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“No limite, todos podemos viver sem a literatura, 
sem a música, sem a pintura, sem a escultura. 

Mas não sem a arquitectura, porque vivemos dentro dela.” 

 TAVARES, Miguel Sousa - Madrugada Suja, 2013. p.342.
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Resumo

“Arquitectura e Estrutura: Duas faces da mesma folha de papel”, é um estudo que 

se debruça na relação entre a arquitectura e a engenharia. Entende-se, como exemplo, um 

lado que representa o desenho arquitectónico, a inspiração, a arte, a criatividade, a forma, 

e, no verso, o desenho assente no rigor matemático do cálculo estrutural, a racionalidade, 

a eficiência, ou seja, o rigor que justifica determinada expressão do traço arquitectónico. 

À partida, a arquitectura e a engenharia são profissões tão próximas quanto distantes 

e, neste sentido, há a pretensão de aprofundar a ligação entre ambas. O desafio deste estudo 

coloca-se em mostrar, através de quatro obras distintas, e paradigmáticas, o modo como o 

desenho arquitectónico e o estrutural se desenvolvem e se relacionam, ou se contrariam, ao 

longo do percurso entre o primeiro esboço e a obra construída. As quatro obras em análise 

são: a Ópera de Sydney, o Pavilhão de Portugal, o Estádio Municipal de Braga e a Estação 

de Televisão Central da China. 

É um trabalho de carácter teórico, que se assume como um interesse pessoal no 

desenvolvimento desta problemática. Dividido em seis momentos, inicia-se com uma 

contextualização desde a arquitectura do ferro até ao Movimento Moderno, passando pela 

análise dos quatro casos de estudo, e termina com uma reflexão que pretende sintetizar as 

ideias mais relevantes da análise, bem como deixar em aberto questões sobre o futuro da 

relação entre as duas profissões. 
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Abstract

“Architecture and Structure: Two faces of the same paper”, is a study that focus on 

the poetic relationship between architecture and engineering. It is understood as example, 

one side that represents the architectural design, the inspiration, the art, the creativity, and 

on the verse, the structural design based on mathematical rigor of structural calculation, the 

rationality, the efficiency, in other words the accuracy that justifies particular expression of 

architectural design. 

At first sight, the architectural and engineering professions are as close as distant and 

in this regard, there is the intention to deepen the connection between them. The challenge 

of this study is to show four distinct and paradigmatic works, the way the architectural 

design and structural design develop and relate or contradict each other, along the path 

between the first draft and the finished building. The four works under consideration are: 

the Sydney Opera House, the Pavilion of Portugal, Braga Municipal Stadium and Central 

China Television.

It is a theoretical work, which is assumed to be a personal interest in the research 

of this subject. Divided into six moments, it begins with a contextualization from the iron 

architecture up to Modern Movement, through the analysis of the four case studies, and 

ends with a reflection which intend to synthesize the most relevant ideas of the analysis and 

leave open questions about the future of the relationship between the two professions.
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0. 1. Desenho de Le Corbusier, onde se observam duas mãos que se interligam simbolizando 
a relação que deve existir entre a arquitectura e a engenharia. 
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Arquitectura e Estrutura: 
Duas faces da mesma folha de papel 
Nota inicial

O título da presente dissertação “Arquitectura e Estrutura: Duas faