste pequeno edifício, destinado a complemento habitacional de 

veraneio e a uma adega vinícola, implantado, à semelhança do Museu do 

Vinho,  num  terreno  de  currais  de  vinha  em pedra vulcânica [Fig. 26] no

 

 

83     Ana Vaz Milheiro, “Casa em Sintra”, in Jornal dos Arquitectos n.º217, 2004, p. 114. 

84     ibidem.  
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25 | Referências do lugar, contexto próximo e distante e referências de outros lugares evocadas no projeto  – Casa Lacerda. 

 

26 | Maqueta de estudo – Casa Lacerda. 

 

27 | Fotos do interior da Casa Lacerda, no decurso da obra e após conclusão. 

 

28 | Fotos do exterior da Casa Lacerda, no decurso da obra e após conclusão. 
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extremo oriental da ilha do Pico, um vibrante vermelho acentua o contraste 

cromático que a arquitetura de madeira pintada adquire quando contraposta 

ao negro da pedra vulcânica e ao verde luxuriante da vegetação envolvente 

[Fig. 28].  

Com o intuito de “minimizar o impacto visual” 85 da presença de uma nova 

construção, o autor propõe a simulação de uma “pré-existência”, com 

“características,  materiais  e  acabamentos  tradicionais”,  em torno  da  qual  

 

 

 

 

distribui uma série de outros pequenos volumes, “uma falsa ampliação 

revestida exteriormente de criptoméria, segundo as técnicas tradicionais e 

pintada com cor tradicional da zona das vinhas (vermelho)”86, que por sua 

vez vai articular a casa com o terreno. Intencionalmente, a “pré-existência” 

é assim tratada exteriormente de forma simples e distinta do restante 

conjunto, quer pela sua materialidade/ sistema construtivo, como pela cor 

que lhe é destinada, um cinza escuro quase preto, que no global lhe confere 

uma leitura dissimulada. A sala comum marca a charneira do conjunto e, 

simultaneamente, valoriza o espaço nobre e social da casa. Sobre si, Gouveia 

desenvolve um lanternim que articula com um generoso vão. Esta solução 

plástica de grande excecionalidade permite-lhe criar um elaborado 

mecanismo de contemplação que estabelece uma franca relação com a 

paisagem envolvente [Fig. 27], um emolduramento que enquadra o mar e a 

ilha de São Jorge.  

“(…) mais do que para iluminar, que também é a raiz da sua natureza, a janela 

principal é aqui um óculo, um mecanismo para guiar, não a nossa procura,  

 

 

 

85     Extraído da Memória Descritiva e Justificativa do projeto. 

86     ibidem. 
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29 | Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral. 
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30 | Paulo Gouveia, Angra do 

Heroísmo: Arquitectura do 
Século XX e Memória Colectiva, 

2009 (capa). 

 

 

mas sim o nosso encontro com a paisagem.”87 

Sérgio Fazenda Rodrigues 

Esta ligação entre janela e lanternim remete-nos para outra solução análoga 

no Museu dos Baleeiros, onde podemos observar esta relação entre uma das 

torrinhas no espaço da biblioteca e a janela correspondente visível do 

mezanino. Na Casa Lacerda, o arquiteto revela-nos assim uma vez mais, o 

seu pleno domínio espacial e formal na concepção de espacialidades que 

privilegiam relações íntimas das vivências interiores, ampliando-as 

simultaneamente a uma aproximação do espaço exterior, num singular 

processo de descoberta que, dando resposta a uma lógica interna, nunca 

descura a realidade envolvente nem a cultura do local onde este se insere. 

Se encararmos o Museu dos Baleeiros como o culminar do estudo do 

arquiteto sobre a Arquitetura Baleeira nos Açores, podemos inferir que a 

Fanfarra Operário Gago Coutinho e Sacadura Cabral (Angra do Heroísmo, 

Terceira, 2004-2009)88 [Fig. 29] constitui a obra que melhor reflete o 

resultado da sua investigação teórica sobre a arquitetura urbana da cidade de 

Angra no século XX, que compõe a sua tese de doutoramento em 2002. Na 

verdade, a sua obra  Angra do Heroísmo: Arquitectura do Século XX e 

Memória Colectiva [Fig. 30], publicada em 2009, e resultado do seu trabalho 

de investigação, não só corporiza um importante legado como também, 

simultaneamente, uma ferramenta de sensibilização:   

“(…) pretende-se também alertar para a necessidade de reflexão sobre os 

problemas que se colocam a todos aqueles que estão implicados em 

intervenções urbanísticas e arquitectónicas nas cidades antigas, assim como 

para o impacto desses trabalhos na memória colectiva das populações.”89 

Paulo Gouveia 

 

 

87    Sérgio Fazenda Rodrigues, “Paulo Gouveia: Natureza de um processo de trabalho”, in 

Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo) ,2012, pp. 12-13. 

88     A obra seria concluída já após a sua morte. 

89     Paulo Gouveia, Angra do Heroísmo: Arquitectura do Século XX e Memória Colectiva, 

2009, p. 11. 
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31 | Desenho histórico referente ao alçado principal de 1954 para a Fanfarra Operária. 

 

 

32 | Estudo com a evolução dos alçados – Fanfarra Operário. 
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Nesse sentido, destaca a urgência em reivindicar o reconhecimento e 

inclusão da arquitetura desenvolvida no século XX, como importante registo 

representativo da sua época, que no contexto da preservação do património 

arquitetónico e urbano da cidade de Angra, importa também preservar: 

 “Sendo os habitantes da cidade os responsáveis pela identificação e gestão do 

património, é legítimo juntar-se à defesa da memória remota para a 

humanidade, a defesa de uma memória recente para os angrenses”90  

Paulo Gouveia 

Para isso, defende que é necessário o investimento na sensibilização da 

população através de “políticas” de aumento do “nível cultural” da 

população que lhes confira “capacidade crítica de formulação de juízos 

autónomos e consistentes”91: 

“(…) em suma, é investindo na educação dessas populações que melhor se pode 

defender esse património em todas as suas componentes.”92 

Paulo Gouveia 

A forte componente formativa deste estudo tem, como base, um vasto 

espólio documental histórico, onde se incluem fotografias, cartas/ mapas, 

alçados, plantas, cortes, perfis de rua, entre outros elementos [Fig. 31]. Tais 

instrumentos conferem-lhe um profundo conhecimento da arquitetura 

tradicional nas suas múltiplas componentes (histórica, morfológica, 

tipológica, estilística, etc.). Esta experiência exercerá grande influência nos 

seus posteriores projetos, nomeadamente, o da segunda fase de ampliação 

do Museu dos Baleeiros. 

Para compreender as intervenções arquitetónicas e urbanísticas, ocorridos na 

cidade de Angra, Paulo Gouveia, ao longo do seu trabalho, recorre a uma 

metodologia que consiste em sobrepor aos diversos registos históricos 

fotográficos e desenhos rigorosos, subsecutivos estudos formais, 

evidenciando  assim  a  evolução  arquitetónica e urbana dos vários casos de 

 

 

90     Paulo Gouveia, Angra do Heroísmo: Arquitectura do Século XX e Memória Colectiva, 

2009, p. 260. 

91     ibidem. 

92     ibidem. 
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33 | Desenhos elucidativos da proposta extraídos da Memória Descritiva do projeto. 
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34 | Esquiços de Paulo Gouveia. 

 

 

estudo selecionados em alçados/ perfis dos imóveis/ ruas. Este processo será 

análogo ao utilizado no desenvolvimento do projeto para a Fanfarra 

Operária, como podemos comprovar através da figura 32, o qual, não se 

encontrando inscrito na área de estudo delimitada no âmbito da tese, surge 

na sequência da mesma. 

Para José Manuel Fernandes, o edifício exibe uma “clara dimensão 

pedagógica relativamente à construção urbana corrente em Angra”93, ao 

retomar uma reinterpretação da tradicional “fachada seriada” [Fig. 32]. A 

proposta inicial, segundo o autor, pretendia “criar um fantasma do primitivo 

edifício do séc. XVIII, acrescentando-lhe um piso completamente 

diferenciado [Fig. 33], registando deste modo duas épocas importantes da 

história da Sociedade Fanfarra Operária – a imagem da sua primeira sede e 

a atual reconstrução com o acrescento de um piso (ampliação).” 94 Mais 

tarde, e a pedido do dono da obra, altera-se o projeto [Fig. 34], abandonando 

a construção do segundo piso. A cor cinza denuncia, assim, a sua intenção 

de evocação, impondo igualmente um distanciamento relativamente ao 

modelo original. Por sua vez o alçado tardoz procura estabelecer um diálogo 

com as construções envolventes da década de 50, numa linguagem, técnica 

e materialidade que o autor pretende mais contemporânea. Ao nível interior 

o arquiteto retoma a sua temática favorita, “muita madeira (sempre 

pintada)”, trabalhada ao pormenor e desenvolvendo soluções de grande 

riqueza plástica em vãos, escadas, tetos e claraboias ampliadas agora a uma 

escala social e pública. 

Após a sua morte, em 2009, Paulo Gouveia é distinguido com o prémio 

AICA/ Ministério da Cultura, onde se destaca que a sua obra se “inscreve, 

com toda a  propriedade, numa corrente criativa pós-moderna, revelando 

uma leitura das culturas populares locais, através de um discurso pragmático,

 

 

93    José Manuel Fernandes, “Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral”, in Paulo 

Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 40. 

94  Extraído da Memória Descritiva e Justificativa do projeto, consultado no arquivo do 

atelier de Paulo Gouveia. 
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35  | Vista parcial da fachada – 1ª fase de ampliação do Museu dos Baleeiros. 
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36 | Paulo Gouveia, 
Arquitectura Baleeira nos 

Açores, 1996 (capa). 

 

 

vernáculo, orgânico, plástico e poético”95.  

Entre 1988 e 1989 [Fig. 35], Paulo Gouveia intervém e recupera um conjunto 

do século XIX de três armazéns de cariz vernacular que serviam de abrigo 

aos botes baleeiros complementado por uma tenda de ferreiro anexa. O 

conjunto foi edificado até 1989 e reflete, de forma erudita e com forte carga 

emocional, o culminar da investigação desenvolvida em território norte-

americano pelo arquiteto subordinada ao tema Arquitectura Baleeira nos 

Açores [Fig. 36]. Publicado em 1996, o livro ilustra os fenómenos da 

migração arquitetónica, a que chama de arquitetura de torna-viagem, 

resultantes da atividade baleeira desenvolvida na transição do século XIX 

para o século XX entre o arquipélago dos Açores e a América do Norte e 

que refletem as técnicas construtivas que os construtores locais reproduziam, 

fruto das suas vivências de imigrantes em terras norte-americanas e 

conferindo-lhes uma arquitetura de inspiração anglo-saxónica96. A viagem 

tornar-se-á determinante na definição do seu percurso enquanto arquiteto, 

que o distinguirá num contexto pós-moderno dos anos 80. 

A partir do seu exterior, podemos contemplar a harmoniosa fusão entre o 

novo e o antigo97, num coerente diálogo. Fruto da reinterpretação e 

conjugação de uma gramática vernacular, que acumula ao longo da sua 

vivência insular, as suas memórias, com uma mais erudita e estrangeira, que 

adquire através dos diferentes contactos que estabelece no decurso das suas 

viagens. Concretiza, através da alvenaria de pedra vulcânica caiada e a 

madeira pintada, texturada, uma investigação formal, espacial e construtiva, 

que resulta num conjunto cuja aparente simplicidade e serenidade são 

evidentes sinónimos do domínio e mestria do seu autor. Exemplo disso, é a 

interpenetração que o arquiteto obtém através da inclusão da pequena e negra 

tenda  de  ferreiro  existente,  no elegante novo e luminoso espaço de leitura

 

 

95     Acta de Reunião de Júri do Prémio AICA/MC. Página consultada em 29 de novembro 

de 2013, [www.aica.pt/artists/paulo-gouveia]  

96     José Manuel Fernandes; Ana Janeiro, Arquitectura Contemporânea nos Açores, 2009, 

p. 109. 

97      Michel Toussaint, “Outra Ena...”, in Jornal dos Arquitectos nº110, 1992, p. 38. 
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37 | Entrada da Biblioteca do Museu dos Baleeiros e tenda de ferreiro (à direita).   
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revestido em escamado de madeira pintada [Fig. 37]. A reinvenção que 

Paulo Gouveia faz nesta sua obra tem, como base, a arquitetura baleeira, na 

qual, de um modo complexo e contraditório, incorpora, de forma 

encantatória, elementos vernaculares que se manifestam pelo uso da cor e 

pela incongruência e deslize dos vãos98.  

 “Trata-se de um edifício de forte carga emocional que expõe uma narrativa 

dramatizada a partir de elementos arquitectónicos: da proliferação de janelas 

libertas do seu desígnio funcional ou da cor azul que contrasta com a habitual 

paleta açoriana (reboco branco e basalto).”99 

Ana Vaz Milheiro 

A sua singularidade acentua-se na forma como constrói quadros de 

memórias a partir da sua própria experiência pessoal, com forte recurso à 

infância. Refletindo a sua condição açoriana, evoca, assim, a memória 

coletiva e de um povo, prestando uma digna homenagem aos seus 

protagonistas. A viagem ao território norte-americano reflete precisamente 

essa necessidade de procura, não apenas dos fenómenos de migração 

arquitetónica consequentes da emigração piscatória açoriana, como também 

da sua própria identidade pessoal. Através deste processo, Gouveia 

consegue, sem recorrer a mimetismos forçados, captar as referências 

mínimas para fazer sentir como “nosso” este Museu100. Possivelmente, é 

também com vista à construção desta memória, que o projeto de arquitetura 

é deliberadamente omisso. Persegue-se o carácter artesanal e incorporam-se 

soluções tecnológicas e espaciais tradicionais obtidas através da 

proximidade e do contacto direto em obra, obtendo assim uma maior 

autenticidade/ familiaridade das pessoas locais com a obra (aceitação local).  

 

 

98        Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, 

Anos 60-Anos 80, 2009, p. 438. 

99    Ana Vaz Milheiro, “A morte de um arquitecto hiper-realista”, in Público, 7 de novembro 

de 2009. 

100      José Manuel Fernandes, “Coisas das Ilhas- a propósito de duas obras recentes de 

Arquitectura, construídas no arquipélago dos Açores”,in Jornal dos Arquitectos nº107,p. 13. 
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38 | Vista do conjunto – frente de rua. 

 

39 | Esquiço de Paulo Gouveia – Museu dos Baleeiros. 
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“A este nuevo edificio se intentó dar, con las buhardillas en tablado de madera, 

una imagen familiar no sólo para los habitantes de la Villa sino pera los de 

otros puertos balleneros de los Estados Unidos y Norte de Europa.”101                                                               

Paulo Gouveia 

A expressão individual e a identidade pessoal são rebatidas no projeto, 

tornando-se a memória, como baú mental de imagens advindas da 

experienciação, um tema transversal na sua obra, que nas palavras de 

Milheiro traduz uma das suas maiores qualidades, o facto de ter resistido a 

ser sumariamente classificado como “arquitecto neo-regionalista”102. 

No conjunto [Fig. 38], as três pequenas Casas dos Botes compõem o 

elemento charneira: as cores e as texturas acentuam essa distinção e 

permitem a clara leitura da intenção principal do autor em preservá-las e 

enaltecê-las, fixando a memória do lugar – e do lugar nasce o projeto [Fig. 

39]. Seguramente, outras referências se assomam nesta geografia de 

memórias, até porque a construção de uma memória do próprio lugar assenta 

noutros modelos. A obra de Paulo Gouveia resulta de um processo seletivo 

de registos e fragmentos da sua memória individual, decorrente do olhar 

condicionado por inúmeras experiências que povoam a sua gramática visual 

[Fig. 40]. Tal método relembra Rossi e a evocação de uma dimensão 

emocional e autobiográfica. 

Das duas intervenções resultam também duas perspetivas bastante distintas: 

uma azul-turquesa que reflete a envolvência do mar, e uma cinza que reflete 

a emancipação da bruma. Refletem simultaneamente uma síntese, ainda que 

imediata, da fase inicial e final da carreira de Paulo Gouveia. Se na sua 

primeira fase é evidente um certo uso excessivo de significação, um forte 

recurso à figuração que marca as suas primeiras obras, na segunda fase da 

ampliação do Museu dos Baleeiros encontra-se presente o culminar da 

maturidade arquitetónica num projeto de enorme domínio plástico.  

 

 

101   Paulo Gouveia,“Museu dos Baleeiros, Açores”,in Límite del Mar(catálogo),1992, p. 19. 

102   Ana Vaz Milheiro, “A morte de um arquitecto hiper-realista”, in Público, 7 de novembro 

de 2009. 
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  40 | Biblioteca e antigo gabinete do diretor. 
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Neste breve percurso, que aborda de uma forma concisa alguns dos mais 

relevantes trabalhos de Paulo Gouveia, podemos apontar alguns temas e 

processos que são transversais na sua obra e aos quais percebe-se um maior 

cuidado por parte do autor. Desde a forma como molda as pré-existências às 

exigências de novos programas e novas realidades, celebrando a paisagem 

em ricos contrastes cromáticos no Museu do Vinho. Recolhendo-se à 

intimidade interior em soluções escultóricas que exploram relações espaciais 

na Casa de Sintra. Na aproximação cinematográfica do espaço exterior, com 

o processo de descoberta na Casa Lacerda. Rebatendo as suas vivências 

externas, a partir das suas viagens a Itália, na Capela do Santíssimo e aos 

Estados Unidos da América, no Museu dos Baleeiros. Fazendo o cruzamento 

com as suas investigações no arquipélago, num coerente diálogo com o 

património, sempre sob a influência erudita das artes e da cultura, como no 

caso da Fanfarra Operária. O Museu dos Baleeiros constitui uma síntese do 

seu percurso arquitetónico, onde a memória desempenha um papel nuclear 

no desenvolvimento dos diferentes elementos que materializam os seus 

projetos, um autêntico legado que perpetua a sua reminiscência. 
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41 | Maqueta conceptual para a 2ª fase de ampliação do Museu. 

 



 

 

3  O Processo do projeto 

 

O ato criativo pressupõe um conjunto de conhecimentos que passam pela 

experiência adquirida e acumulada e que resultam na construção de uma 

sensibilidade relativamente às questões fundamentais da Arquitetura. Da 

ideia [Fig. 41] à materialização o resultado é a criação de espaço e é neste 

espaço e na sua percepção individual que resultam diferentes emoções. Esta 

era a motivação de Paulo Gouveia, criar edifícios geradores de emoções. 

Para o arquiteto, a criação ou transformação de imóveis ou sítios ligados à 

tradição dos povos não afeta apenas o espaço urbano físico, mas também 

sentimentos de estar e de ser, modos de vida muitas vezes centenários. A 

compreensão dos problemas de natureza política, social, cultural, ética e 

estética que a arquitetura pode suscitar, conduzirá ao reconhecimento da 

dimensão humana da mesma, pois o exercício da arquitetura é, sempre, 

inseparável do exercício da cidadania.103 

Paulo Gouveia defende, evocando a obra de Alberto Campo Baeza, A ideia 

construída, que a observação e assimilação de tudo o que nos rodeia, 

material e imaterial, é essencial para o ato arquitetónico. É essa atenção 

inicial que determinará os elementos potenciadores de desencadear a ideia/ 

projeto, que conduzirão à obra/ facto arquitetónico104.  

 “(…) la Arquitectura, por encima de las formas con que se nos aparece, es idea 

que se expresa con esas formas. Es idea materializada con medidas que hacen 

relación al hombre, centro de la Arquitectura. Es idea construida. La Historia 

de la Arquitectura, lejos de ser sólo una Historia de las formas, es básicamente 

una Historia de las Ideas Construidas. Las formas se destruyen con el tiempo 

pero las ideas permanecen, son eternas.”105 

Alberto Campo Baeza 

 

 

103      Em minuta de planificação da disciplina de Projeto 1 do Curso de Arquitetura da 

Universidade de Évora, consultada no arquivo do atelier de Paulo Gouveia. 

104        ibídem. 

105         Alberto Campo Baeza, La Idea Construida, La Arquitectura a la luz de las palabras, 

1996, p. 13. 
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42 | Proposta apresentada no Estudo Prévio para a 1ª fase de ampliação do Museu dos Baleeiros – Perspetiva. 

 

43 | idem – Planta. 

 

44 | idem – Alçado. 

 

45 | idem – Corte. 
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Com base neste raciocínio, Gouveia infere que a ideia, em si, pode já 

constituir o projeto, pois ao ser transferida para o papel, numa primeira 

representação, dá lugar ao esboço. Processo que descreve 

pormenorizadamente: “entre o cérebro (gerador da ideia) e o papel 

(representação da ideia) estabelece-se então uma acção/ reacção dialécticas 

até que o esboço se torne perfeitamente claro; daí transforma-se em desenho 

rigoroso (plantas, alçados, cortes, escalas) e começa um novo ciclo 

dialéctico até à conversão do desenho rigoroso em obra – ideia 

materializada.”106 

Entende assim que o registo de um facto através do desenho permite o 

entendimento dessa mesma realidade, “o desenho é uma escrita, não uma 

escrita ortográfica que se desenvolve da esquerda para a direita, mas sim 

vinda do fundo para a superfície. Na sua primeira aparição já representa todo 

o objecto, embora com os contornos indefinidos de uma nuvem electrónica. 

Com a maturação da ideia, esse contorno vai-se clarificando por focagem até 

ao desenho final (esboço).”107 No entanto, para atingir a obra arquitetónica, 

o esboço tem que ser traduzido em desenho técnico que irá constituir o 

principal meio de comunicação entre os vários profissionais envolvidos no 

processo. 

No decurso desta dissertação, não foi possível apurar quaisquer dados 

(esquiços, maquetes, etc.) relativos ao processo de trabalho da primeira fase 

de ampliação do Museu. Entre os poucos consultados constam os desenhos 

rigorosos e respetivas memórias descritivas relativos às várias fases do 

projeto (estudo prévio, anteprojeto, projeto básico e projeto de execução) 

que ainda assim permitem desvendar e comprovar aspetos importantes do 

seu método de trabalho, nomeadamente os diferentes ajustamentos 

decorrentes em obra que mais tarde se refletem nas telas finais. Entre estes 

é possível testemunhar, por exemplo, a partir da figura 42 que corresponde 

a uma perspetiva de uma primeira proposta que integra o Estudo Prévio da 

 

 

106     Em minuta de planificação da disciplina de Projeto 1 do Curso de Arquitetura da 

Universidade de Évora, consultada no arquivo do atelier de Paulo Gouveia. 

107       ibidem, em minuta de apresentação de aula no Curso de Arquitetura da U. Évora. 
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47 | Evolução do processo criativo em projeto – ensaio (b) para a 2ª fase de ampliação.  
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46 | Evolução do processo criativo em projeto – ensaio (a) para a 2ª fase de ampliação do Museu.  
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primeira ampliação do Museu, um raro e importante momento do processo 

criativo, que reflete o determinante gesto, riscado a vermelho sobre o 

desenho rigoroso, que dará origem à configuração final da volumetria da 

ampliação. Este registo de entendimento, através do desenho à mão livre 

sobre um suporte de desenho rigoroso, é algo que é reconhecido 

frequentemente no seu trabalho. Percebe-se também um conjunto de 

intenções que irão caracterizar a intervenção até à sua conclusão, 

nomeadamente a intenção de diferenciar, através da materialidade em 

tabuado de madeira, o novo do pré-existente. Recorre-se assiduamente ao 

tema da janela [Fig. 42, 44], à preservação da tenda de ferreiro no interior 

do edifício [Fig. 45], a distribuição programática cuja matriz não é 

substancialmente alterada [Fig. 43].  

Mas é a partir dos inúmeros elementos que compõem o arquivo referente à 

segunda fase que se clarificam e revelam importantes dados relativamente à 

sua atitude processual, destacando-se desde logo a constante e intrínseca 

cumplicidade revelada entre esquiço, maquete e desenho rigoroso, no 

desenvolvimento das várias hipóteses, como método de comprovar a 

validade de cada ideia. 

Exemplos disso constituem os sucessivos ensaios que efetua nesse âmbito. 

Evidenciam a evolução da proposta e o respetivo processo de busca da 

forma. No quadro ao lado [Fig. 46 e 47] observam-se duas soluções que 

sintetizam esse processo, permitindo-nos perceber a sua metamorfose a 

partir do primeiro esquiço. Embora, alguns pressupostos sejam análogos à 

primeira fase – diferenciação através da materialidade, a janela enquanto 

tema dinamizador de projeto e as coberturas de duas águas fragmentando o 

volume – uma ideia está sempre presente: a manutenção do muro pré-

existente. Outros pressupostos também persistem até ao projeto definitivo 

como a volumetria tripartida que reflete a matriz adotada na sua essência, a 

relação visual interior do novo gabinete do diretor para o átrio de entrada, 

perceptível a partir do segundo esquiço no ensaio b [Fig. 47 numa fase mais 

embrionária e Fig. 48 numa fase mais amadurecida], numa persistente busca 

por novas soluções e mecanismos de articulação entre iluminação (quer na 

forma de janela como de lanternim) e relação visual. 
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48 | Desenho em corte transversal da 2ª fase de ampliação, refletindo a investigação do autor pela relação entre 
compartimentos interiores, sistemas de iluminação e materialidade.     
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O exercício da arquitetura é, assim, para o arquiteto, uma atividade 

essencialmente intelectual, mas também um instrumento de intervenção 

cívica, pois para além da sua vertente objetal e contemplativa tem 

potencialmente o importante papel de retratar uma sociedade, uma época e 

o próprio autor. Interessa, por isso, analisar os meios que utiliza para projetar 

e materializar os seus projetos, nomeadamente, na influência que as várias 

referências do lugar e extra lugar, a incorporação das diferentes artes, as 

diversas viagens e a pesquisa histórica incutiram no seu desenvolvimento e 

na construção e exaltação de uma identidade, na afirmação da sua 

açorianidade e na determinação de fazer património.  
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49 | Arquipélago dos Açores 

(em destaque as ilhas onde Paulo Gouveia realizou intervenções). 

 

50 | Modelo digital de terreno da ilha do Pico, com a localização dos três concelhos e os locais das obras do arquiteto. 
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_ as referências do lugar: quando a ideia arquitetónica parte do lugar 

Na sequência da obra do Museu dos Baleeiros, o Pico funcionou como 

epicentro criativo de Paulo Gouveia, uma espécie de refúgio pessoal108, é 

aliás esta ilha que ele adota para sua residência pessoal que corporiza na 

reabilitação da Casa de São João.  

Para Manuel Costa Júnior, Paulo Gouveia não se limitou apenas a criar um 

edifício iconográfico de grande integração, mas também permitiu através do 

mesmo dinamizar todo um território. 

Importa primeiro, na perspetiva de um melhor entendimento da sua obra, 

refletir o lugar e as geografias que povoam o seu imaginário enquanto parte 

fundamental do seu pensamento projetual. 

“Esta ilha negra e disforme apoderou-se dos meus sentidos. Tudo o que a princípio 

me repelia, o negrume, o fogo que a devora, o mistério, tudo me seduz agora. O 

Pico é a mais bela, a mais extraordinária ilha dos Açores, duma beleza que só a ela 

lhe pertence, duma cor admirável e com um estranho poder de atracção. É mais que 

uma ilha – é uma estátua erguida até ao céu e moldada pelo fogo – é outro 

Adamastor como o do cabo das Tormentas.”
109 

Raúl Brandão 

Com uma forma alongada no sentido Este-Oeste, a superfície da ilha do Pico 

[Fig. 50] é a segunda maior do arquipélago dos Açores [Fig. 49] e a sua 

altitude a  mais expressiva de Portugal com 2351 metros. Este enorme cone 

vulcânico divide-se, do ponto de vista morfológico, numa zona a ocidente 

dominada pela montanha, que assenta numa larga base e estreita 

acentuadamente a partir dos 1200 metros, e noutra, no sentido inverso, 

conformada pelo planalto da Achada que se estende da base da montanha até 

ao extremo oriental da ilha com uma altitude máxima de 1000 metros e 

íngremes encostas nas vertentes Norte e Sul. Por esta razão a faixa litoral é, 

na maior parte da ilha com exceção da zona ocidental, estreita e por vezes  

 

 

108      Ana Vaz Milheiro, “Um homem singular. A arquitectura de Paulo Gouveia”, in 

Atlântida, 2010, p. 249. 

109          Raul Brandão, As Ilhas Desconhecidas: Notas e Paisagens, 1926, p. 47. 
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51 | Escala da montanha em contraste com os pequenas edificações da ilha. 
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inexistente, dando origem a altas falésias mais frequentes no planalto da 

Achada110. É também nesta parte oriental da ilha que encontramos algumas 

lagoas nos pontos de maior altitude e uma maior concentração de linhas de 

água (ribeiras) de regime torrencial. A paisagem da ilha revela-se em forte 

contraste com as restantes, a característica mais proeminente é evidenciada 

pela sua montanha que lhe dá nome, e na forma como esta, através da sua 

imensa escala, constitui uma presença constante em quase todo o território 

[Fig. 51]. “(…) em qualquer parte que uma pessoa está da ilha do Pico lhe 

parece que o tem junto de si e sobre sua cabeça.” Esta característica é comum 

a todas as ilhas do grupo central do arquipélago, desde a Terceira ao Faial. 

“É tão grande altura deste pico, que dizem que de riba dele se vêem todas 

estas ilhas dos Açores (…)”111. 

“O que me vale é que saio e dou logo com o Pico, que é eterno. Encontro-o 

sempre: ao voltar duma esquina, a sair de casa, ao saltar da cama. (…) 

Desconfio que foi posto ali de propósito e à distância calculada para nos atrair 

e encantar.”112 

Raúl Brandão 

A segunda característica manifesta-se através da constituição geológica de 

negra pedra vulcânica que contamina toda a sua paisagem, desde os muros 

divisórios dos domínios agrícolas a todo o tipo de construções residenciais 

ou não, que denunciam através das suas paredes, molduras, faixas e cunhais 

o negrume da rocha basáltico, constituindo um importante fator de 

unificação visual.  

“(…) é negra até às entranhas, na própria terra, na bagacina das praias, no pó 

das estradas, nas casas, nos campos divididos e subdivididos por muros de lava, 

nas igrejinhas das aldeias, requeimadas e tristes (…)”113  

Raúl Brandão 

Esta característica irá, também, exercer uma determinante influência na 

economia   da   ilha   que,   devido   à   acentuada   orografia   aliada   à   fraca 

 

 

110    Zilda França; Victor Forjaz, Vulcanic History of Pico and Faial Islands, Azores an 

Overview, 2009, pp. 24-27. 

111     Gaspar Frutuoso, Livro VI das Saudades da terra, 1580/90, p. 131. 

112     Raul Brandão, As Ilhas Desconhecidas: Notas e Paisagens, 1926, p. 35. 

113     idem, p. 40. 



 

 

52 | Imagem de satélite da vila das Lajes e respetiva envolvente. 

 
53 | Cartografia 1:5000 da vila das Lajes do Pico. 
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fertilidade dos solos, consequência da grande porosidade dos mesmos, torna-

a pouco propícia à exploração de atividades agropecuárias, restringindo o 

sustento dos seus habitantes às atividades ligadas ao mar e à pesca, à cultura 

da vinha e da fruta. Esta condição refletir-se-á, determinantemente, por um 

lado na reduzida escala e peso das povoações, conferindo-lhes uma relativa 

uniformização na proporção e importância dos mesmos, e por outro na 

constante presença das culturas de vinha em currais de pedra vulcânica e os 

respetivos núcleos de adegas que povoam a sua faixa litoral114.  

A ocupação do território, a partir do seu povoamento que se presume tenha 

ocorrido por volta de 1460 nas Lajes115, é desta forma maioritariamente de 

desenvolvimento linear, cintada continuamente por denso arvoredo e mais 

ou menos paralela à costa, partindo da formação de pequenos núcleos rurais 

dispersos pela periferia da ilha, cujas ligações originaram cordões de casas 

predominantemente enfileiradas ao longo dos caminhos com algumas 

ramificações. Esta relativa dispersão e ruralidade dos núcleos não despertou 

o desenvolvimento de tendências urbanas e, das três sedes concelhias 

existentes, apenas as Lajes atinge um nível proto urbano (quase urbano). A 

localização estratégica das vilas, nomeadamente São Roque e Madalena, 

deve-se essencialmente à sua posição geográfica que, pela sua proximidade 

com as ilhas vizinhas, potencia pontos de ligação quer entre ilhas, quer entre 

vilas116.  

É na vila das Lajes [Fig. 52], terra de baleeiros cercada pelas montanhas que 

a empelem para o mar117, que encontramos um “assinalável núcleo urbano 

de qualidade e expressão vernácula como não há naqueloutra área da ilha”118.  

 

 

114    João Vieira Caldas; Vítor Mestre, “Pico”, in Arquitectura Popular dos Açores, 2000, 

p. 367. 

115     Jorge Paulus Bruno (coord.), Inventário do Património Imóvel dos Açores. Pico, 2000, 

p. 13. 

116    João Vieira Caldas; Vítor Mestre, “Pico”, in Arquitectura Popular dos Açores, 2000, 

pp. 371-373. 

117     Raul Brandão, As Ilhas Desconhecidas: Notas e Paisagens, 1926, p. 47. 

118    José Manuel Fernandes, “Lajes do Pico - Breve Visão do Património Construído”, in 

Inventário do Património Imóvel dos Açores. Pico.Lajes, 2000, p. 23. 
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54 | Aspeto atual da vila das Lajes do Pico, no sentido ocidental, com a igreja Matriz em primeiro plano e o Monumento dos Baleeiros ao centro. 

 

55 | Antigos armazéns de botes baleeiros, data desconhecida. 
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56 | Atividade Baleeira. 

 

Seguindo o modelo de cidade medieval portuguesa119, estruturas simples de 

ocupação do território adaptadas à geografia existente, o principal elemento 

estruturante é a sua rua central, de nome Rua Capitão-mor Garcia Gonçalves 

Madruga [Fig. 53], que atravessa a vila longitudinalmente, unindo dois 

largos: um à entrada onde se concentram alguns espaços comerciais, 

popularmente chamado por largo do Cruzeiro (atualmente Largo Edmundo 

Machado Ávila) e o largo em frente à Igreja, o Largo General Francisco 

Soares de Lacerda Machado, com um carácter mais religioso. Várias 

transversais ligam esta rua à sua única paralela que é a Avenida Marginal e 

é no seguimento desta, em frente ao cais, que se encontra o Museu dos 

Baleeiros. Com grande consistência e homogeneidade urbana, o casario 

alinhado ao longo da rua principal apresenta uma componente edificada dos 

séculos XVII e XVIII, de casas de dois pisos em pedra negra e cal, muitas 

vezes providas de torrinhas/ trapeiras, geralmente em madeira coroando as 

fachadas, de construção mais recente, de gosto romântico e desenho 

“achalezado”120, vãos bem marcados  distribuídos com regularidade nas 

fachadas, com lojas ao nível térreo e múltiplas portas para a rua [Fig. 54, 57 

e 59]. Este assinalável conjunto distingue-se por uma maior complexidade 

nas suas plantas, desenvolvendo-se de forma dobrada com compartimentos 

voltados à frente e para as traseiras, e pela inclusão da escada no seu interior 

da habitação. Também como marca da sua urbanidade, muitas fachadas são 

rodeadas de varandas simples, duplas ou corridas121. A rematar este conjunto 

temos a monumental igreja oitocentista da Santíssima Trindade que, dada a 

sua volumetria, Raúl Brandão considera “uma construção desproporcionada 

para a terra”122 [Fig. 54]. No extremo oposto, à entrada da vila, encontra-se 

o antigo núcleo conventual franciscano, hoje sede camarária, imóvel de 

considerável valor arquitetónico [Fig. 53]. 

Com a introdução da caça à baleia nos finais do século XVIII [Fig. 55 e 56], 

 

 

119   Manuel C. Teixeira, O Urbanismo português, séc. XIII - XVIII, Portugal-Brasil, 1999, 

pp. 24-37. 

120   José Manuel Fernandes, “Lajes do Pico - Breve Visão do Património Construído”, in 

Inventário do Património Imóvel dos Açores. Pico.Lajes, 2000, p. 23. 

121    João Vieira Caldas; Vítor Mestre, “Pico”, in Arquitectura Popular dos Açores,2000,p.402. 

122    Raul Brandão, As Ilhas Desconhecidas: Notas e Paisagens, 1926, p. 47. 
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58 | Fotos das pré-existências do Museu na 1ª fase de ampliação.  

 

57 | Referências arquitetónicas da “Arquitetura Baleeira”. 

 

    

 

 

  

1 2 3 

4a 5a 6 

4b 5b 7 

Da esquerda para a direita, respetivamente: 1.Casa Azul em São Roque; 2.Casa de habitação na Rua Capitão-mor Garcia Gonçalves Madruga; 3.Casa de 

habitação com “torre” na Rua Padre Manuel José Lopes; 4.The Cedars House na Horta – Ilha do Faial; 5.Casa  dos Morgados das Lajes; 6.Carpintaria no Largo 

da Igreja da Ribeirinha; 7.antigo edifício da Alfandega – actual Posto da Guarda Fiscal. (1, 4 e 6 não se localizam na vila das Lajes do Pico) 
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59 | Cartografia 1:5000 da vila das Lajes do Pico, 
com a localização das referências arquitetónicas. 

 

verifica-se o desenvolvimento  da  frente  ocidental  da  vila,  ancorado  na 

edificação das Casas dos Botes Baleeiros. Estabelece-se uma aberta relação 

com o mar por entremeio da Lagoa.  

A reabilitação dos três simples armazéns de botes [Fig. 58] para museu 

surge, assim, na premissa de criação de uma nova centralidade na vila, onde 

a memória assume um papel de destaque na dinamização de uma nova 

realidade económica, o turismo, que aqui anda de mãos dadas com o 

património cultural baleeiro. Esta linha de pensamento é consentânea com 

aquilo que Paulo Gouveia defende, apontando para a existência de um museu 

dedicado aos baleeiros desta terra, que para além das coleções alusivas, 

deveria dispor de um espaço destinado ao estudo e reflexão: 

“Ainda que a pesca à baleia tenha sido realizada em muitos portos de todas 

as ilhas dos Açores, foi a Vila das Lajes, na ilha do Pico, a que ganhou a 

designação de Vila Baleeira. Até lá chegam permanentemente, vindos de 

todas as partes do mundo, desde os Estados Unidos da América até ao 

Japão, escritores, jornalistas, cineastas e estudiosos que se ocupam da 

história baleeira.”123  

Paulo Gouveia 

A pré-existência do Museu dos Baleeiros [Fig. 57] corresponde, numa 

primeira fase, a três edificações de apoio à atividade piscícola baleeira, neste 

caso para abrigo dos botes baleeiros (longas e esbeltas embarcações com 

aproximadamente 11 metros de comprimento por 1,90 metros de largura), 

exigindo assim espaços relativamente amplos, geralmente de planta livre 

[Fig. 60], cobertura de duas águas, dispostos em banda com as empenas 

voltadas para a rua. Neste elementar conjunto encontrava-se também uma 

pequena tenda de ferreiro anexa e um exíguo terreno de logradouro onde, 

Paulo Gouveia, decidiu implantar o espaço de biblioteca124. 

 

 

 

123    Paulo Gouveia, “Museu dos Baleeiros, Açores”, in Límite del Mar (catálogo), 1992, p. 19. 

124  Paulo Gouveia, em Memória Descritiva e Justificativa do projeto (1ªfase) -1985, 

consultado no arquivo do Museu dos Baleeiros. 
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60 | Levantamento dos três barracões existentes. 
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Na Memória Descritiva do projeto o arquiteto salienta a pertinência do 

restauro das “históricas Casas de Botes” [Fig. 60], de forma a refletir no 

aspeto formal do edifício a necessária inspiração local. Segundo ele, mais 

que um lugar para acolher as diferentes atividades do Museu, o conjunto de 

edificações que compõe o denominado “Bairro Baleeiro” constitui e 

corporiza um importante documento de estudo. Nesse sentido, a pré-

existência é alvo de intervenções de restauro e requalificação de forma a 

adaptar-se às novas exigências do programa exigido, potenciando o 

património sem, no entanto, desconsiderar a sua essência. Por outro lado, a 

ampliação, que herda a geometria do terreno, é “marcada pela preocupação 

de manter uma imagem familiar não só ao homem do Pico e tão sugestiva 

quanto as que são familiares aos estudiosos de outros museus típicos 

similares e de instalações piscatórias”125. Para isso, Paulo Gouveia recorre à 

utilização do tabuado de madeira, que tanto é frequente observar nas águas-

furtadas de muitas casas da vila, como noutros portos baleeiros da América 

do Norte e países nórdicos europeus.  

Relativamente à concepção arquitetónica da segunda fase, com a ampliação 

o autor pretendeu estabelecer um diálogo formal e harmonioso com o 

conjunto existente (biblioteca e Casas dos Botes), dando-lhe a continuidade 

necessária através do seguimento em progressão do “skyline”, desenhado 

pelas empenas das Casas dos Botes. No entanto, apesar dos materiais 

exteriores, alvenarias e madeiras pintadas, seguirem a mesma filosofia do 

edifício da biblioteca, verifica-se a preocupação de que os novos volumes se 

diferenciem dos anteriores e isso é conseguido através do desenho dos vãos 

nos alçados e através de uma maior transferência da entrada de luz natural 

para as coberturas. 

Na Memória Descritiva do projeto, Gouveia afirma “Se a ampliação feita 

nos anos 80, onde hoje funciona a biblioteca, pretendeu ser uma referência 

às casas   da   vila,  a  presente  ampliação (…)   com   uma   escala   industrial, 

 

 

125     Paulo Gouveia, em Memória Descritiva e Justificativa do projeto (1ªfase) -1985, 

consultado no arquivo do Museu dos Baleeiros. 
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62 | Maqueta do existente para a 2ªfase de ampliação do Museu. 

 

 

63 | Maqueta da proposta para a 2ª fase de ampliação 

 

 

64 | Numeração das pedras no muro existente. 

 

65 | Incorporação das pedras da pré-
existência na nova construção. 

 

 

 

 

  

61 | Fotos das pré-existências da ampliação - 2ª fase.  
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pretende lembrar as fábricas da indústria baleeira.”126 A manutenção da 

tipologia das construções existentes com longas e compartimentadas áreas, 

denominadas de espaços-hangar, confirmam este entendimento do arquiteto 

Paulo Gouveia que é partilhado pelo Diretor do Museu, Manuel Costa 

Júnior, em entrevista elaborada no âmbito da presente Dissertação. 

Mais uma vez, devido à extensão do programa, espaços administrativos/ 

técnicos e exposições temporárias, toda a área disponível do terreno [Fig. 

61, 62, 63] é ocupada e, com vista à salvaguarda da memória das construções 

aí existentes, as pedras da casa e muro existentes são numeradas e 

reutilizadas na nova obra de ampliação, configurando o muro do alçado 

principal em pedra aparelhada [Fig. 64 e 65]. É, assim, evidente a 

importância que a assimilação do lugar tem para Paulo Gouveia na 

determinação dos elementos desencadeadores da ideia, enquanto génese do 

projeto/ obra. A ideia que cada lugar possui um espírito, uma alma 

específica, é aquilo que Christian Norberg-Schulz, define por “genius loci”. 

Este “espírito do lugar” configura-se por diversos fatores como as formas, 

materialidades, topografia ou envolvente e nesse sentido o primeiro gesto 

em arquitetura deve exprimir essa identidade, por outras palavras “o lugar 

revela aquilo que é e aquilo que quer ser”127. Esse raciocínio é também 

partilhado por Siza Vieira quando afirma “a ideia está no sítio”128, ou por 

outras palavras, o projeto deve refletir esse primeiro olhar, ao qual se irão 

sobrepondo outros, numa construção que progressivamente se vai 

densificando e materializando.  

“A criação arquitectónica nasce de uma emoção, a emoção provocada por um 

momento e por um lugar.  

O projecto, e a construção, exigem dos autores que se libertem dessa emoção, 

num  progressivo  distanciamento – transmitindo-a  inteira  e  oculta.  A  partir 

 

 

126    Paulo Gouveia, em Memória Descritiva e Justificativa do Estudo Prévio ao projeto de 

ampliação do Museu dos Baleeiros (2ªfase) – 2001, consultado no arquivo do atelier de Paulo 

Gouveia. 

127    Christian Norberg Schulz, Genius Loci - Towards a Phenomenology of Architecture, 

1979, p. 18. 

128     Álvaro Siza, “Um arquitecto foi chamado”, in Escrits, 1994, p. 69. 
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66 | Inserção do Museu dos Baleeiros na frente ocidental vila das Lajes do Pico. 

 

67 |  Perfil de rua - alçado principal do Museu dos Baleeiros com as duas intervenções e edifícios adjacentes. 
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daí, a emoção pertence ao(s) outro(s).”129 

Álvaro Siza 

Partilhando o entendimento de Aldo Rossi sobre a relação singular das 

construções com o lugar que designa por “locus”, Ana Vaz Milheiro no seu 

texto A Invenção do Lugar defende: 

“Um lugar reconhece-se porque é construído (…) existe porque uma construção 

qualquer o identifica. Essa construção é uma marca, um sinal, um registo de 

uma vontade em assinalar um fragmento do território. Concretiza a ambição 

que devolve à superfície uma ordem ou uma regra dentro da disformidade que 

o território virgem ou já tocado representa. Essa vontade materializa-se a partir 

da arquitectura. A responsabilidade inerente ao exercício da profissão é assim 

ampliada por essa repetição do gesto, do fazer e inventar continuamente o 

lugar. E não o contrário.”130 

Ana Vaz Milheiro 

No caso dos Baleeiros este “espírito do lugar” tem a sua expressão mais 

vincada na memória, no mar e na baleação. Resultado da inter-relação do 

homem com um meio muito específico e fruto de uma vivência insular, esta 

busca por um passado, e pelas formas que lhe configuram uma identidade, 

reivindica uma continuidade histórica na construção de uma gramática 

arquitetónica que, não renunciando à sua contemporaneidade, privilegia a 

cultura de um povo através de uma obra, que é ela própria o seu maior ícone 

[Fig. 66 e 67]. 

“Os lugares das culturas históricas foram, quase sempre, desafios ao tempo, 

monumentos que acumulam a memória combatendo o esquecimento, evocações 

permanentes de pessoas, gestos ou instituições fundacionais.”131  

Ignasi Solà-Morales 

E nesta busca pela identidade do lugar, o arquiteto acaba por estabelecer os 

princípios que irão determinar a sua própria identidade enquanto autor. 

 

 

129      Álvaro Siza, “Prefácio”, in 01 textos, 2009, p. 109. 

130      Ana Vaz Milheiro, A Minha Casa é um Avião, 2007, p. 79. 

131        Ignasi Solà-Morales, “Lugar: Permanencia o producción”, in Diferencias: Topografía 

de la arquitectura contemporânea, 1995, p. 121. 



  100  

 

68 | Baleeiras americanas ancoradas no porto da Horta, ilha do Faial. 
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_ as referências extra lugar: as viagens 

Sendo Portugal terreno de cruzamento de culturas, a viagem é algo que 

marcou de forma indelével o nosso processo histórico. Alexandre Alves 

Costa, escreve no âmbito da participação portuguesa na XIX Exposição 

Internacional de Arquitectura Trienal de Milão, em 1996, relativamente à 

Arquitetura portuguesa: 

 “A sua história é um processo evocativo que, resultando de um processo 

empírico, dificilmente se distancia do senso comum. Por atenção à realidade 

procura elementos de uma continuidade, adequando modelos do passado a 

novas situações ou transformando-os em contacto com outros.”132 

Alexandre Alves Costa 

Nesse sentido, discorrendo sobre a obra de Fernando Távora, a sua relação 

com o existente e a sua transformação, Alves Costa descreve uma arquitetura 

onde o “antes e o agora” se harmonizam numa continuidade intemporal: 

“A sequência dos sedimentos não constitui uma narrativa linear que tenhamos 

que percorrer. Existem, estão presentes, lêem-se e constituem o cenário que 

conforma e qualifica o espaço onde vivemos a nossa contemporaneidade, onde 

o princípio e o fim e o intervalo se cristalizam numa síntese intemporal.”133 

Alexandre Alves Costa 

A epopeia da baleação, na primeira metade do séc. XIX [Fig. 68], inicia a 

diáspora açoriana por territórios norte americanos e determinou uma 

condição sui generis no panorama arquitetónico do arquipélago, com 

especial relevância na vila das Lajes do Pico. O modo como os construtores 

açorianos reproduziram na arquitetura local as técnicas construtivas 

apreendidas durante a sua vivência de imigrantes em terras norte-

americanas, na sequência da atividade baleeira, retracta a apropriação de 

uma linguagem estrangeira e a assimilação desta enquanto identidade local. 

A expressão que resulta do diálogo entre arquitetura erudita e arquitetura 

popular de pedra, tem no seu património, como referente paradigmático, o 

Museu dos Baleeiros.
 

 

132     Alexandre Alves Costa, “Habilidade Própria e Mistérios de Arquitectura - junto à água, 

com as pedras e no labirinto das cidades”, in Portugal do Mar, das Pedras, da Cidade 

(catálogo), 1996, p. 14. 

133   Alexandre Alves Costa, “Fernando Távora”, Introdução ao Estudo da História da 

Arquitectura Portuguesa: Outros Textos sobre Arquitectura Portuguesa, 2007, pp. 133-134. 
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69 | Bay window da Casa “The Cedars” 

pertencente à família Dabney 

“Americanos nos Açores”. 

 

70 | “Paisagem de Bordo”. 

 

71 | “Açorianos na América”. 
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Este espaço, sendo o único em Portugal especializado na temática baleeira e 

o mais procurado e visitado dos Açores134, agrega um conjunto patrimonial 

valioso de memórias coletivas associadas à histórica atividade proibida no 

início da década de oitenta, a baleação. Resultado da interação de duas 

culturas distantes, possibilita a construção e preservação de uma identidade 

comum.  

“É interessante como a água foi limite e abertura, foi porta mais do que 

janela.”135 

Alexandre Alves Costa 

Perante a proposta para desenvolver um espaço museológico com esta 

temática e sendo a sua primeira matéria de trabalho a memória, não é difícil 

de antever que cedo Paulo Gouveia tenha entendido a necessidade de uma 

cuidada investigação que melhor lhe permitisse, simultaneamente, 

compreender este legado e os fenómenos de migração arquitetónica que daí 

resultaram, assim promovendo a força e aceitação local da sua obra.  

“En el Museu dos Baleeiros (Lajes do Pico), se presiente la memoria del paisaje 

de Boston, con sus saxônicas y coloridas casas de madera pintada, en una 

mezcla mental y sensible con la negra arquitectura de piedra isleña que 

recuerda la aventura americana de la población de este archipiélago y que 

forma um todo sincrético de justa expresión, bordeando el mar, el muelle, la 

montaña.”136 

José Manuel Fernandes 

Em Arquitectura Baleeira nos Açores, Gouveia infere uma sequência de três 

ordens de influência decorrentes do fenómeno baleeiro. A primeira [Fig. 69], 

resultante da passagem dos marinheiros americanos pelo arquipélago, ou 

mesmo da permanência de algumas importantes famílias que na sequência 

deste negócio estabeleciam residência nos Açores introduzindo diretamente 

os usos americanos através da construção das suas moradias. A segunda [Fig. 

70], que o autor intitula  de  “paisagem de bordo”,  decorre da vivência  a

 

 

134    AAVV, “O Museu dos Baleeiros: A Epopeia da Baleação”, in Roteiro dos Museus dos 

Açores, 2005. 

135     Alexandre Alves Costa, “Habilidade Própria e Mistérios de Arquitectura - junto à água, 

com as pedras e no labirinto das cidades”, in Portugal do Mar, das Pedras, da Cidade 

(catálogo), 1996, p. 20. 

136     José Manuel Fernandes (coord.), Límite del Mar (catálogo), 1992, p. 15. 
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72 | Esquiço da típica casa americana. 

 

73 | Widow’s walk.  

 

74 | Estudos de volumetria  de Paulo Gouveia com duas 
soluções para águas-furtadas observado nos Açores.  
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bordo dos navios baleeiros, a que os passageiros açorianos se submetiam no 

decurso da viagem rumo aos Estados Unidos e onde absorviam o gosto pelas 

engenhosas soluções próprias da construção naval. E, por fim, as influências 

adquiridas em território norte-americano [Fig. 71], onde os ilhéus tendiam a 

viver, tal como nos Açores, entre a terra e o mar ou, segundo o autor, “entre 

casas e barcos”. 

“Integração de memórias da «arquitectura em madeira», tão próprias da 

América da emigração açoriana como do próprio arquipélago – escamados de 

madeira, envidraçados, clarabóias em cores luminosas, claras e vivas.”137 

José Manuel Fernandes 

Segundo Gouveia, a paisagem americana revela-se, assim, aos olhos dos 

emigrantes, como uma arquitetura “fantástica” onde proliferam ostensivas 

casas construídas em madeira [Fig. 72 e 73], que através do tabuado 

entalhado ou trincado pintado de cores alegres materializa infindáveis 

soluções construtivas em torres, saliências e reentrâncias rendilhadas, 

compondo um rico cenário que irá inspirar no regresso as suas construções 

em território açoriano: 

“Todos os dias cruzavam pórticos, visitavam varandas, apoiavam-se em 

balaustradas, abriam e fechavam portadas. Acariciavam com a mão o 

acabamento e as juntas das tábuas boleadas (…). Ao regressarem, traziam a 

mala repleta de novas ideias.”138 

Paulo Gouveia  

Ao longo do trabalho, o foco do arquiteto detém-se nos vários elementos que 

compõem esta arquitetura de madeira, procurando reconhecer indícios que 

lhe permitam estabelecer uma ponte entre as duas culturas. Inúmeros 

registos fotográficos, esquiços, apontamentos e comentários de pormenores, 

revestimentos, carpintarias, pórticos, balaustradas e as sempre presentes 

“torrinhas” compõem uma síntese arquitetónica e uma perspetiva pessoal da 

sua viagem [Fig. 74].  

 

 

137   José Manuel Fernandes (coord.), Portugal do Mar, das Pedras, da Cidade (catálogo), 

1996, p. 90. 

138   Paulo Gouveia, Arquitectura Baleeira nos Açores, 1996, p. 26. 
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75 | Esquemas volumétricos de Paulo Gouveia com 
a distribuição urbana das casas relativamente à rua.  

 

76 | Fotografias da distribuição urbana das casas relativamente à rua na América (à esquerda) e nos Açores (à direita). 
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Partindo do mar como elemento unificador e de presença constante na 

paisagem de ambos os territórios, Paulo Gouveia explora a forte relação 

visual que este exerce nas edificações litorais americanas, nomeadamente 

New Bedford onde centrou o seu estudo, com claros reflexos nas respostas 

arquitetónicas. Neste aspeto, as diversas soluções de aproveitamento dos 

espaços mais altos das habitações constituem paradigmas disso mesmo: as 

águas furtadas, torres e também aquilo que os americanos designam por 

Widow’s walk139 [Fig. 73]. Esta última, amplamente estudada por Paulo 

Gouveia, consiste numa plataforma balaustrada na cobertura do edifício, 

frequente na costa norte americana, com o intuito de proporcionar a 

observação privilegiada dos navios e que traduz a forte ligação dos 

habitantes com o mar.  

O gosto por este tipo de soluções acaba por conformar a volumetria das 

edificações que, apesar de, na essência, permanecerem análogas, acabam por 

se revelar com ligeiras variações nos Açores. No arquipélago, segundo o 

arquiteto, o emigrante que regressa amplia a sua casa não ao nível do rés-do-

chão, que seria na maior parte dos casos a resposta mais direta, mas por 

oposição fá-lo em altura sobre a pré-existência de alvenaria de pedra, ao que 

designa por “a casa sobre a casa”. Uma nova e exótica construção, numa 

nova materialidade, a madeira, que se apõe a uma existência precedente: 

“Sobre as casas caiadas de branco, com cantaria de basalto preto, brilham 

agora construções em madeira pintada de castanho, azul e verde.”140  

Também segundo o autor, morfologicamente, as casas norte americanas 

distinguem-se das suas congéneres açorianas pela sua distribuição 

relativamente    à   rua   [Fig. 75, 76].   Enquanto   que   no   primeiro   caso 

se distribuem de modo geral com uma das empenas voltadas para o caminho, 

desenhando assim um “contorno com bicos”, no segundo as linhas 

horizontais dos beirados prevalecem no contorno da frente urbana, facto que 

 

 

139    Também Aldo Rossi se refere a este elemento: “The widow’s walks on the houses in 

New England recall the Greek ritual of scanning the sea for what does not return – a 

substitution of ritual for pain, just as obsession is a substitution for desire.” Aldo Rossi, A 

Scientific Autobiography, 1981, p. 65. 

140     Paulo Gouveia, Arquitectura Baleeira nos Açores, 1996, p. 36. 
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77 | Armários no átrio.  

 

78 | Desenho de Paulo Gouveia. 
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veio a alterar-se mais tarde com a introdução das ditas “torrinhas” 

substituindo a linha reta tradicional pelo exótico recorte ziguezagueado que 

evoca a paisagem americana. 

Não podemos, ainda, deixar de assinalar como particularmente na sua 

primeira fase de ampliação, o autor elege de uma forma muito franca um 

elemento normalmente associado a uma conotação negativa, as ditas “casas 

de emigrantes”, transmudando-lhe o sentido e conferindo-lhe um papel 

protagonista de agente dinamizador do projeto, de grande significado na 

concepção arquitetónica do Museu.  

O Homem é um ser no meio e como tal é influenciado por este, consciente 

ou inconscientemente. O arquiteto ao criar algo está eminentemente 

influenciado pelas suas experiências anteriores assim como pelas referências 

que foi adquirindo ao longo da vida. A arquitetura que Paulo Gouveia 

desenvolve evidencia este lado autobiográfico. As memórias que coloca nos 

seus edifícios são também memórias coletivas que reúne a partir das suas 

investigações, mas sobretudo são memórias pessoais, fragmentos intimistas 

que, particularmente na segunda fase de ampliação do Museu, imprime no 

edifício. É, acima de tudo, uma parte do homem, o seu legado, que se 

perpetua no tempo incorporado na construção, a materialização do imaterial, 

do pensamento e das memórias.  

“Se a capela lisboeta é uma revisitação de outras viagens, designadamente 

a Itália (…), os Baleeiros reflectem uma consciência aguda da própria 

açorianidade de Paulo Gouveia.”141 

Ana Vaz Milheiro 

Na segunda fase da ampliação dos Baleeiros é perceptível um maior domínio 

da abstração, na medida em que o autor se distancia da figuração que lhe é 

atribuída na sua fase inicial e através da qual evocava o carácter local e 

regionalista da obra142. Ao  invés,  observa-se  um  excessivo intimismo que,

 

 

141   Ana Vaz Milheiro, “A Viagem, Uma travessia de Paulo Gouveia pela pós-

modernidade”, in Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 25. 

142   Ana Vaz Milheiro, “A Viagem, Uma travessia de Paulo Gouveia pela pós-

modernidade”, in Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 31. 
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79 | Pormenor da porta de acesso à Sala de Exposições 

Temporárias – vista do Átrio - anotada.  

 

80 | Referência da porta de acesso às Exposições 
Temporárias.  
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aliás, caracterizará a fase final da sua carreira e que se manifesta pela 

evocação de memórias pessoais, com forte recurso às de infância [Fig. 78], 

como é o caso das vitrinas de antigas lojas de ferragens no desenho dos 

armários no Átrio143 [Fig. 77] ou, ainda, no mesmo espaço, da porta de 

acesso à sala de Exposições Temporárias que recupera presumivelmente o 

desenho de uma antiga encontrada numa tabacaria em Angra do Heroísmo 

[Fig. 79 e 80]. 

Na leitura do conjunto existe, portanto, e também, uma clara importação de 

memórias dentro do próprio território açoriano, que acrescida das demais 

referências compõe um quadro narrativo personalizado no qual o tempo 

adquire uma acrescida densidade. 

 

  

 

 

143       Sérgio Fazenda Rodrigues, “Paulo Gouveia: Natureza de um processo de trabalho”, 

in Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 16. 
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81 | Escultura na Biblioteca.  
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_ cruzamento das artes: a pintura, a escultura, a música e o cinema 

 

“(…) definitivamente o arquitecto assumiu a poética e a artisticidade da sua 

acção como construtor. Com diferenças e sem nenhuma preocupação de 

construir uma identidade.”144 

Alexandre Alves Costa 

A afirmação de Alexandre Alves Costa, no âmbito da participação 

portuguesa na XIX Exposição Internacional de Arquitetura Trienal de Milão, 

reflete uma apreciação da arquitetura praticada no país no final do século 

passado que na sua perspetiva se traduz no cruzamento do pensamento 

analítico das Ciências e do pensamento sintético das Artes. Esta postura 

evidencia a tendencial consonância e abertura da generalidade dos arquitetos 

relativamente ao entendimento da arquitetura enquanto Arte, a que Paulo 

Gouveia não é alheio. Nesse sentido, é-lhe extensamente reconhecida a sua 

intrínseca dileção pelas várias expressões artísticas, as quais corelaciona 

singularmente com a vontade de uma arquitetura anónima, na procura por 

uma genuína sensação de familiaridade: “Trata-se de trabalhar sobre uma 

matéria autobiográfica, na qual História, Música, Literatura, Cinema, 

Ciência, Arte, se confundem numa só mole (…)”145.  

Assim sendo o arquiteto era, na opinião partilhada por Manuel Costa 

Júnior146, detentor de uma enorme sensibilidade. Acreditava e defendia que 

a arquitetura podia e devia incorporar a música, o cinema, o teatro, a pintura, 

a escultura, a literatura e poesia, de que era grande apreciador, através das 

texturas, materiais, cores e luz. Este seu posicionamento, face às 

manifestações artísticas, transpõe a mera inspiração formal e conceptual, ou 

até mesmo a pura incorporação da arte no objeto arquitetónico. Para Gouveia 

a arquitetura constitui uma forma de arte e assim inclui-se nas restantes 

manifestações artísticas.  

 

 

144     Alexandre Alves Costa, “Habilidade Própria e Mistérios de Arquitectura - junto à água, 

com as pedras e no labirinto das cidades”, in Portugal do Mar, das Pedras, da Cidade 

(catálogo), 1996, p. 20. 

145    Ana Vaz Milheiro, 2004, cf. João Afonso, “Paulo Gouveia, o arquitecto discreto”, in  

A 21, janeiro/ fevereiro 2010, p. 93. 

146    Em entrevista realizada no dia 1 de maio de 2014, no Museu dos Baleeiros. 
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83 | Ana Hatherly  

Variação XV in Anagramático. 

 

 

  

82 | Ana Hatherly 

O Pavão Negro, Assírio e Alvim, 2003. 

 

“O Pavão Negro” de Ana Hatherly 

 I   

O pavão negro da escrita 

abre um leque de opções 

exibe o luxo 

do seu traje-cárcere 

Babel silente 

no vazio da página 

prende o tumulto da voz 

fixa o assalto da mão 

Última instância rebelde 

é jogo 

      luta 

             luto 

                    grito calado 
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“Arquitectura é Arte ou não é Arquitectura. Não é mãe das Artes porque a elas 

não dá origem, sendo como elas autónoma e avessa à dispersão.”147 

Álvaro Siza 

A importância da observação de diferentes expressões artísticas é, assim, 

uma condição essencial na percepção das diferentes linguagens das artes e, 

por conseguinte, de abertura à emoção estética da forma.148 Fazer arte é um 

ato essencialmente intelectual com múltiplas variáveis na sua constituição, 

desde a luz, à invenção, à transgressão, estranheza, ambiguidade ou espaço 

temporal.  

Através de documentos de apresentação das suas aulas no Curso de 

Arquitetura da Universidade de Évora é possível perspetivar algumas das 

referências que transmitia aos seus alunos para suscitar neles um sentido 

estético de suporte conceptual e que, implicitamente, tomava também como 

suas próprias referências. A consciência da necessidade desta cultura 

artística, onde se insere também a arquitetura é, segundo o autor, 

determinante no desenvolvimento de uma concepção contemporânea 

inserida num contexto cada vez mais global e abrangente. 

Entre as inúmeras obras e autores que cita incluem-se importantes nomes da 

literatura e do teatro que vão desde Madame Bovary, obra pioneira da 

literatura realista pelo francês Gustave Flaubert, a Ana Hartley (Poética do 

Significante), poeta portuguesa que refere frequentemente e da qual lhe 

interessa particularmente a transcendência da palavra, a irreverência aliada 

à assertividade da poesia, a ambiguidade e a multidimensionalidade do seu 

trabalho, onde o texto se liberta do seu desígnio comum para conformar 

desenho [Fig. 82 e 83]. A alusão a autores e obras de diferentes 

nacionalidades é vasta e eclética destacando-se o francês Marcel Proust, o 

checo Franz Kafka (O Novo Advogado), o russo Tchekhov e o romeno 

Ionesco (A cantora careca).  

Denunciando  o  seu  apreço  pela  poesia , é  recorrente  em  Paulo  Gouveia

 

 

147       Álvaro Siza, “Sobre Pedagogia”, in 01 textos, 2009, p. 169. 

148     Em minuta de planificação da disciplina de Projeto 1 do Curso de Arquitetura da 

Universidade de Évora, consultada no arquivo do atelier de Paulo Gouveia. 
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84 | Obscurci, Vassily Kandinski, 1917 

Óleo sobre tela. 105 x 134cm - Galeria Tretiajkov, Moscovo. 

 

85 | Pormenor de Balzac, Auguste Rodin, 1897 

Gesso. 
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introduzir os seus escritos com pequenos excertos ou citações de poesia e 

literatura. A título de exemplo, na segunda fase de ampliação do Museu, 

inicia uma das memórias descritivas do projeto com um sugestivo excerto 

de Roberto Mesquita:  

 (...) 

Mas nunca em minha mente se deliu 

esse momento amargo 

em que, de pé, na tolda do navio, 

fazendo-me ao mar largo, 

 

lá ao longe, nos campos viridentes, 

essas janelas tristes descobria, 

como dois grandes olhos conscientes, 

dizendo adeus ao barco que fugia... 

(...) 

A pluralidade de expressões estende-se a outros campos das artes. Na música 

as obras incontornáveis de Mozart a Alban Berg, passando por Beethoven, 

permitem-lhe estabelecer a ponte com o tempo na arquitetura, significante e 

emocional, na célebre frase de Johann Wolfgang von Goethe “Arquitectura 

é música petrificada”149. Na pintura e escultura, do Impressionismo à Arte 

Abstrata: de Manet a Kandinsky [Fig. 84], de Rodin [Fig. 85] a Henri Moore. 

As influências passam ainda pela dança, onde as alusões vão desde Trisha 

Brown a Pina Baush, do bailado narrativo Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, 

à coreografia de Erros, de Akram Khan150, passando pelo modernismo 

clássico de Balanchine ou pelas coreografias de Maurice Bejart.  

Para além de constituírem autênticas peças vanguardistas, os trabalhos de 

Trisha Brown procuram reinventar de forma pioneira e não convencional a 

dança. Exemplo paradigmático é a sua peça no Museu Whitney intitulada 

Walking on the Walls, onde os bailarinos caminham nas paredes do Museu 

 

 

149     GOETHE, Johann Wolfgang von, Conversations with Goethe in the Last Years of His 

Life, 1839, p. 282. 

150     Construída com material retirado de entre os erros feitos pelos bailarinos durante um 

ensaio.  
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86 | Último Ano em Marienbad, Alain Resnais, 1961. 
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87 | Croqui conceptual do Arq. Gonçalo 

Byrne para a disposição do Conjunto 

Residencial Casal das Figueira. 

 

libertando-se do efeito da força da gravidade e, simultaneamente, envolvem 

a audiência reivindicando uma alternativa às tradicionais apresentações 

circunscritas ao espaço do palco. Este inovador trabalho partilha com a obra 

de Pina Baush uma fantástica criatividade, mas também uma constante 

capacidade de reinvenção, na forma como os artistas se apropriam do espaço, 

nomeadamente o público/ urbano, fazendo uso de portentosos cenários que 

traduzem também uma forte ligação ao cinema. Trisha Brown é, aliás e 

também, uma pioneira na incorporação do cinema na dança151 e é 

precisamente na Sétima Arte, dos filmes narrativos do cinema americano dos 

anos 50, à obra aberta Último Ano em Marienbad (1961) de Alain Resnais 

[Fig. 86], que reconhecemos maior expressão na arquitetura de Paulo 

Gouveia. 

Com base nos modelos anteriores o autor desconstrói alguns temas que no 

seu entender são específicos na concepção do objeto arquitetónico. Partindo 

do conceito-ideia-génese, observa a importância da escala humana em 

projeto recorrendo a modelos que espelham o impacto que a manipulação de 

escala tem na percepção do objeto. O filme O nosso agente em Havana de 

Grahm Green, o projeto para um bairro de Ricardo Bofill em Montpellier e 

o edifício Binóculos de Frank Gehry, em Los Angeles, Califórnia, são disso 

reflexo. Do sítio, o terreno como gramática da arquitetura cujo exemplo 

paradigmático é a Casa da Cascata de Frank Lloyd Wright. A estranheza 

que pode resultar do contacto com a obra construída e que advém de 

sensações de surpresa, descoberta ou imprevisto que esta transmite. A título 

de exemplo refere o Conjunto Residencial Casal das Figueiras [Fig. 87], 

construído no âmbito do SAAL em Setúbal, onde a disposição dos edifícios 

perpendicularmente às curvas de nível contraria os ditames do terreno e 

imprime uma sensação de estranheza emocional, ao ser percepcionado como 

se o conjunto estivesse a deslizar pela colina. Mas, possivelmente, o mais 

inteligível eco desta “estranheza” que o autor evoca, revela-se a partir do seu 

arquivo pessoal no texto Óculo de Aproximação – Robert   Musil   [Fig. 88]   

e  constitui  uma  reflexão  de  parte  da  obra  O  Homem  sem  Qualidades,

 

 

151     cf. <www.serralves.pt/pt/actividades/trisha-brown> 
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88 | A Estranheza segundo Óculo de Aproximação de Robert Musil. 

 

  

A ESTRANHEZA 

ÓCULO DE APROXIMAÇÃO – ROBERT MUSIL 

 

O escritor Robert Musil propõe métodos científicos novos para o entendimento da realidade 

de uma nova forma: se olharmos a nossa época com uma lupa é como se mergulhássemos sob 

a agitação da superfície. O cinema tornou esta experiência acessível; mas já antes disso 

era possível, recorrendo a um método ainda hoje recomendável pela sua simplicidade o qual 

consiste na observação através de um óculo de alcance daquilo que normalmente vemos a 

olho nu. 

Normalmente só vemos as coisas dentro do seu contexto pelo que acabamos por confundi-las 

com a significação que dele recebemos.  

Destacando-as do contexto as coisas tornam-se incompreensíveis, assustadoramente 

incompreensíveis, como devem ter sido nos primeiros tempos da criação, quando as 

aparências não estavam ainda habituadas umas às outras, nem a nós. 

Na visão cristalina dos binóculos tudo fica mais límpido, mais grandioso e sobretudo mais 

original, mais sagrado. 

Para quem não acredita que é possível o mundo adquirir esta nova imagem Musil convida-

o a observar por este método um eléctrico a circular. 

Musil viu um eléctrico executar em frente ao palácio onde me encontrava, uma curva dupla 

em forma de S. 

Deste local já o tinha visto vezes sem conta descrever o S e desaparecer, compondo em cada 

uma das suas evoluções a mesma figura vermelha. 

Visto através dos binóculos tudo mudou: um poder misterioso esmagou subitamente aquela 

caixa como se de uma caixa de cartão se tratasse. 

É inútil acrescentar que depois desta descoberta o mesmo investigador se dedicou a 

observar as mulheres, tornando-se-lhe óbvia a importância da cúpula na arquitectura do 

corpo.  

Tudo o que é curvatura na mulher, e que a tirania da moda então dissimulava, agora sob o 

olhar incorruptível dos binóculos, recuperou o aspecto das colinas primitivas que 

constituem a paisagem eterna do amor. 

Esta modificação do olhar pode ser produzida por um instrumento, neste caso técnico, mas 

também se produz de acordo com aquilo a que o nosso observador chamou “o outro estado”, o 

qual permite eliminar os obstáculos que o pensamento ocidental separa o “eu” do “outro”. 

Resulta daí uma visão renovada do mundo que pode ser, provisoriamente, uma espécie de 

resposta à dispersão e dissolução da crise do espírito. 
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apresentando empiricamente, através de uma experiência (observação de um 

elétrico num trajeto sinuoso através de um óculo), uma nova forma de 

percecionar a realidade abstraindo as coisas da sua imersão no contexto. A 

gravidade ou a libertação dela, como anteriormente vimos no caso da peça 

de Trisha Brown, Walking on the Walls, desta vez numa clara alusão à obra 

de Alberto Campo Baeza, A ideia construída, onde a luz enquanto material 

arquitetónico assume um papel essencial na acentuação ou mitigação das 

formas, superfícies e logo, dos espaços: 

“La Luz, material pero siempre siempre en movimiento, es precisamente la 

única capaz de hacer que los espacios conformados por las formas 

construídas con material grávido floten, leviten. Hace volar, desaparecer la 

Gravedad. La vence..”152 

Alberto Campo Baeza 

O tempo, o reconhecimento da arquitetura como arte temporal, com paralelo 

no cinema e na música. A leitura do projeto relativamente à sua percepção, 

do ponto de vista do projetista e do ponto de vista do leigo, que enquanto 

discurso permite a sobreposição de diferentes camadas de entendimentos e 

contribuições. A arquitetura como obra poética para o qual o autor recorre 

à célebre obra literária de Almeida Garret, Viagens na minha Terra, na qual 

dois eixos narrativos, a realidade e a ficção se miscigenam numa só obra. 

Através da obra de Siza, Banco Borges e irmão, em Vila do Conde e da 

relação contraste-consciente que deriva da sua inserção urbana num contexto 

existente e consolidado de património arquitetónico histórico, introduz-nos 

o tema da transgressão. Finaliza com a ambiguidade numa arquitetura 

significante de matriz venturiana. 

Ora, transpondo estes entendimentos para o nosso objeto de estudo, no caso 

do Museu dos Baleeiros, percebemos que Gouveia é nitidamente 

influenciado pelo cinema. Esta propensão é transversal ao seu trabalho, mas 

no projeto  do  Museu verifica-se um avincar desta expressão ao conduzir o 

espectador numa narrativa arquitetónica que vai compondo com fragmentos

 

 

152     Alberto Campo Baeza, La Idea Construida, La Arquitectura a la luz de las palabras, 

1996, p. 75. 
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90 | Reinterpretação do desenho de uma antiga porta da 
Tabacaria Angra na porta de acesso à sala de Exposições 

Temporárias. 

 

89 | e 
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de memórias, como que de fotogramas se tratassem, revelando um intrínseco 

testemunho de um quotidiano ancestral que se sente familiar [Fig. 89 e 90]. 

Nesta retrospetiva, o foco nunca é a arquitetura, mas sim a experiência 

sensível que constrói a partir das suas próprias memórias. O peso da 

arquitetura mitiga-se perante o valor das emoções que o espaço desperta e 

esse é o fator nuclear que gere o projeto153.  

“Gosta da arquitectura em que, tal como nos filmes de Rossellini (Viagem na 

Itália), de Otor Iosseliani (Pastoral) ou Abbas Kiarostami (onde mora o meu 

amigo), aparentemente nada acontece.”154 

  José Manuel Fernandes 

Segundo Ana Vaz Milheiro, no seu texto À Noite as Árvores não fazem 

Sombra, na arquitetura de Gouveia as referências ao cinema funcionam 

como “provas de contacto”, onde é perceptível um “espectro neo-realista 

italiano” na configuração do Museu dos Baleeiros: “(…) a realidade mais 

imediata é dramatizada para além da sua verosimilitude através do recurso à 

hipérbole, à expressão exagerada e crua que se força nas proporções da casa 

de madeira (…) que se eleva sobre a «outra» casa de pedra.”155 É nesse 

sentido, ainda segundo a autora, que o arquiteto define o novo traçado do 

edifício que se sobrepõe aos antigos armazéns de botes, através do uso 

exacerbado de “elementos não funcionais” na sequência de cinco janelas 

superiores, que conferem uma “carga trágica” ao programa celebrativo do 

edifício. Encenação arquitetónica dramatizada que procura, assim, 

reivindicar um direito, entretanto subtraído, à tradicional e heroica caça 

baleeira156.  

“Se numa perspectiva surreal o mundo fosse captado a preto-e-branco, essa 

relação com o cinema surgiria explicitamente.”157 

Ana Vaz Milheiro 

 

 

153     Ana Vaz Milheiro, “À Noite as Árvores não fazem Sombra”, in A Minha Casa é um 

Avião, 2007, p. 82. 

154       José Manuel Fernandes (coord.), Portugal do Mar, das Pedras, da Cidade (catálogo), 

1996, p. 143. 

155      Ana Vaz Milheiro, “À Noite as Árvores não fazem Sombra”, in A Minha Casa é um 

Avião, 2007, pp. 83-84. 

156       ibidem. 

157       idem, p. 84. 
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91 | Recuperação de duas casas inventadas, “Gary Cooper”. 

 

  

RECUPERAÇÃO DE DUAS CASAS INVENTADAS 

 

 

 

Vi as duas casas que inventámos. Acho que sim. Agora que as duas casas existem 

podemos fazer qualquer coisa. Adaptá-las para habitação. Não é difícil, uma vez que 

não inventámos pormenores (tabiques, etc) que teríamos que retirar. Temos tudo. Temos 

as duas casas para adaptá-las a habitação. Há que ligá-las por um corredor. A mais 

baixa inventada por ti funcionará como habitação. A casa alta inventada por mim e 

à qual dei um ar de armazém ficará para os hóspedes. Para a ligação das duas casas 

vamos usar zinco. O escritório que também será construído de zinco ficará sobre a 

casa menor. O escritório não foi inventado. É actual. Foi antes colocado ali para 

permitir uma ligação visual entre o escritório e a sala. 

 

Tenho a certeza que todas as pessoas que virem a nossa casa julgarão que é um 

objecto trouvé, isto é, que as duas casas já lá estão há mais de cem anos e que apenas 

o que é revestido de zinco pintado de cinzento é actual. 

 

Truly yours, 

      Gary Cooper 
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No mesmo capítulo, os paralelismos com o cinema multiplicam-se 

estabelecendo relações entre diversas obras ou fragmentos dessas e peças 

cinematográficas. Por exemplo na escadaria da Casa na Ajuda, Milheiro 

identifica analogias com a ironia de Jacques Tatti, na Casa de São João com 

a obra poética em slow motion de Guimarães Rosa, ou no mirante do Museu 

do Vinho como cenário para Mau Tempo no Canal de Vitorino Nemésio. 

Mas do seu arquivo pessoal no atelier em Telheiras, surgem também 

curiosos indícios que nos transportam para a Sétima Arte, num dos quais 

Paulo Gouveia veste a pele de protagonista, adotando o pseudónimo do 

prestigiado ator Gary Cooper e ficciona uma carta onde partilha a concepção 

do projeto da Casa de Sintra [Fig. 91]. 

É pelos inúmeros mecanismos a que recorre para iluminar ou relacionar os 

diferentes ambientes que essa relação com o cinema se evidencia. Analogia 

que pode ser estabelecida entre a ação produzida pelos fotogramas de uma 

obra cinematográfica e a narrativa particular que o arquiteto constrói através 

de uma sucessão de molduras que capta e conduz o nosso olhar, abstraindo-

o do contexto interior que é o nosso quotidiano contemporâneo e focando-o 

na descoberta nostálgica de um mundo familiar onde o antes e o agora se 

fundem numa atmosfera intemporal. 
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92 | Paulo Gouveia no acompanhamento de obra da segunda fase de ampliação do Museu. 

 

93 | Fotografia do “mestre” Janeiro que Paulo Gouveia exibia no final das suas 
apresentações da primeira fase de ampliação do Museu. 
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94 | Cadeira desenhado por Paulo 

Gouveia para o Museu – 1ª fase. 

 

_ aproximação concepção vs. construção 

Um dos temas que mais caracteriza a arquitetura de Paulo Gouveia é, 

certamente, a paixão que o autor revela no minucioso cuidado que dedica 

por cada pormenor e detalhe construtivo. A complexidade inerente às 

técnicas adotadas para resolução de vários tipos de problemas, a sua 

criatividade em criar elementos quase artesanais, implica seguramente uma 

estreita colaboração entre arquiteto e o mestre construtor, pois só através de 

uma grande cumplicidade é possível atingir o nível de personalização e 

singularidade que podemos observar nesta obra. Nesta atitude reconhece-se 

uma manifesta influência da arquitetura Arts&Crafts [Fig. 94] onde muitos 

pormenores eram decididos e desenhados no lugar, com a colaboração e 

participação ativa dos construtores intervenientes [Fig. 92]. 

É nesse sentido que Paulo Varela Gomes defende que as obras de Paulo 

Gouveia possuem a particularidade de suscitar o mais moderno dos valores, 

muitas vezes esquecido pelos modernistas:  

“(…) o conforto, ou seja, a vontade de ficar, de nos sentarmos, de olhar-

tocar, de observar amorosamente o amor que foi posto em cada parte da 

obra, pequena ou grande. 

Paulo Gouveia era desta arquitectura-que-é-mãe, inventada pela 

modernidade Arts&Crafts no século XIX, prolongada pela Arte Nova, pela 

Escola de Amesterdão, pelos americanos à maneira de Wright, reinventada 

esplendorosamente nas décadas de 1950 e 1960 pelo Corbusier, por Aalto, 

por tantos outros…”158 

 Paulo Varela Gomes 

O próprio arquiteto reconhece frequentemente essa proximidade e como se 

fez valer da mestria de Janeiro [Fig. 93], carpinteiro de grande perícia que 

gostava de elogiar, no desenvolvimento das técnicas de construção em 

madeira: 

“Lo demás fueron materiales, técnicas y hombres de la isla que iban 

llenando el interior de la construcción con misteriosos hilos horizontales y 

 

 

158     Paulo Varela Gomes, “A pele”, in Jornal Público, 14 de novembro de 2009. 
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95 | Projeto de execução da 1ª fase de ampliação do Museu dos Baleeiros: plantas, alçado principal, cortes e pormenor do mobiliário 
do gabinete do diretor (de cima para baixo respetivamente). 
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verticales, y que, estirados por el peso de pequeños cantos rodados negros 

semejantes a notas de una pauta, iban formando el maestro Janeiro, 

carpintero de obra y músico en las horas libres, donde las paredes, techo y 

pavimento se entrelazarían.”159 

Paulo Gouveia  

Esta grande admiração pelo carpinteiro Janeiro (ou “mestre” Janeiro como 

habitualmente é cognominado) resulta, particularmente, da estreita 

colaboração de ambos, estabelecida no âmbito da obra da primeira fase de 

ampliação do Museu, onde a experiência e o empirismo do carpinteiro 

permitia ao arquiteto perscrutar a melhor solução construtiva para cada 

hesitação, ao ponto de muitas decisões serem tomadas em obra. Tal postura 

de abertura ao diálogo e à participação ativa dos vários intervenientes em 

obra, revela a sua capacidade de se relacionar e estabelecer pontes entre 

conhecimentos e permite-lhes, não só ultrapassar as normais limitações 

decorrentes da construção, mas também alcançar, através do conhecimento 

empírico do mestre de obra, um resultado reconhecido como familiar. 

Existem, nesse sentido, sinais que nos remetem para a sua obra Arquitectura 

Baleeira nos Açores onde se verifica um prenúncio desta postura: 

“Com o dinheiro feito no mar constroem-se maravilhosas casas de madeira 

decoradas com belíssimos pormenores, executados por talentosos artesãos.  

É nestes belos edifícios que os carpinteiros açorianos se vão inspirar, 

quando no regresso forem ampliar as suas casas”160  

Paulo Gouveia 

Paulo Gouveia procede de forma análoga com a sua reinterpretação 

arquitetónica, adotando o processo de apropriação observado localmente 

pelos seus habitantes, confere-lhe autenticidade e aceitação local. O projeto 

de execução [Fig. 95] possuía uma espécie de plasticidade que reflete 

precisamente essa intenção, admitindo outros contributos ao ser 

deliberadamente    mais    flexível.   Seguro    daquilo   que   pretendia,   esta

 

 

159     Paulo Gouveia, “Museu dos Baleeiros, Açores”, in Límite del Mar (catálogo), 1992, p. 19. 

160      Paulo Gouveia, Arquitectura Baleeira nos Açores, 1996, p. 44. 
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96 | Desenho  de pormenor em alçado e planta do letreiro para o projeto de execução da 1ª fase de ampliação do Museu. 

 

97 | Pormenores de correção, incluídos no volume II do projeto de execução da 1ª fase de ampliação do Museu. 
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plasticidade ou receptividade estaria mais relacionada com o pormenor de 

acabamento do que propriamente com a formulação do objeto arquitetónico 

conceptual: 

“O projecto de execução servia então para instruir a construção mas, 

sobretudo, para apoiar uma decisão final que surgia no local. Não que 

houvesse desconhecimento acerca da melhor maneira de executar as coisas, 

mas antes uma vontade de apurar a expressão mais «autêntica» que estas 

podiam ter.”161 

Sérgio Fazenda Rodrigues 

Tomando o projeto de execução como base instrutória, recorria, 

cumulativamente e com vista à clarificação da comunicação entre ele o 

mestre construtor, a registos de suporte variado como recortes e fotografias 

de referências de outras paragens como é o caso das referências 

arquitetónicas a que ele designou por “Arquitectura Baleeira”, que 

mencionámos anteriormente em “as referências do lugar”, ou ainda das 

referências à construção naval a que ele chama “Paisagem de Bordo”. Esta 

“recolha de impressões”, como assinala Sérgio Fazenda Rodrigues, refletem 

uma capacidade de “congregar memórias ou vontades que ainda procuravam 

o seu lugar”162. Mas era sobretudo no desenho que o arquiteto encontrava a 

melhor forma de exprimir as suas intenções junto do construtor. Segundo o 

“mestre” Janeiro163, Paulo Gouveia recorria regularmente ao desenho 

espontâneo, registado de forma sintética ou analítica em pequenos papéis 

muitas vezes esboçados no momento em obra, promovendo a comunicação 

entre os vários intervenientes e do qual resultavam muitas decisões. O 

desenho não era geralmente unilateral, dava lugar a um diálogo esboçado 

entre o arquiteto e o construtor, muitas vezes tendo como base o próprio 

desenho rigoroso e cujo resultado é de grande riqueza documental e plástica 

[Fig. 96]. Este método era frequentemente complementado por sucessivos 

ensaios,  um  dos  quais  relatado  por  Janeiro.  O arquiteto terá pedido para,

 

 

161     Sérgio Fazenda Rodrigues, “Paulo Gouveia: Natureza de um processo de trabalho”, in 

Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 11. 

162     ibidem. 

163     Em entrevista realizada no dia 22 de março de 2014, em Ribeira do Meio, Lajes. 
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100 | Estudo do vão de fachada. 

 

98 | Pormenor de janela no  alçado principal – Projeto de execução  da 2ª fase de ampliação do Museu. 

  
 

99 | Evolução do alçado de acordo com o acompanhamento de obra. 
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através de tábuas e linhas (os “misteriosos fios horizontais e verticais”?), 

simular a volumetria das “torrinhas” na cobertura, de forma a confirmar os 

respetivos alinhamentos e proporções. 

Como resultado deste processo de trabalho, sucessivos aditamentos e 

correções compõem um segundo volume do projeto de execução que na 

realidade se trata mais de uma formalização ou atualização do mesmo [Fig. 

97]. 

Quer ao nível do projeto como do resultado em obra, as diferenças entre 

ambas as fases são diversas. Na primeira fase, apesar da inexistência de 

registos fotográficos do acompanhamento de obra, percebe-se pelos vários 

testemunhos que existia uma maior cumplicidade entre o arquiteto e os 

construtores, que em muito se devia à ligação com o “mestre” Janeiro. 

Reflexo disso é, também, a maior permeabilidade do respetivo projeto de 

execução. Na segunda fase verifica-se que existe uma maior 

pormenorização/ definição dos desenhos, refletindo-se num projeto 

exaustivo. Os vários ajustes e ensaios realizados recorrem a novas 

tecnologias informáticas e ao desenho [Fig. 98]. Na verdade, na segunda 

fase, a tecnologia disponível é substancialmente diferente daquela que Paulo 

Gouveia dispunha quando desenvolveu a sua primeira proposta para o 

Museu. A introdução do desenho assistido por computador veio acrescentar 

uma nova dimensão na pormenorização arquitetónica e isso é perceptível 

através da comparação de ambas as propostas (1ª e 2ª fases). O desenho, 

enquanto ferramenta de trabalho, continua presente mas, agora, circunscrito 

à discussão em atelier, na maturação do projeto. Na generalidade ainda se 

reconhecem os métodos anteriormente utilizados agora adaptados a uma 

nova realidade. Identifica-se também uma maior atenção a alguns elementos 

do conjunto, sendo o vão da fachada o melhor exemplo disso, como é 

possível observar através das imagens [Fig. 98, 99 e 100], cuja evolução é 

amplamente ensaiada e acompanhada em obra. 
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101 | Fotografia da referência para a balaustrada. 

 

102 | Desenhos de pormenor (duas versões de alçado) da janela interior do gabinete do diretor – Projeto de execução da 2ª fase de ampliação do Museu. 

 

 

103 | Evolução da janela interior, do ponto de vista do átrio de entrada, de acordo com o acompanhamento de obra. 

 

104 | Evolução de ambas as janelas do gabinete do diretor, de acordo com o acompanhamento de obra. 
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105 | Pormenor do rodapé e guarnições. 

 

106 | Maquete de ensaio - alisares. 

 

 

Do arquivo, referente ao projeto da segunda fase, consultado no seu atelier, 

surge-nos outros exemplos pertinentes de registar, como é o caso de ambas 

as janelas do novo gabinete do diretor, a interior que estabelece uma relação 

visual para o átrio de entrada e a janela principal para o exterior. Na primeira 

verificou-se a presença de uma referência fotográfica [Fig. 101] que irá 

inspirar o desenho da balaustrada baixa no peitoril da janela (surge na, 

possivelmente, segunda versão [Fig. 102]), sendo possível acompanhar a 

respetiva evolução em obra [Fig. 103 e 104]. Na parte inferior da janela 

existe uma marcação em jeito de “avental” [Fig. 102] executado através de 

um tabuado com uma estereotomia mais densa que, de acordo com os 

desenhos do projeto, era rematado com um emolduramento [Fig. 105] que 

englobava também o vão, elemento que na obra acaba por se verificar apenas 

na janela. A janela principal corporiza o paradigma daquilo que Fazenda 

Rodrigues designa por “reinventar o contacto com o exterior” através de um 

mecanismo que promove a “leitura fragmentada da envolvente”: 

“(…) entre a espessura variável e as diferentes alturas das vidraças, o 

reflexo, a posição em que para elas olhamos e a forma como a janela se nos 

dá, questiona a natureza do próprio olhar.”164 

Sérgio Fazenda Rodrigues 

Curioso é também o registo fotográfico de uma das maquetes de ensaio à 

escala real, aparentemente utilizada em ambiente de atelier, do encaixe e 

remate das guarnições em madeira [Fig. 106]. 

 

 

 

 

  

 

 

164     Sérgio Fazenda Rodrigues, “Paulo Gouveia: Natureza de um processo de trabalho”, in 

Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 10. 
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Capítulo 4 

Temas de projeto e as referências do lugar 
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107 | Ensaio para a 2ª fase de ampliação do Museu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4  Temas de projeto e as referências do lugar 

 

“É certo que um projecto parte sempre de uma ideia intuída, 

independentemente do conhecimento mais ou menos profundo de objectivos 

e condicionantes. Mas dessa intuição só pode nascer uma subjectiva 

(imperfeita, ou incompleta) partitura. No desenvolvimento dos temas se vai 

conformando um apoio interior, subjacente, ao qual sempre se regressa, 

mesmo se por oposição.”165 

Álvaro Siza 

Paulo Gouveia defendia que “não há projeto sem ideia, não há 

obra/construção sem projeto. (…) Seja qual for a origem da ideia, quer seja 

na Poesia, Literatura, Cinema, Artes Plásticas, Memória Afetiva, História e 

tradição, a análise histórica, etnográfica e antropológica do local de 

intervenção e da cultura estética do projetista é de extrema importância.”166  

Reconhecer a arquitetura como disciplina pensada em função do Homem e 

da sociedade era para o arquiteto fundamental na invenção de lugares ligados 

à tradição dos povos. Qualquer intervenção menos ponderada é suscetível de 

perturbar o equilíbrio do espírito do lugar. O seu método de projetar reflete 

precisamente esse equilíbrio que é transversal à sua obra. Desconstruir esse 

método é o que se procura acrescentar ao estudo da obra de Paulo Gouveia 

através do presente capítulo.  

Ao longo desta investigação reconhece-se que o processo de trabalho de 

Paulo Gouveia reflete uma abordagem artística, empírica e lúdica, adotando 

métodos ou efeitos de conotação pós-modernista: a colagem, a réplica, a 

ampliação, o uso do lettering, da cor e da saturação geométrica [Fig. 107]. 

 

 

165      Álvaro Siza, “Pedem-me para falar do Chiado”, in 01 textos, 2009, p. 53. 

166    Em minuta de planificação da disciplina de Projeto 1 do Curso de Arquitetura da 

Universidade de Évora, consultada no arquivo do atelier de Paulo Gouveia. 
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108 | Solução de articulação entre janela e lanternim, biblioteca – 1ª fase de ampliação do Museu. 
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Identifica-se também que é, possivelmente, no projeto do Museu dos 

Baleeiros que Paulo Gouveia fixa os temas principais que irão compor a sua 

gramática arquitetónica em obras posteriores e onde o imaginário da 

arquitetura popular açoriana se faz sentir, nomeadamente: o diálogo 

harmonioso que estabelece através dos materiais tradicionais (o tabuado de 

madeira pintada e a alvenaria rebocada branca), a recuperação e 

reinterpretação de elementos vernaculares incorporando-os dinamicamente 

nas várias formas e ambientes, e as múltiplas soluções de iluminação 

tendencialmente de origem zenital promovendo a intimidade dos ambientes 

internos [Fig. 108]. 

Na sequência do estudo do processo de projeto, abordado anteriormente, e 

como resultado da análise do espólio do atelier do arquiteto, achou-se 

pertinente recuperar e refletir os temas de projeto a que este recorre com 

maior frequência na concepção e concretização do Museu, designadamente 

os materiais que emprega na promoção da sua particular arquitetura. Para 

isso selecionou-se algumas abordagens que se afiguram relevantes: a luz, a 

cor, os materiais, a construção naval, a janela, a paisagem e a descoberta 

progressiva do espaço. 

 

  



  142  

 

109 | Detalhe da sombra no tabuado. 

 

110 | Pormenor da marcação de entrada. 
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_ a luz 

 

“(…) a ligeira e elegante arquitectura de madeira pintada, que favorece a 

luz zenital (aqui adoçada e valorizada pelos imaginosos e dinâmicos céus 

açoreanos), a simplicidade brutal das redes de iluminação «tipo industrial», 

aparentes nos interiores.”167 

José Manuel Fernandes 

 A luz é uma ferramenta incontornável e transversal ao processo de 

concepção arquitetónica, à sua concretização e vivência. O seu domínio pode 

transformar a percepção das formas e do espaço delas resultante. Segundo 

Paulo Gouveia, a luz pode ser utlizada na arquitetura com o intuito de 

libertação da gravidade. Acentuando ou atenuando a percepção das formas, 

superfícies ou espaços, a luz, enquanto material arquitetónico, pode induzir 

uma percepção de ausência de gravidade. Na base desta afirmação está a 

obra de Alberto Campo Baeza, A ideia construída, anteriormente 

mencionada.  

No Museu dos Baleeiros a luz constitui fator essencial na leitura da obra de 

Paulo Gouveia, quer exterior como interiormente. Nas suas fachadas, o 

Museu exibe uma grande riqueza formal e plástica resultante das texturas e 

materiais utilizados, cuja leitura é valorizada com os contrastes 

proporcionados pelo jogo de luz e sombra. Exemplo disso é a estereotomia 

horizontal do tabuado de madeira que reveste ambas as extensões [Fig. 109], 

a bordadura dos vãos “fantasma” no muro caiado da 2ª fase de ampliação 

onde o relevo da pedra caiada também se revela e no qual uma sombra 

projeta a variação dos corpos de madeira cinza por cima deste. Ou ainda, a 

delicada marcação de entrada que o arquiteto desenvolve subtilmente através 

de uma pequena “dobra” no revestimento de madeira de uma aresta do 

alçado, gerando uma sensível alteração na tonalidade daquele pequeno 

canto, um ligeiro reflexo [Fig. 110].  

 

 

167   José Manuel Fernandes, “Coisas das Ilhas - a propósito de duas obras recentes de 

Arquitectura, construídas no arquipélago dos Açores”, in Jornal dos Arquitectos nº107, 

Janeiro de 1992, p. 13. 
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111 | Entradas de luz no espaço da biblioteca (1.ª fase) , a partir do sistema de “torrinhas”. 

 

112 | Entradas de luz pré-existentes no espaço de 

exposições permanentes. 

 

113 | Claridade do espaço do átrio de entrada (2ª fase), através do grande vão elevado. 
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“As sombras desenham o espaço. Dependem da luz. Não há espaço nem 

arquitectura sem luz. A aceitação é criação. Luz.”168  

Álvaro Siza 

Na temática da luz, umas das incontornáveis referências em Paulo Gouveia 

é a arquitetura de Álvaro Siza169.Esta influência reflete-se não apenas na 

forma como desenvolve mecanismos de captação e introdução de luz mas 

também na espacialidade interior e na forma como é percepcionada, “a 

geometria fragmentada, a densidade da matéria, a colagem de referências – 

manifestações pós-modernas em tempos de contenção discursiva.”170  

No interior do Museu verificam-se ambientes lumínicos diferenciados 

consoante o uso ou as especificidades dos espaços. Evidentemente, a 

iluminação natural nas pré-existências é ténue, preservando a ambiência de 

rudeza industrial de tempos passados, acentuada pela materialidade escura 

da alvenaria de pedra basáltica negra [Fig. 112]. Tal facto cria um forte 

contraste com ambas as extensões do edifício [Fig. 111e 113], nas quais se 

experiencia uma ambiência de profusa claridade obtida maioritariamente a 

partir de inventivas soluções de iluminação zenital, onde se inclui o sistema 

das pequenas mansardas na zona da biblioteca, em harmonia com a vocação 

intimista dos espaços. Aqui também o revestimento em tabuado de madeira 

pintada em cores claras (branco e cinza) potencia essa luminosidade.  

O tema industrial acentua-se também na instalação elétrica aparente através 

de cabos, focos e expositores que evocam a época e atividade antepassada, 

observada nos edifícios pré-existentes, onde se concentram os espaços de 

exposição permanente. Ambas as extensões demonstram um apuramento 

relativamente a este tema ao revelar um maior cuidado na ocultação deste 

tipo de instalações, embutindo-as nas paredes e tetos. 

 

 

168     Álvaro Siza, Basílico 3, in 01 textos, 2009, p. 224. 

169     Ana Vaz Milheiro, “A Viagem, Uma travessia de Paulo Gouveia pela pós-modernidade”, 

in Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 31. 

170     ibidem. 
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114 | Fotografia da pré-existência. 
 

115 | Fotografia após ambas intervenções, destacando a pré-existência no conjunto. 
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_ a cor 

 

Numa ilha de fortes contrastes cromáticos171, onde todas as adições se 

assinalam para além do negro e do branco da alvenaria de pedra basáltica 

tradicionais, o arquiteto trabalha o conjunto como uma sequência de 

camadas que se vão sobrepondo segundo as diversas fases de construção, 

conjugando harmoniosamente o novo e o antigo.  

O cuidado em clarificar a leitura das diferentes intervenções reconhece-se 

não apenas pelo sistema construtivo adotado, onde se verifica uma forte 

influência da arquitetura de madeira norte americana e da construção naval, 

onde a madeira é sempre pintada com cores “alegres”172, mas também pela 

constituição de uma unidade visual que determina um distanciamento 

relativamente à pré-existência [Fig. 114 e 115]. Enquanto o azul-turquesa 

reflete uma fase inicial da carreira do arquiteto, na qual este está ainda 

intensamente sobre influência das tendências pós-modernas de fortes 

contrastes cromáticos no uso recreativo da cor, numa evocação mais 

abstrata, o cinza da segunda ampliação evidencia um afastamento do mesmo 

relativamente à primeira fase de ampliação do Museu e à temática baleeira. 

No interior e de acordo com Manuel Costa Júnior, atual diretor do Museu173, 

o cinzento acompanha-o desde a primeira fase de ampliação, servindo-se 

dele, numa tonalidade mais adaptada à serenidade exigida pelo espaço de 

reflexão, com um tom mais creme que o atual, para destacar a fachada 

interior que compõe o mezanino, antigo espaço reservado à direção e, 

atualmente, lamentavelmente desocupado [Fig. 116]. As restantes paredes e 

elementos em madeira que conformam o espaço revestem-se de uma 

brancura envolvente que difunde do alto a luz natural a todo o espaço.  

 

 

171   “(…) o azul é mais azul (…)” Raul Brandão, As Ilhas Desconhecidas: Notas e 

Paisagens, 1926, p. 40. 

172      Paulo Gouveia, Arquitectura Baleeira nos Açores, 1996, p. 24. 

173      Em entrevista realizada no dia 1 de maio de 2014, no Museu dos Baleeiros. 
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116 | Pormenor do mezanino. 

 

117 | Entrada da sala de exposições temporárias. 
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Na segunda fase o cinzento ganha maior expressão. Os interiores, à 

semelhança da fase antecedente, também se revestem de cores neutras e 

suaves, maioritariamente o branco com alguns apontamentos de cinza claro 

nas guarnições dos vãos e alguns rodapés, mas também nos tetos revestidos 

a madeira [Fig. 117]. Verifica-se também um maior recurso ao tratamento 

da madeira através do enceramento, conferindo uma sensação de maior 

conforto ao espaço, não se limitando aos soalhos dos pavimentos, mas 

também ao balcão da recepção e contíguo banco.  
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118 | Aspeto atual da sala de exposição do bote baleeiro no espaço de exposições permanentes. 
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_ o material 

 

Em 1985, na Memória Descritiva do projeto para a primeira fase de 

ampliação do museu, o arquiteto salienta a importância da qualidade dos 

materiais a empregar no restauro das “históricas Casas de Botes” de modo a 

refletir o padrão das respetivas instalações: 

“Os pisos têm por revestimentos tábuas de mogno, à excepção dos pisos 

destinados à exibição do bote baleeiro e da “casa” onde se encontrou o 

aludido tanque reservatório. 

O primeiro daqueles pisos – à volta do elegante barco que assentará em 

burgalhau174 – levará uma «passerelle» de material moderno coberto com 

passadeira de entrançado de cizal. Quanto ao piso referido em segundo 

lugar175, a parte central ocupada pelo tanque, será coberto de tabuado de 

pinho (como ficou dito), tendo à volta o mesmo material utilizado na 

passerelle do barracão destinado à exposição da causa baleeira.” 176 

Paulo Gouveia 

Na zona referente à ampliação, o arquiteto evidencia a preocupação de 

manter uma “imagem familiar” aos habitantes locais, adotando para tal: 

“(…) uma imagem já conhecida na ilha: o tabuado de madeira que se 

encontra nas águas-furtadas de muitas casas da «vila baleeira», que, aliás, 

fazem lembrar as águas furtadas de muitas habitações dos antigos portos 

baleeiros tanto na América do Norte como de países nórdicos europeus.”177 

Paulo Gouveia 

Para além do rico contraste resultante da combinação entre a pedra negra de 

basalto regional e a madeira pintada, o recurso ao  tabuado  permite  também 

 

 

174     O mesmo que cascalho. 

175     Figura 118. 

176     Paulo Gouveia, em Memória Descritiva e Justificativa do projeto (1ªfase) -1985, 

consultado no arquivo do Museu dos Baleeiros. 

177     ibidem. 
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119 | Técnicas de encaixe das tábuas de madeira. 

 

120 | Pormenor do tabuado com encaixe macho-fêmea – acompanhamento de obra, 2ª fase. 
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uma grande plasticidade enquanto tema de projeto: 

“las maderas «siempre pintadas», sirven también para una exploración 

poética alrededor de sí mismas ya sea en la repetición de los cuadros de las 

ventanas fuera de contexto y fuera de escala, ya sea en la utilización del 

«escamado».”178 

João Vieira Caldas 

No seu livro Arquitectura Baleeira nos Açores, Paulo Gouveia indicia as 

técnicas que irá empregar no museu. A sua publicação constitui assim um 

manual de instruções, um compêndio de soluções e métodos construtivos, 

entre os quais especifica, relativamente à sua assemblagem do tabuado, duas 

soluções respetivamente ilustradas com esboços [Fig. 119]: as tábuas de 

madeira sobrepostas em escama e com encaixe macho-fêmea [Fig.120]. 

Estas soluções serão utilizadas na construção da primeira fase de extensão 

do Museu e, segundo revela o “mestre” Janeiro179, existiu uma distinção 

entre as técnicas adotadas exterior e interiormente. O tabuado sobreposto em 

escama foi adotado na solução de revestimento exterior e com encaixe 

macho-fêmea no interior.  

Na Memória Descritiva do projeto da segunda fase, o arquiteto, 

relativamente aos materiais a aplicar na obra, refere apenas: 

“Os materiais seguem a mesma filosofia da ampliação do edifício da 

biblioteca, isto é, alvenarias e madeiras pintadas.”180 

Paulo Gouveia 

Essencialmente, esta é a combinação base em termos de materialidade que 

sustenta a sua arquitetura. Mas, agora, verifica-se também uma grande 

atenção à parede de alvenaria de pedra que constitui o embasamento, o muro/  

 

 

178      João Vieira Caldas, “No Alineados”, in Límite del Mar (catálogo), 1992, p. 7. 

179      Em entrevista realizada no dia 22 de março de 2014, em Ribeira do Meio, Lajes. 

180      Paulo Gouveia, em Memória Descritiva e Justificativa do Estudo Prévio ao projeto de 

ampliação do Museu dos Baleeiros (2ªfase) – 2001, consultado no arquivo do atelier de Paulo 

Gouveia. 
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121 | Referência da arquitetura popular da ilha, para o muro da fachada da 2ª fase de ampliação. 

 

122 | Pormenor dos cunhais nas paredes com tabuado de madeira. 
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123 | Pormenor do sistema de encaixe 

macho-fêmea. 

 

ruína, sobre o qual se desenvolve a volumetria cinzenta em tabuado de 

madeira pintada. Aqui também, novamente, verifica-se uma atitude pós-

moderna, ao criar uma falsa “ruína” como suporte da intervenção. No mesmo 

documento as suas indicações são claras: 

“Para a construção da parede/ muro de pedra aparelhada da fachada 

principal é utilizada a pedra e os elementos de cantaria retirados da casa 

agora existente. Para tal, antes da demolição, os seus elementos devem ser 

numerados e devidamente acautelados de modo a permitir uma 

reconstrução exacta.”181 

Paulo Gouveia 

O tratamento do referido muro inspira-se num modelo da arquitetura 

tradicional da ilha como é possível conferir através da figura 121 e constitui 

um dos elementos plásticos de maior excecionalidade no conjunto do alçado.  

Nesta extensão, o arquiteto adotou o mesmo sistema de encaixe das tábuas 

de madeira para o exterior e o interior do edifício, através de encaixe macho-

fêmea [Fig. 122, 123]. Verifica-se também, ao nível interior, uma grande 

plasticidade obtida através da modelação do sistema de tabuado de madeira. 

Aumentando ou diminuindo a largura da tábua, adensando ou espaçando a 

estereotomia para, por exemplo, demarcar determinados elementos, como é 

o caso do “avental” da janela do gabinete do diretor, para o átrio de entrada. 

 

 

 

  

 

 

181     Paulo Gouveia, em Memória Descritiva e Justificativa do Estudo Prévio ao projeto de 

ampliação do Museu dos Baleeiros (2ªfase) – 2001, consultado no arquivo do atelier de Paulo 

Gouveia. 
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124 | Desenhos de pormenor do mobiliário da entrada  - Projeto de execução da 1ª fase de ampliação do Museu. 

 

126 | Antiga recepção do Museu. 

 

127 | Desenhos de pormenor do mobiliário para o antigo gabinete do diretor. 

 

 

 

 

  

125 | Referência fotográfica do pormenor do casco de um bote 
baleeiro. 
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129 | Referências náuticas – ligação entre 

exposição e elementos arquitetónicos. 

 

130 | Expositores da 1ª fase de ampliação e 
respetiva referência náutica. 

 

_ a construção naval 

 

“Os homens partilhavam a intimidade e a paisagem a bordo a que os dias, 

as semanas e os meses de isolação os obrigava. Alguns aprenderam a 

gostar, deixando-se seduzir pela vida de marinheiros.”182 

Paulo Gouveia 

O seu interesse pelo mar e pelas atividades náuticas era grande, seja pela sua 

formação inicial em Biologia, seja pela sua naturalidade insular, verifica-se 

que existe, desde cedo na sua carreira, uma empatia natural pela construção 

naval. Na sequência da sua investigação pela diáspora açoriana, Paulo 

Gouveia selecionou temas arquitetónicos que resultam dessa condição 

migratória, particularmente a sua influência na arquitetura regional. Da 

análise dessa arquitetura constata que os sistemas de encaixe das tábuas de 

madeira, utilizados na construção de casas, são análogos aos utilizados na 

construção naval [Fig. 128]. Essa relação entre “barcos e casas” vai inspirar 

fortemente a sua arquitetura numa franca partilha de formas, cores, materiais 

e soluções, que se reflete nas múltiplas fotografias que colecionava. 

Logo a partir da entrada da primeira fase de ampliação, o lettering dos anos 

80 [Fig. 124, 125 e 126] recebe-nos com uma evocação ao bote baleeiro: 

“O letreiro para o Museu dos Baleeiros, cuja forma pretende fazer a síntese 

da imagem de uma flâmula e das faixas pintadas nos cascos dos botes 

(…)”183 

Paulo Gouveia 

O mobiliário concebido para esta fase é também muito evocativo da temática 

naval [Fig. 129], recorrendo às soluções engenhosas próprias de um 

ambiente de bordo, como é o caso dos expositores [Fig. 130], o mobiliário 

do antigo gabinete do diretor [Fig. 127],  do  banco  que  abre  para  permitir

 

 

182      Paulo Gouveia, Arquitectura Baleeira nos Açores, 1996, p. 22. 

183      Paulo Gouveia, em Memória Descritiva e Justificativa do Estudo Prévio ao projeto de 

ampliação do Museu dos Baleeiros (2ªfase) – 2001, consultado no arquivo do atelier de Paulo 

Gouveia. 

128 | Técnicas de encaixe das tábuas de 
madeira na construção dos barcos – 

confrontar com a imagem 119. 
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131 | Planta de tetos da biblioteca (verificam-se vários elementos não 

executados) – Projeto de execução da 1ª fase. 

 

132 | Pormenor do interior (casco) de um bote baleeiro. 

 

133 | Corte A do projeto de execução da 2ª fase de ampliação do Museu. 
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134 | Respetivamente: banco, mesa e 
corrimão, com influências navais. 

 

135 | Corredor do piso térreo e sequência de 
armários do arquivo administrativo. 

 

arrumos no seu interior, a mesa articulável, o corrimão tipo navio [Fig. 134], 

ou o próprio teto da biblioteca cujo desenho reproduz o casco de um navio, 

como podemos observar nos desenhos extraídos do respetivo projeto de 

execução [Fig. 131].  

Este ambiente de bordo, está mais presente na primeira fase de ampliação do 

Museu do que na segunda. Apesar de menos evidente, encontramos subtis 

indícios que nos remetem para a temática naval, como por exemplo no teto 

da sala de exposições temporárias que evoca o porão de um navio, pela sua 

forma como varia, mas também pela sua desproporcional janela falsa em 

jeito de escotilha, ou as lâmpadas na parede do corredor do piso térreo, ou 

ainda a sequência de armários do arquivo administrativo [Fig. 135].  

Não menos curioso é também o pormenor que se pode observar no desenho 

referente ao Corte A [Fig. 133] do projeto de execução da segunda fase de 

ampliação do Museu, que empresta o desenho de um pormenor do interior 

de um bote baleeiro [Fig. 132] e cuja execução acabou por não se concretizar 

em obra. Este gesto evidencia mais uma vez a postura conceptual e formal 

do arquiteto ao recuperar elementos de referências externas, numa 

congregação de memórias coletivas e individuais muito específicas e 

detalhadas, incorporando-as na sua arquitetura, neste caso concreto 

manipulando-lhe a escala e ampliando-a, numa atitude francamente pós-

moderna. 

  



  160  

 

136 | Janela de guilhotina exterior na pré-existência. 
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137 | Desenho de pormenor da janela 

da recepção  - Projeto de execução da 
primeira fase de ampliação do Museu. 

 

_ a janela 

Elemento chave na arquitetura de Paulo Gouveia, a janela é um tema 

transversal à sua obra e aquele que talvez mais a caracteriza. Ao longo desta 

dissertação esse interesse é claramente evidenciado, desempenhando um 

papel essencial na construção dos espaços e das sensações neles vivenciadas. 

Talvez reflexo da sua personalidade ou pelo carácter programático do 

edifício, os ambientes intimistas que se respira no seu interior são fruto da 

diversidade de soluções que o arquiteto desenvolve, muitas vezes 

reinventando a janela, mas também a forma e a intensidade como olhamos 

através dela. Aí reside a peculiaridade da sua arquitetura e daí se reflete a 

artisticidade que ele evoca a partir das suas obras. Reinventando o contacto 

com a paisagem e reconfigurando a forma como nos relacionamos com ela, 

o arquiteto estabelece um emolduramento que lhe permite simultaneamente 

mediar essa relação e evocar através dela a memória individual e coletiva da 

cultura insular. 

“Trata-se então de humanizar a arquitectura com a exaltação do nosso 

olhar, não apenas o da visão, mas também o da memória.”184 

Sérgio Fazenda Rodrigues 

Protagonizando o elemento privilegiado de contacto com o exterior, a janela 

assume assim diferentes formas, configurações e funcionalidades. No caso 

do nosso objeto de estudo, podemos observar uma síntese dos diferentes usos 

e significados. Exemplo disso é a janela na antiga recepção que, apesar de 

não possuir a sua normal função, possui ainda assim um importante desígnio 

figurativo, primeiro anunciando um dos temas que será transversal ao 

projeto e depois receber e encaminhar o visitante. Dispõe-se à direita da 

recepção e simula a réplica de uma janela de guilhotina com a respetiva 

portada em madeira de inspiração vernacular. Trata-se de apenas uma, 

“aberta” à direita, como que a indicar a direção que o visitante deve seguir 

[Fig. 137]. 

A  janela  tradicional  de  guilhotina  [Fig. 136]  é um recurso muito presente 

 

 

184     Sérgio Fazenda Rodrigues, “Paulo Gouveia: Natureza de um processo de trabalho”, in 

Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 13. 
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138 | Permeabilidade a partir da sobreposição de camadas de 

transparências – exterior visto a partir da biblioteca através da tenda 

de ferreiro. 

 

 

139 | Relação visual da sala de projeção de conteúdos 

audiovisuais para o “barracão” 2. 

 

140 | Articulação do sistema de mansardas com a janela, na biblioteca. 
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141 | Pormenor da relação do mezanino da 

antiga sala do diretor com uma das torrinhas. 

 

nesta obra, seja na sua condição e concepção tradicional como na sua 

recriação formal. Outra particularidade que se afigura relevante a partir deste 

recurso é a forma como o arquiteto obtém uma grande permeabilidade 

espacial e visual ao sobrepor uma ou várias camadas de transparências [Fig. 

138]. São as “janelas de dentro que abrem para dentro” 185, referidas por José 

Manuel Fernandes, que estimulam a vivência intimista do espaço. 

“Molduras” que se vão pontualmente revelando, quando menos se espera, a 

partir da descoberta do espaço [Fig. 139]. 

Aquilo que exteriormente pode, incautamente, se afigurar como 

incongruente, no interior adquire meticulosa coerência na lógica de relações 

que o arquiteto procura estabelecer. Na biblioteca, a cadência da iluminação 

zenital que provém das “torrinhas”, janelas que não procuram ver, mas que 

procuram ser vistas na relação com o contexto, concede a intimidade e 

recolhimento necessário da interioridade que um espaço de leitura e reflexão 

exige [Fig. 140]. Neste espaço autocentrado, apenas subindo ao mezanino, 

antiga sala do diretor, conseguimos através de uma janela ao cimo da escada 

alcançar uma relação com o exterior. Curiosa é também a forma como o 

desenho dos elementos interiores é condicionada pelos exteriores, como é o 

caso do desenho do mezanino, onde o varandim rompe a sua continuidade 

para permitir uma relação direta com uma das torrinhas da cobertura, num 

momento de grande excecionalidade [Fig. 141]. 

O grande apuramento ao nível do pormenor evidenciado na segunda fase de 

ampliação do Museu é um prenúncio do seu amadurecimento relativamente 

à intervenção antecedente. Quase duas décadas separam ambas as 

intervenções e, embora na essência se preserve o método, o resultado é 

claramente o reflexo de uma diferenciação ao nível da proposta arquitetónica 

e do seu tempo. Ao nível exterior, no que concerne à temática da janela, essa 

diferenciação evidencia-se pelo recurso à concentração na fachada de um 

conjunto de dois vãos (percepcionados, correspondem na verdade a quatro, 

abaixo dos quais somam-se os anteriormente referidos vãos "fantasma" –

 

 

185      José Manuel Fernandes, “Casa Godinho, Fontanelas, Sintra 1996-2003”, in Paulo 

Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 44. 
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142 | Janela do gabinete do diretor vista a partir 
da recepção. 

 

143 | Janelas a partir do átrio (perpetiva 
zenital). 

 

144 | Sobreposição/ permeabilidade das janelas, 
vista a partir dos espaços administrativos. 

 

145 | Corte B do projeto de execução da segunda fase, evidenciando a relação visual entre o gabinete do diretor e a recepção. 
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146 | Janela exterior no gabinete do diretor. 

 

147 | Pormenor construtivo da janela da sala do 
diretor – Projeto de execução da segunda fase. 

 

memória fabricada de uma pré-existência), ampliando substancialmente a 

respetiva escala de trabalho relativamente à volumetria dos corpos onde se 

inserem. Ao nível interior também se verifica uma atualização com espaços 

de iluminação natural abundante, provindo equilibradamente de janelas e 

claraboias. 

A partir do átrio de entrada, um grande vão ilumina generosamente o espaço 

público e, dominante, a janela elevada da sala do diretor controla-o [Fig. 

142]. Constitui talvez a mais figurativa e, simultaneamente, representativa 

do trabalho do arquiteto, numa solução onde o desenho persegue a intenção, 

inclinando o teto em frente num ângulo preciso para enquadrar a recepção 

no átrio de entrada a partir de um emolduramento primorosamente 

ornamentado [Fig. 145]. Aliás, a sala do diretor é o compartimento do 

edifício com o maior número de relações visuais: com o exterior, com o átrio 

e com os espaços administrativos, todas elas de grande interesse plástico e 

temático. Aqui Paulo Gouveia retoma o tema da permeabilidade espacial e 

visual através da sobreposição de vãos, como é o caso da janela do gabinete 

que se relaciona com os espaços administrativos através de um vazio que ao 

nível térreo é o átrio186 [Fig. 143 e 144].  

Esculpida na espessura da parede, a janela exterior na sala do diretor [Fig.  

146 e 147] corporifica com grande riqueza plástica a reconfiguração do 

contacto com o exterior, adquirindo mesmo uma autonomia própria 

relativamente ao edifício: 

“Aí, sempre de dentro para fora, promovendo as diferentes alturas das 

vidraças, o reflexo, a posição em que para elas olhamos e a forma como a 

janela se nos dá, questiona a natureza do próprio olhar.”187 

Sérgio Fazenda Rodrigues 

A sala de exposições temporárias reflete melhor a modelação de espaço. O 

arquiteto, através da manipulação do teto, confere ao recinto uma graduação 

na sua amplitude que se expande a partir da entrada  em  direção à janela ao

 

 

186     Perceptível aqui, também, um paralelismo com a arquitetura de Álvaro Siza. 

187     Sérgio Fazenda Rodrigues, “Paulo Gouveia: Natureza de um processo de trabalho”, in 

Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 10. 
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151 | Sala de exposições temporárias. 

 

150 | Respetivamente: serviços técnicos e sala de 

exposições temporárias. 

Fotografia do autor   

 

148 | Pormenor da janela exterior na sala de exposições 
temporárias. 

 

149 |  

152 | Corte C  do projeto de execução da segunda fase de ampliação do Museu. 
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153 | Ensaio por Paulo Gouveia, com a 

porta dos serviços técnicos aberta e 
fechada, respetivamente. 

 

fundo [Fig. 152]. A marcar o centro deste teto e do espaço, o arquiteto 

desenvolve um vão de grande escala composto por um conjunto de quatro 

janelas de vidro fosco à semelhança de uma grande claraboia e que evoca a 

ideia de um convés de navio [Fig. 150 e 151]. Ao fundo da sala uma janela 

elevada cujo reflexo se materializa através de uma grelha embutida no teto 

[Fig. 148]. 

“Certos elementos são ampliados para lá da sua dimensão verosímil; por 

exemplo, janelas que superam a sua condição imediata e assumem 

dimensões «irreais». Mas que serão sempre reconhecíveis enquanto 

janelas; com portadas interiores e caixilhos de madeira pintada.”188189 

Ana Vaz Milheiro 

Contíguo ao espaço da sala de exposições temporárias e com uma ligação 

através de um vão com portadas de abrir, o projeto de execução prevê a 

existência de uma sala de serviços técnicos destinada ao apoio da montagem 

de exposições e através da qual prevê igualmente a entrada das respetivas 

peças [Fig. 149]. Atualmente verifica-se a deturpação programática do 

espaço sendo utilizado também para exposições na continuidade da sala 

inicial. O espaço expositivo, que foi idealizado como um pavilhão de base 

simples retangular, possui neste momento uma forma de “L”. No sentido de 

tentar compreender de que modo essa perversão tem consequências na 

percepção lumínica e espacial da sala, encontrou-se no arquivo do atelier do 

arquiteto, fotografias que se presume datarem sensivelmente da inauguração 

da segunda fase de ampliação do Museu e que refletem, na perspetiva do 

próprio Paulo Gouveia, o ensaio que ele próprio conduziu [Fig. 153]. A partir 

das imagens é evidente que a deturpação derivada da irregular utilização dos 

espaços, relativamente à proposta de projeto, resulta na desadequada 

contenção necessária à correta leitura dos vários elementos que o compõem. 

 

 

 

188     Ana Vaz Milheiro, A Minha Casa é um Avião, 2007, p. 26. 

189     Sentido que a autora designa por “híper-realismo formal”. 
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154 | Relação com a paisagem a partir da janela exterior do atual gabinete do diretor. 
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Faial 

Pico 

São Jorge 

155 | As “Ilhas do Triângulo”, pela sua grande 

proximidade, possuem fortes relações visuais entre si. 

 

_ a paisagem 

 

A paisagem no contexto do trabalho de Paulo Gouveia é indissociável da 

temática da janela porque é através dela que o arquiteto conforma o contacto 

privilegiado com o exterior [Fig. 154].  

Essa paisagem, e particularmente no nosso objeto de estudo, é estabelecida 

e construída maioritariamente a partir de composições interiores, mas não 

desconsiderando esse facto, interessa também melhor compreender a sua 

postura relativamente à paisagem envolvente e de que forma esta influencia 

a sua arquitetura. 

Assim, sendo a ilha do Pico o seu epicentro criativo, importa primeiramente, 

compreender, sucintamente, a realidade da(s) ilha(s) do ponto de vista do 

seu relacionamento enquanto arquipélago.  

Localizadas a Norte do Oceano Atlântico, as nove ilhas que compõem o 

arquipélago dos Açores estão divididas segundo relações de proximidade em 

três grupos: Ocidental, Central e Oriental. Inseridas no Grupo Central e 

partilhando de uma grande proximidade, as ilhas do Pico, Faial e São Jorge 

denominam-se as “Ilhas do Triângulo” [Fig. 155]. Estas ilhas, mais do que 

as restantes, partilham de uma forte relação de vizinhança impondo-se 

visualmente umas às outras e constituindo assim, uma presença quase 

constante na construção da paisagem de cada uma delas: 

“Já percebi que o que as ilhas têm de mais belo e as completa é a ilha que 

está em frente – o Corvo, as Flores, Faial, o Pico, o Pico, S. Jorge, S. Jorge, 

a Terceira, a Terceira e a Graciosa…”190 

Raúl Brandão 

A montanha do Pico, pela sua dimensão, constitui um elemento de forte 

presença visual em todas as cinco ilhas que constituem o Grupo Central, 

estabelecendo-se mesmo como uma referência unificadora. 

As obras que Paulo Gouveia desenvolveu na ilha do Pico concentram-se 

 

 

190 Raul Brandão, As Ilhas Desconhecidas: Notas e Paisagens, 1926, p. 41. 

N 
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São Jorge 

Faial 

Pico 

ENGRADE 

MADALENA 

LAJES 

156 | Ilha do Faial vista a partir do miradouro do Museu do Vinho. 

 

158 | Ilha de São Jorge a partir da sala da Casa na Engrade. 

 

157 | Diagrama de relações visuais a partir das obras de 

Paulo Gouveia 
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159 | Tenda de ferreiro. 
 

160 | Escada de acesso ao mezanino. 

 

nas zonas das Lajes, Ponta da Ilha (Engrade e Ribeirinha) e Madalena [Fig. 

157]. À exceção das Lajes que, orientando-se a sul, não perspetiva outra ilha, 

ambas as localidades partilham dessas relações visuais. Dos dois exemplos 

selecionados, o Museu do Vinho na Madalena do Pico relaciona-se com a 

ilha do Faial através do “Canal” [Fig. 156] e a Casa na Engrade (Ponta da 

Ilha) com a ilha de S. Jorge [Fig. 158]. A implantação do Museu dos 

Baleeiros a Noroeste permite que a fachada do Museu fique alinhada com a 

montanha do Pico e a baía que a antecede, sendo essa relação que Paulo 

Gouveia explora nas pontuais relações que desenvolve com a paisagem 

exterior, nomeadamente a mais franca a partir da sala do diretor na segunda 

extensão do Museu [Fig. 154]. 

Esta cinzelada “moldura”, com as suas vidraças de alturas distintas, 

configura o paradigma da “leitura fragmentada da envolvente” 191 que Sérgio 

Fazenda Rodrigues descreve, promovendo uma renovada experiência no 

contacto com a paisagem. Quer neste caso, como nos casos anteriores (do 

miradouro do museu do Vinho e da Casa na Engrade), a articulação de vários 

elementos – janela e lanternim – numa solução, permite uma apreensão da 

paisagem envolvente a vários tempos, o que confere uma nova dimensão na 

forma como são percepcionados. 

Numa construção da paisagem onde o mar também é presença omnipresente, 

a arquitetura de Paulo Gouveia e a temática baleeira ganha expressão. Mas 

é sobretudo na construção de uma paisagem interior, na sua “paisagem de 

bordo”, que a arquitetura se revela com a capacidade de evocar a memória 

cultural insular que se propõe preservar e perpetuar. Veja-se o exemplo da 

relação com o “quadro” da tenda de ferreiro, cujo contacto é mediado por 

uma janela ampliada às proporções de um portal, e constitui de facto um 

portal para um espaço temporal antepassado longínquo [Fig. 159], e a 

relação que estabelece a partir da escada de acesso ao mezanino com a 

escultura numa composição de grande riqueza formal [Fig. 160].  

 

 

191     Sérgio Fazenda Rodrigues, “Paulo Gouveia: Natureza de um processo de trabalho”, in 

Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, p. 10. 
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161 | Entrada no Museu atualmente – vista em direção à tenda do ferreiro  (pré-existência) 

162 |  Passagem da pré-existência para o novo átrio. 163 | Sequência de pórticos que trespassam a pré-existência. 
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164 | Escada de acesso ao piso superior 

no terceiro armazém. 

 

165 | Escada de acesso ao piso superior  - 
serviços administrativos. 

 

_ a descoberta progressiva 

Na sua primeira extensão, a área pública do Museu distribui-se por vários 

núcleos de exposição permanente que se desenvolvem em espaços interiores 

simples e retangulares, os chamados espaço-hangar numa clara evocação 

industrial. Uma sequência de pórticos traspassa os antigos armazéns de botes 

estabelecendo uma forte relação visual com a tenda de ferreiro [Fig. 161 e 

163]. O percurso é feito através de galerias de madeira encerada, lances de 

escada que sobem e descem dando acesso aos diferentes espaços [Fig. 164]. 

Animando o percurso, uma sequência de janelas (molduras) vão 

pontualmente estabelecendo relações inesperadas e induzindo a descoberta 

do espaço.  

Esta concepção de organização espacial através de uma sucessão de salas 

com acesso direto entre elas é transversal a quase todo o edifício, com 

exceção, na segunda extensão do Museu, dos acessos aos serviços técnicos 

e administrativos. Cada espaço é uma nova descoberta, uma sucessão de 

acontecimentos e temas, que culmina na biblioteca com forte contraste 

espacial e lumínico. A transição para ambas as extensões é claramente 

marcada, quer pela luminosidade ambiente, quer pela materialidade [Fig. 

162]. Nesse sentido, constituindo uma das características mais marcantes no 

seu trabalho, a estranheza, que o autor várias vezes refere, pode muitas vezes 

resultar desse sentimento de surpresa suscitado por algo inesperado ou 

imprevisto no objeto construído, quando na sua essência o reconhecemos 

como familiar.  

Na segunda extensão do Museu, o processo de descoberta prende-se mais 

com o pormenor, o detalhe [Fig. 165]. A Arquitetura, assim como os seus 

elementos, torna-se, ela própria, motor da descoberta cujos exemplos 

expressivos disso constituem ambas as janelas do gabinete do diretor. 
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Considerações finais 

Este estudo pretende refletir sobre a vida e obra de um arquiteto que 

podemos classificar como uma das mais importantes referências 

arquitetónicas no panorama da arquitetura contemporânea açoriana. 

Procurou-se, assim, enriquecer o estado de conhecimento sobre a arquitetura 

de Paulo Gouveia, dando um possível contributo a partir do estudo de uma 

das suas obras mais marcantes, o Museu dos Baleeiros nas suas duas 

extensões.  

Privilegiou-se a análise dos respetivos projetos de execução, das suas peças 

desenhadas e dos diversos elementos que foram apurados a partir do espólio 

do seu atelier, essencialmente informático, na tentativa de uma melhor e 

fidedigna compreensão da sua postura relativamente ao processo de projeto, 

as suas referências e temáticas, enquanto reflexo da evolução das suas ideias 

e formas.  

Através desses elementos foi possível observar que a obra, enquanto síntese 

da sua atitude conceptual, é, possivelmente, a que melhor evidencia a sua 

ligação erudita com a arquitetura vernacular e a sua valorização. A 

plasticidade e riqueza formal resultante do diálogo que estabelece com o 

património é sinónimo dessa capacidade de reinvenção. Mas possivelmente 

a mais expressiva particularidade no seu trabalho é a forma como ele 

constitui também reflexo da sua identidade, não apenas na forma como 

rebate o seu conhecimento acumulado, mas também a sua memória pessoal 

e as suas experiências íntimas de vida, atribuindo-lhe um caracter irrepetível.  

Nesse sentido, e na sequência do debate em torno das questões 

metodológicas de projeto nos anos 70, constatou-se que o seu trabalho, 

enquanto resultado da memória construída por experiências acumuladas ao 

longo da sua vivência pessoal, inviabiliza a tentativa de compreensão da sua 

obra unicamente com recurso à análise, o que nos levou a incluí-lo numa 

lógica sintética/ artística/ intuitiva/ empírica de uma Arquitetura que não tem 

nenhum complexo de não pertencer exclusivamente às Artes ou às Ciências.
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A partir da leitura do processo do projeto é possível também verificar que 

existia uma certa maleabilidade intencional, de forma a consentir contributos 

e a participação ativa dos habitantes/ intervenientes locais na obra, 

incorporando soluções e técnicas construtivas tradicionais e assim 

conferindo-lhe aceitação e familiaridade. Este processo implicava 

sucessivos ensaios na procura da solução mais indicada e cujo processo tinha 

início em ambiente de atelier e só terminava em obra, implicando um grande 

envolvimento do arquiteto e dos vários níveis de intervenientes.  

A singularidade de Paulo Gouveia no Museu dos Baleeiros é assim uma 

constante busca pela natureza afetiva de tocar, através da emoção, uma 

memória viva192, a evocação de um passado, da memória de um povo e da 

sua identidade. 

Os inúmeros exemplos que tivemos oportunidade de analisar ao longo deste 

trabalho constituem um importante testemunho na fixação do material 

existente relevante para pensar a sua obra, mas representa apenas uma 

pequena fração. Torna-se por isso urgente a prossecução do trabalho agora 

iniciado, de forma a preservar o que resta do seu já frágil espólio, para a 

contribuição pelo estudo da sua obra no esclarecimento da comunidade 

académica. 

A arquitetura enquanto reflexo de uma sociedade, da sua cultura, tem no seu 

património histórico um importante factor de diferenciação que importa 

salvaguardar e transpor para as gerações futuras. O caso singular do Museu 

dos Baleeiros e respetivos valores de ordem histórica, etnográfica, científica 

e artística, constitui um verdadeiro factor de atratividade com grande 

potencial de projeção local, regional, nacional ou mesmo mundial, que 

importa por isso valorizar e proteger.  

 

 

 

 

192     Françoise Choay, A alegoria do património, 2006 (1ª edição 2001), p. 18. 
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Arguição 

A presente dissertação tem como objeto de análise o percurso do 

arquiteto Paulo Gouveia a partir de uma das suas obras mais 

emblemáticas – o Museu dos Baleeiros, na vila das Lajes do Pico – 

tendo como propósito o estudo da obra de um arquiteto que decorre 

em contexto de nova democracia e de assimilação da pós-

modernidade em Portugal e o contributo pelo estudo da sua obra para 

a compreensão dos anos 80 e 90 enquanto laboratório de experiências 

que reúne não só o papel do lugar enquanto motor da ideia, mas 

também o peso da expressão individual de cada arquiteto no projeto. 

Num clima pós-revolucionário desfasado na disseminação de toda 

uma cultura internacional, o contexto pós-modernista português dos 

anos 80 e os modelos nele celebrados, manifestam-se no uso 

exacerbado das formas clássicas, numa multiplicidade de expressões 

arquitetónicas. Segundo Ana Vaz Milheiro e à semelhança daquilo 

que se verifica em Portugal Continental, a condição insular dos 

Açores acentua a sua condição periférica. Paulo Gouveia, no Museu 

dos Baleeiros, assume-se como personalidade ímpar no panorama 

nacional ao apresentar, como escreve Jorge Figueira, uma “faceta neo-

vernacular de inspiração venturiana”193. Por outras palavras, reinventa 

a arquitetura popular açoriana de um modo complexo e contraditório 

ao incorporar elementos vernaculares de uma forma encantatória. 

Numa referência à abordagem teórica venturiana, procura uma 

arquitetura inclusiva, centrada no gosto popular, conferindo-lhe uma 

“legibilidade imediata”, um “sentimento doméstico, (…) um sentido 

de pertença.”194 

O seu trabalho ancora-se fortemente na memória e na sua 

reinterpretação contemporânea como identidade cultural, partindo de 

 

 

193  Jorge Figueira, A Periferia Perfeita, Pós-Modernidade na Arquitectura 

Portuguesa, Anos 60-Anos 80, 2009, p. 438. 

194      idem, p. 124. 
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uma diversificada pesquisa das origens, quer no âmbito 

antropológico, cultural ou construtivo, ao invés de um resultado final, 

meramente formal. Reconhece-se assim uma clara influência da obra 

teórica de Aldo Rossi, Autobiografia Científica, particularmente na 

sua dimensão emocional e autobiográfica, derivada de um processo 

seletivo de registos/ fragmentos da memória individual. A viagem ao 

território norte-americano reflete precisamente essa necessidade de 

procura, não apenas dos fenómenos de migração arquitetónica 

consequentes da emigração piscatória açoriana, como também da sua 

própria identidade pessoal. A expressão individual e identidade 

pessoal são rebatidas no projeto, tornando-se a memória, como baú 

mental de imagens advindas da experienciação, um tema transversal 

na sua obra, que lhe configura um resultado irrepetível. Verificando-

se que muitas questões no Museu dos Baleeiros não se explicam 

unicamente com recurso à análise, confirma-se que, muito anterior à 

análise para projeto, são as vivências pessoais e as viagens que 

conduzem à construção de uma memória, o que na sequência do 

debate em torno das questões metodológicas de projeto dos anos 70 

leva-nos a incluí-lo numa lógica sintética/ artística/ intuitiva/ empírica 

de uma Arquitetura que não tem nenhum complexo de não pertencer 

exclusivamente às Artes ou às Ciências.  

Nasce a 10 de julho de 1939 em Angra do Heroísmo, ilha Terceira e 

após concluir estudos em Biologia, na Universidade de Coimbra em 

1970, licencia-se em arquitetura pela ESBAL em 1978 aos 40 anos. 

Em 1980 começa a leccionar no Departamento de Planeamento 

Biofísico e Paisagístico da Universidade de Évora, onde se irá 

doutorar em 2002, e em 1982 faz o curso de pós-graduação em 

Restauro e Conservação Arquitetónica pelo ICCROM em Roma, 

Itália. 

Concretiza poucas obras durante as três décadas que definem o seu 

percurso profissional, mas é em 1986 que a sua carreira arranca 

decisivamente com a conclusão do projeto da primeira fase de 

ampliação do Museu dos Baleeiros, iniciado em 1984 e que 



Arguição 181 

 

permanece ainda hoje como obra de referência no contexto português 

dos anos oitenta do século passado, premiada com uma menção 

honrosa pela Associação dos Arquitetos Portugueses, em 1993. 

Inaugurado em 1988, mas edificado até 1989, intervém e recupera um 

conjunto de armazéns de abrigo aos botes baleeiros do século XIX de 

cariz vernacular. O Museu reflete de forma erudita o culminar da 

investigação desenvolvida em território norte-americano pelo 

arquiteto subordinada ao tema Arquitectura Baleeira nos Açores. 

Publicada em 1996, a obra ilustra os fenómenos da migração 

arquitetónica (a que chama de arquitetura de torna-viagem) resultantes 

da atividade baleeira desenvolvida na transição do século XIX para o 

século XX entre o arquipélago e o continente norte americano. A 

viagem tornar-se-á determinante na definição do seu percurso 

enquanto arquiteto, que o distinguirá num contexto pós-moderno dos 

anos 80.  

Em 1992 conclui a primeira fase do Museu do Vinho, na Madalena do 

Pico, que o internacionalizará ao ser selecionado para integrar a 

representação nacional à trienal de Milão de 1996, marcando uma das 

suas raras presenças nos circuitos internacionais da cultura 

arquitetónica portuguesa. Também nos anos 90, mas fora do 

arquipélago açoriano destacam-se as suas intervenções na Casa 

Margarida Leão na Ajuda, Lisboa, que lhe valeu o prémio Recria e a 

Casa Godinho em Fontanelas, Sintra, concluída já no início do século 

XXI e amplamente divulgada em diversas publicações. 

É também no corrente século que desenvolve o projeto para a Casa 

Lacerda na Engrade, Pico. Resultado de um processo de trabalho em 

que a obra e o projeto são desenvolvidos em paralelo, denuncia o 

experimentalismo Arts and crafts que caracteriza a sua arquitetura. 

Concluída em 2009 já após o seu falecimento, a Fanfarra Operário 

Gago Coutinho e Sacadura Cabral em Angra do Heroísmo, Terceira, 

constitui a obra que melhor reflete o resultado da sua investigação 

sobre a arquitetura urbana da cidade de Angra, integrada na sua 

dissertação de doutoramento: Angra do Heroísmo: Arquitectura do 
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Século XX e Memória Colectiva, publicada em 2009 pelo IAC. 

Significa para o arquiteto um importante momento de investigação 

para projeto e um momento de maturação de princípios que advém do 

projeto (a investigação contamina o projeto e reciprocamente o 

projeto contamina a investigação). O entendimento da evolução 

arquitetónica e urbana da cidade a partir da sobreposição de diversos 

registos históricos, conferir-lhe-á um profundo conhecimento da 

arquitetura tradicional nas suas múltiplas componentes, que irá rebater 

no projeto e na respetiva evocação memorial para a Fanfarra Operária, 

exercendo também determinante influência nos seus trabalhos 

posteriores nomeadamente, o da segunda fase de ampliação dos 

Baleeiros. 

No ano que antecede a sua morte, em 2008 inaugura a sua última 

extensão do Museu, retornando desta forma à obra que marcou a sua 

maturidade arquitetónica, onde demonstra um maior domínio da 

abstração remetendo para segundo plano a figuração da primeira fase. 

Após a sua morte, em 2009, Paulo Gouveia é distinguido com o 

prémio AICA/ Ministério da Cultura, onde se destaca que a sua “(…) 

obra assenta, com toda a propriedade, numa corrente criativa pós-

moderna, revelando uma leitura própria das culturas populares locais, 

através de um discurso pragmático, vernáculo, orgânico, plástico e 

poético”195.  

O Museu dos Baleeiros enquanto síntese do seu percurso 

arquitetónico e da sua postura conceptual, permite informar alguns 

dos temas e processos que são transversais na sua obra. Da respetiva 

análise, percebe-se que o desenho, além de permitir o registo e 

entendimento de um facto, constitui o principal veículo amplificador 

de memórias na busca pela definição e maturação da ideia. É com base 

nos seus desenhos que podemos testemunhar o método de trabalho 

que emprega, nomeadamente os diferentes ajustamentos decorrentes 

 

 

195     Ata de reunião de júri do Prémio AICA/MC. Página consultada em 29 de 

novembro de 2013, [www.aica.pt/artists/paulo-gouveia]. 
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em obra que mais tarde se refletem nas telas finais, em sucessivos 

ensaios e registos desenhados à mão livre sobre um suporte rigoroso 

e a constante e intrínseca cumplicidade revelada entre esquiço, 

maquete e desenho rigoroso, no desenvolvimento das várias 

hipóteses, como método validação. Esta atitude processual evidencia 

a evolução da proposta e o respetivo processo de busca da forma e 

permite-nos compreender a sua metamorfose a partir do primeiro 

esquiço.  

É também evidente, a partir do processo, a importância que a 

assimilação do lugar tem para Gouveia na determinação dos 

elementos desencadeadores da ideia e enquanto génese do projeto. Na 

Memória Descritiva do projeto da primeira fase de ampliação, o 

arquiteto destaca a pertinência do restauro das “históricas Casas de 

Botes” de forma a refletir no aspeto formal do edifício a necessária 

inspiração local. Segundo ele, mais que um lugar para acolher as 

diferentes atividades do Museu, o conjunto de edificações que compõe 

o denominado “Bairro Baleeiro” constitui um importante documento 

de estudo. A ampliação da biblioteca, é igualmente “marcada pela 

preocupação de manter uma imagem familiar (…) ao homem do 

Pico”196, recorrendo para o efeito à utilização do tabuado de madeira 

muito presente nas águas-furtadas das casas da vila. 

Na concepção arquitetónica da segunda fase, o autor pretendeu 

estabelecer um diálogo formal coerente com o conjunto anterior 

(biblioteca e Casas dos Botes), dando-lhe a continuidade necessária 

através do seguimento em progressão do “skyline” desenhado pelas 

empenas das Casas dos Botes. Verificou-se, no entanto, uma 

preocupação de que os novos volumes, seguindo a mesma filosofia 

material da intervenção antecedente, se diferenciem através da cor e 

do desenho dos vãos nos alçados. Na Memória Descritiva do projeto 

afirma “Se a ampliação feita nos anos 80, onde hoje funciona a 

 

 

196   Paulo Gouveia, em Memória Descritiva e Justificativa do projeto (1ªfase) -1985, 

consultado no arquivo do Museu dos Baleeiros. 
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biblioteca, pretendeu ser uma referência às casas da vila, a presente 

ampliação (…) com uma escala industrial, pretende lembrar as 

fábricas da indústria baleeira.”197 

No caso dos Baleeiros o “espírito do lugar” tem a sua expressão mais 

vincada na memória, no mar e na baleação. Resultado da inter-relação 

do homem com um meio muito específico, fruto de uma vivência 

insular, esta busca por um passado e pelas formas que lhe configuram 

uma identidade, reivindica uma continuidade histórica na construção 

de uma gramática arquitetónica que, não renunciando à sua 

contemporaneidade, privilegia a cultura de um povo através de uma 

obra, que é ela própria o seu maior ícone. E é nesta busca pela 

identidade do lugar, que o arquiteto acaba por estabelecer os 

princípios que irão determinar a sua própria identidade enquanto 

autor. 

Os fenómenos de migração arquitetónica resultantes da atividade 

baleeira, particularmente a apropriação de uma linguagem estrangeira 

e a assimilação desta enquanto identidade local, motivam uma 

profunda investigação do arquiteto para simultaneamente 

compreender o consequente legado e promover a legitimidade e 

aceitação local da sua obra. Identificando as decorrentes ordens de 

influência, detém-se nos vários elementos que compõem a exótica 

arquitetura de madeira, num processo de reconhecimento de indícios 

que lhe permitem estabelecer uma ponte entre as duas culturas. 

Inúmeros registos fotográficos, esquiços e apontamentos de 

pormenores, revestimentos, carpintarias, pórticos, balaustradas e 

“torrinhas” compõem uma síntese arquitetónica e uma perspetiva 

pessoal da sua viagem.  

O seu posicionamento face às manifestações artísticas transpõe a mera 

inspiração formal e conceptual, ou até mesmo a pura incorporação da 

 

 

197     Paulo Gouveia, em Memória Descritiva e Justificativa do Estudo Prévio ao 

projeto de ampliação do Museu dos Baleeiros (2ªfase) – 2001, consultado no arquivo 

do atelier de Paulo Gouveia. 
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arte no objeto arquitetónico: para Gouveia, a arquitetura constitui uma 

forma de arte e assim inclui-se nas restantes manifestações artísticas. 

Nos Baleeiros, percebemos que Gouveia é manifestamente 

influenciado pelo cinema. Relação evidenciada através dos inúmeros 

mecanismos que recorre para iluminar ou relacionar os diferentes 

ambientes. Propensão transversal ao seu trabalho, é no projeto do 

Museu que se verifica um avincar desta expressão ao conduzir o 

espectador numa narrativa arquitetónica que vai compondo com 

fragmentos de memórias, como que de fotogramas se tratassem, 

revelando um intrínseco testemunho de um quotidiano ancestral que 

se sente familiar. Nesta retrospetiva, o foco nunca é a arquitetura, mas 

sim a experiência sensível que constrói a partir das suas próprias 

memórias.  

Um dos temas que mais caracteriza a arquitetura de Paulo Gouveia é 

certamente a paixão que o autor emprega no minucioso cuidado de 

cada pormenor e detalhe construtivo. A complexidade inerente às 

técnicas adotadas nos vários tipos de soluções e a criatividade em 

conceber elementos quase artesanais, implica seguramente uma 

estreita colaboração entre arquiteto e o mestre construtor. Segundo os 

seus colaboradores, muitos pormenores eram decididos e desenhados 

em obra, com a participação ativa dos construtores intervenientes. 

Resultado desta estreita colaboração, surge uma grande admiração do 

arquiteto pelo carpinteiro Janeiro no âmbito da obra da primeira fase 

de ampliação do Museu, a quem recorria frequentemente pela sua 

experiência e empirismo para perscrutar a melhor solução construtiva. 

Tal postura de abertura ao diálogo e à participação ativa dos vários 

intervenientes em obra, revela a sua capacidade de se relacionar e 

estabelecer pontes entre conhecimentos, permitindo-lhe não só 

ultrapassar as normais limitações decorrentes da construção, mas 

também alcançar, através do conhecimento empírico do mestre de 

obra, um resultado reconhecido como familiar. 

Tomando o projeto de execução como base instrutória, recorria 

cumulativamente e com vista à clarificação da comunicação, a 
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registos de suporte variado como recortes e fotografias de referências 

de outras paragens. Para além de sucessivos ensaios, Gouveia recorria 

regularmente ao desenho espontâneo, registado de forma sintética ou 

analítica em pequenos papéis muitas vezes esboçados no momento em 

obra, tendo como base o próprio desenho rigoroso, promovendo a 

comunicação entre os vários intervenientes.  

Quer ao nível do projeto como do resultado em obra, as diferenças 

entre ambas as fases são notórias. Na última extensão verifica-se uma 

maior pormenorização/ definição dos desenhos, refletindo-se num 

projeto mais exaustivo onde os vários ajustes e ensaios realizados 

recorrem às novas tecnologias informáticas e ao desenho. O desenho 

enquanto ferramenta de trabalho continua presente, mas agora mais 

circunscrito à discussão em atelier, na maturação do projeto. Ainda se 

reconhecem os métodos anteriormente utilizados, agora adaptados a 

uma nova realidade.  

Em suma, no processo de trabalho de Paulo Gouveia reconhece-se 

uma abordagem artística, empírica e lúdica, adotando métodos ou 

efeitos de conotação pós-modernista: a colagem, a réplica, a 

ampliação, o uso do lettering, da cor e da saturação geométrica. 

Identifica-se também que é possivelmente no projeto do Museu dos 

Baleeiros que o arquiteto fixa os temas principais que irão compor a 

sua gramática arquitetónica em obras posteriores e onde o imaginário 

da arquitetura popular açoriana se faz sentir.  

Na sequência da sua investigação pela diáspora açoriana, a 

constatação de uma relação construtiva entre “barcos e casas” vai 

inspirar fortemente a sua arquitetura numa franca partilha de formas, 

cores, materiais e soluções, que se reflete nas múltiplas fotografias 

que colecionava. 

Este ambiente de bordo, embora mais presente na 1ª fase de ampliação 

do Museu do que na segunda, evidencia a sua postura conceptual e 

formal através da recuperação e incorporação na sua arquitetura de 
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elementos de referência externas, numa congregação de memórias 

coletivas e individuais muito específicas e detalhadas.  

A importância da qualidade dos materiais empregues no seu restauro 

e ampliação procuram refletir o padrão das respetivas instalações. 

Para além do rico contraste resultante da conjugação da pedra de 

basalto regional com a madeira pintada, o recurso ao tabuado permite 

também uma grande plasticidade enquanto tema de projeto. Do ponto 

de vista da materialidade, esta é a combinação base que sustenta a sua 

arquitetura.  

Numa ilha onde todas as adições se assinalam para além do negro e 

do branco da alvenaria de pedra basáltica, o arquiteto trabalha o 

conjunto como uma sequência de camadas que se vão sobrepondo 

segundo as diversas fases de construção, conjugando novo e antigo. 

O cuidado em clarificar a leitura das diferentes intervenções 

reconhece-se não apenas pelo sistema construtivo adotado, onde se 

verifica uma forte influência da arquitetura de madeira norte 

americana e da construção naval, mas também na determinação de 

uma unidade visual que evoca um distanciamento relativamente à pré-

existência. Enquanto o azul-turquesa reflete uma fase inicial da 

carreira do arquiteto, na qual este está ainda intensamente sobre 

influência das tendências pós-modernas de fortes contrastes 

cromáticos no uso recreativo da cor, numa evocação mais abstrata o 

cinza da segunda ampliação evidencia um afastamento do mesmo 

relativamente à primeira fase de ampliação do Museu e à temática 

baleeira.  

A luz constitui fator essencial na sua leitura, quer exterior como 

interiormente. Nas suas fachadas, a grande riqueza formal e plástica 

resultante das texturas e materiais utilizados é valorizada comos 

contrastes proporcionados pelo jogo de luz e sombra. 

No interior verificam-se ambientes lumínicos diferenciados consoante 

o uso ou as especificidades dos espaços. A ténue iluminação natural 
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nas pré-existências, que preserva a ambiência de rudeza industrial de 

tempos antepassados acentuada pela materialidade negra da alvenaria 

de pedra basáltica, contrasta com ambas as extensões do edifício, nas 

quais experiencia-se uma ambiência de profusa claridade potenciada 

pelo revestimento em tabuado de madeira pintada em cores claras e 

obtida maioritariamente a partir das inventivas soluções de 

iluminação zenital, nas quais se inclui o sistema das pequenas 

mansardas da biblioteca, de vocação intimista.  

Protagonizando o elemento privilegiado de contacto com o exterior, a 

janela é um tema transversal à obra de Paulo Gouveia e aquele que 

talvez mais a caracteriza, desempenhando um papel essencial na 

construção dos espaços e das sensações neles vivenciados. Reflexo da 

sua personalidade ou pelo carácter programático do edifício, os 

ambientes intimistas que se respira no seu interior são fruto da 

diversidade de soluções que o arquiteto desenvolve, muitas vezes 

reinventando a janela, mas também a forma e a intensidade como 

olhamos através dela. Aí reside a especificidade da sua arquitetura e 

daí se reflete a artisticidade que ele evoca a partir das suas obras. 

Reinventando o contacto com a paisagem e reconfigurando a forma 

como nos relacionamos com ela, o arquiteto corporiza o momento do 

olhar, conferindo uma nova dimensão na forma como ela é 

percecionada, num singular processo de descoberta e aproximação ao 

espaço exterior que dando resposta a uma lógica interna nunca descura 

a realidade envolvente nem a cultura do local onde este se insere. 

Constituindo uma das características mais marcantes no seu trabalho, 

a estranheza que o autor várias vezes refere, pode resultar deste 

sentimento de surpresa suscitado por algo inesperado ou imprevisto 

no objeto construído, quando na sua essência o reconhecemos como 

familiar. 

Com base no espólio do atelier do arquiteto e no arquivo do Museu, 

procurou-se enriquecer o estado de conhecimento sobre a arquitetura 

de Paulo Gouveia, trazendo a público informação relevante e dando 

um possível contributo a partir do estudo de uma das suas obras mais 
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marcantes, o Museu dos Baleeiros nas suas duas fases. Na procura de 

uma melhor e mais fidedigna compreensão da sua postura processual 

de projeto, as suas referências e temáticas, enquanto reflexo da 

evolução das suas ideias e formas, privilegiou-se a análise dos 

respetivos projetos de execução, das suas peças desenhadas e dos 

diversos elementos que compõe o seu arquivo vivo. 

A prossecução do trabalho agora iniciado, é assim crucial na 

preservação do frágil espólio remanescente e consequentemente no 

esclarecimento da comunidade académica. 
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1 Currículo pessoal do arquitecto, consultado no arquivo do seu atelier. 
2 Consultado na cronologia de obras apresentada em Paulo Gouveia, A Reinvenção do Vernáculo (catálogo), 2012, pp. 53-54. 
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Entrevista ao Diretor do Museu dos Baleeiros,  

Dr. Manuel Francisco Costa Júnior 

(Realizada no dia 1 de maio de 2014, no Museu dos Baleeiros) 

Na sequência da segunda fase de ampliação do Museu, teve oportunidade 

de conhecer Paulo Gouveia, nomeadamente no papel de dono da obra. 

Pode-me descrever como decorreu essa convivência entre dono de obra e 

projetista e o que conheceu do homem e da sua relação com a obra 

construída. 

M.C.J: Paulo Gouveia faleceu a 4 de novembro de 2009 e o seu último acto 

público foi precisamente a inauguração da ampliação do Museu. Era um 

homem de grande ética, cultura e simplicidade. Um homem do povo - pois 

no povo está a verdade essencial das coisas.  

Era igualmente uma pessoa que “vivia no seu mundo”, extraordinariamente 

sensível, acreditava e defendia que a arquitetura podia e devia incorporar a 

música, o cinema, a literatura e poesia (de que era grande apreciador) através 

das texturas, materiais, cores, luz…  

Reconhecia sempre as pessoas que contribuíam na concretização da obra. 

Exemplo disso era a grande admiração que tinha pelo carpinteiro Janeiro. 

Existia um grande diálogo entre o arquiteto e o mestre de obras. Paulo 

Gouveia aconselhava-se frequentemente com o Janeiro, ao ponto de muitas 

decisões em obra, atribuírem-se às recomendação dele. E Gouveia 

reconhecia-o verdadeiramente por isso. 

Essa questão é pertinente, no âmbito deste trabalho, revela uma postura 

contrária à que muitos projetistas manifestam em obra… 

M.C.J: Paulo Gouveia acreditava que o arquiteto deve saber aliar a sua 

erudição com a experiência e o empirismo do artífice. O carpinteiro, o 

pedreiro, etc., devem participar ativamente no processo. Era frequente, por 

exemplo, observá-lo o dia inteiro na obra a falar com os trabalhadores e 

auscultar as suas opiniões relativamente aos diversos problemas que 

usualmente decorrem da evolução de qualquer construção. Muitas vezes esse 

diálogo era incitado por ele como forma de auscultar as diferentes opções, 

entre as quais ele optava pela que considerava mais adequada. Essa interação 

era sustentada e registada através do desenho em obra, no momento, em 

pequenos papéis. Desses esquiços, dessa reflexão surgiam muitas decisões e 

soluções feitas e desenhadas em obra. 
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Esta cumplicidade – osmose, diria mesmo – configura o encontro digno e 

ético entre o homem letrado e o homem empírico, o mestre carpinteiro ou 

pedreiro. 

Na perspetiva de dono de obra e de utilizador do espaço, quais as diferenças 

mais evidentes entre a primeira e a segunda intervenção do arquiteto? 

M.C.J: Na primeira fase, Paulo Gouveia teve uma maior liberdade 

compositiva comparativamente à atual. A crescente complexidade que 

atualmente as obras deste carácter apresentam, enquanto reflexo de novas 

exigências construtivas e requisitos técnicos, poderá comprometer ou 

restringir o processo criativo.  

Constante no seu trabalho é a valorização da arquitetura vernacular. Com o 

Museu dos Baleeiros, o arquiteto criou um edifício iconográfico que 

dinamizou toda uma zona, uma vila e que, simultaneamente, possui uma 

enorme harmonia na sua integração com o contexto. Existe uma 

incorporação de experiências pessoais no edifício. Uma parte dele, da sua 

alma, está incorporada no edifício. Fugia ao óbvio, procurava a sua 

expressão. Há um processo de descoberta constante dos espaços, não 

oferecia as coisas… 

E do ponto de vista temático, verificam-se diferenças? 

M.C.J: Segundo ele, esta fase é inspirada no tema de “armazém industrial”.  

Mas por exemplo, no lettering dos anos 80 inspira-se na tábua do bote 

baleeiro, na forma como o nome do bote era inscrito numas tábuas 

específicas fixadas no exterior da embarcação. Nesta fase propôs três 

hipóteses para um novo lettering mas acabou por recusar as três. Uma delas 

previa que o lettering começasse no redondo do canto do edifício novo e 

atravessava toda a intervenção até às antigas Casas de Botes, como se 

quisesse abarcar toda a fase e antiga… 

Relativamente à adopção da cor cinza na pintura exterior desta extensão? 

M.C.J: A cor cinza acompanha-o sempre. Na última fase com maior 

expressão, mas já na primeira fase ele recorria muito a esta cor em múltiplas 

aplicações que se podem ver no interior do edifício, como por exemplo na 

biblioteca. 
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Entrevista ao “mestre” Janeiro 

(Realizada no dia 22 de março de 2014, em Ribeira do Meio, Lajes) 

Paulo Gouveia tinha grande consideração e respeito por si e pelo seu 

trabalho. Também o mencionou em várias publicações, defendendo a 

estreita colaboração do arquiteto com os “mestres” da obra, carpinteiros e 

que, nomeadamente no caso do Museu dos Baleeiros, existiram várias 

soluções que resultaram da sua contribuição em obra. 

J: Sim, antes de executarmos, se surgia alguma dúvida ou se nós achávamos 

que aquilo que estava projetado não ia resultar, conversávamos e 

chegávamos a uma conclusão que depois colocávamos em prática.  

Lembra-se de algum caso em particular, que tenha sido resolvido com o seu 

contributo? 

J: Lembro-me na tenda do ferreiro, aquela grande porta envidraçada. O 

arquiteto tinha dúvidas relativamente à solução mais indicada e acabou por 

se resolver através de uma solução conjunta. Eu achava-lhe graça porque ele 

desenhava muito em cima do joelho… 

Esses desenhos, não guardou nenhum ou sabe do seu paradeiro? 

J: Não, não tenho. Quando acabou a obra eu rasguei tudo o que tinha…  

Lembro-me por exemplo do pilar central da biblioteca, verificou-se lá uma 

dificuldade em executar da forma como estava no projeto e o revestimento 

acabou por se fazer de outra maneira que o arquiteto desenhou, revestido em 

madeira na parte inferior, conforme o que se pode ver atualmente. As 

entradas de luz, as torrinhas, também foram executadas de uma maneira 

diferente ao que estava inicialmente previsto, numa solução que ele 

idealizou no momento… isto relativamente ao seu acabamento, não à forma. 

Numa dessas “torrinhas” que dava para a rua, apercebi-me de um problema 

com o alinhamento do varandim do mezanino e comuniquei ao diretor do 

Museu, que contactou o arquiteto e no dia seguinte ele estava na obra para 

resolver o problema. E resolveu-se em “cima do joelho” no estaleiro. 

Era então mais ao nível do pormenor, como é que as coisas rematavam… 

J: Como é que as coisas iam acabar… ou ficar acabadas. 

Reconhece-se na obra essa dedicação e o cuidado que teve na execução dos 

vários pormenores, nos seus acabamentos e remates. 

J: No último armazém, que inicialmente era a entrada principal do museu, 

existe uma Recepção (parece-me a popa de um barco de pesca) e lá tem uns 
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arquibancos com uma tábua na parte superior que faz a divisão, inspirada 

nos botes baleeiros... Acontece que ela já estava colocada lá no sítio e o 

arquiteto obrigou-me a fazer uma moldura para diferenciar as cores umas 

das outras e eu tive que fazê-la inteiramente à mão! Toda à mão! Fiz aquela 

moldura, que é uma meia clã - a mais grossa que está lá - tudo esculpido à 

mão! Ficou quase perfeita, mas não ficou totalmente… 

Por isso é que ele tinha muita consideração por si, porque via a sua 

dedicação e o gosto em acabar bem. 

J: Lembro-me que, quando ele vinha cá ao Pico, fazia sempre questão de ir 

ao meu encontro para conversar. Mesmo já nesta ampliação nova, ainda 

estava a projetá-la, veio ter comigo pedir-me algumas opiniões e eu 

desenhava-lhe um pormenor com a minha ideia. Como podia cortar as peças 

e como se encaixavam. 

Era uma pessoa humilde e culta. 

J: Culto nós sabemos que ele era, como arquiteto. Não era pessoa de se gabar 

e tinha humildade de, antes de fazer, procurar aconselhar-se junto do mestre 

de obra. Isso é uma verdade. E se nós tínhamos uma ideia diferente e ele 

reconhecia-a como melhor, aceitava -a. 

Mas ele dizia-vos qual era a sua intenção e, dentro disso, vocês tentavam 

encontrar uma solução conjunta. 

J: Sim, exatamente! E na sequência dessa solução, ele desenhava no papel 

aquilo que queria. E era em cima do joelho que ele desenhava aqueles 

pormenores… 

Ele valorizava muito a nossa arquitetura tradicional e os seus elementos: as 

janelas de guilhotina, os sistemas tradicionais. 

J: Sim, e era muito defensor da madeira e não do alumínio, nem do plástico, 

ou outros materiais… E quando lhe sugeriam para envernizar a madeira, ele 

dizia: “Não, as madeiras nobres devem de ser pintadas e não envernizadas” 

Penso que ele não gostava muito do verniz… 

Este trabalho tem também a intenção subjacente de tentar evitar situações 

de deturpação da obra, preservando o que o arquiteto idealizou e projetou. 

É uma obra de referência em Portugal e de Paulo Gouveia é certamente 

uma das mais importantes. Ele teve a singularidade de utilizar/ incorporar 

e reinterpretar os elementos da nossa arquitetura tradicional, numa 

arquitetura contemporânea. Fazia uso de elementos como as janelas de 

guilhotina, a construção em madeira, as torrinhas e conseguia reinterpretá-

los numa arquitetura actual à imagem do nosso tempo. 
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J: Por isso é que ele forra toda a estrutura de betão com o tabuado de madeira. 

A única coisa que se encontra lá em betão aparente é o pilar, cuja base está 

revestida em madeira.  

As grelhas no teto fazem parte de um sistema de climatização ou é uma 

solução para ocultar algum elemento estrutural?  

J: Foi para forrar a viga que está lá. Tem umas grelhas tipo persianas, 

simétricas para ambos os lados. Foi outra solução ajustada em obra através 

dos seus desenhos feitos no momento… 

Desenhos que ele fazia no momento de acordo com os vários contributos 

que recolhia. Um bom exemplo de cooperação em obra. 

J: Porque assim, ganhava ele e ganhávamos nós… E a obra porque 

encontrava-se a uma solução viável que evitava desfazer eventuais erros. 

E em relação a esta nova ampliação? 

J: Não sei, não tive ligação nenhuma a ela. Entrei lá uma vez! 

Relativamente ao revestimento dos pavimentos, os soalhos. 

J: Foram todos feitos novos. Na parte que tem uma laje, foi colocado os 

alinhamentos em madeira e pregado o soalho em cima. Tem a outra parte 

que também se fez de forma semelhante, mas com caixa de ar, através de 

umas alturas. Todos acabados com enceramento, não levou vernizes… Ele 

não gostava muito do verniz. 

Existem dois tipos de torres. Sabe porque é que umas têm cobertura opaca 

e outras em vidro?  

J: Esse pormenor não sei. Sei que ele queria iluminar o espaço do mezanino 

e da biblioteca… Também foi interessante quando se começou a marcar as 

torrinhas, o arquiteto veio à obra e pediu para fazer um ensaio através de 

tábuas e linhas, montou-se tudo e ele observando ao nível do chão, dava 

indicações para deslocar mais a um lado ou outro.  

Havia ensaios em obra também… 

J: Esteve lá comigo uma tarde inteira para fazermos aquilo. Dizia: “Epá, a 

torre está muito grande! Ponha-a mais pequenina” Não que existissem 

alterações de maior, mas ele fazia aquilo para se certificar que ficava tudo 

conforme tinha idealizado.  

E o resultado está à vista. 
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J: E o resultado foi aquele. Uma parte da obra foi desenhada cá, 

designadamente os pormenores de acabamento. No acompanhamento que o 

arquiteto fazia à obra desenhava as coisas como queria. 

A paixão de Paulo Gouveia era as madeiras. Tudo o que fosse feito em 

madeiras ele ia lá ver. 

Em relação ao escamado, ele utilizava vários tipos emparelhamento da 

madeira, umas vezes era sobreposto outras vezes era por sistema macho-

fêmea. 

J: Sim, era por sistema macho-fêmea, que pode-se fazer de várias maneiras. 

Lá no Museu utiliza várias soluções. Tem a solução do escamado sobreposto, 

que é a utilizada no geral e tem uma arte que é macho e fêmea com aquele 

vinco ao meio a separar uma tábua da outra. 

No exterior utilizam um sistema e no interior outro? 

J: No exterior é de uma maneira e no interior é de outra. Exteriormente é 

escamado e interiormente é o forro “macheado”. O escamado usa-se 

geralmente na rua, para fazer a vedação à água e não ter problemas de 

infiltrações. 

É uma pena já não existirem esses desenhos… 

J: Agora não vai ser fácil! Mas alguns rascunhos ele levou consigo! Uns ele 

levava consigo e eu ficava com uma parte. E às vezes eu desenhava o meu e 

eu ficava com uma parte e ele levava o seu! 

Houve ocasiões que eu preparava o meu rascunho antecipadamente para 

quando ele chegasse à obra eu apresentar-lhe. E ele pegava naquilo e 

desenhava a sua versão… Outras vezes ele tinha um pormenor para resolver 

e dizia “Eu vou ali a baixo tomar um banho e já volto com a solução, com 

as ideias frescas!” Era uma pessoa assim… 

Foi um arquiteto que eu gostei de trabalhar. Gostei porque eu aprendi com 

ele! E ele possivelmente também aprendeu alguma coisa comigo, essa parte 

então não sei. Mas eu aprendi com ele! 
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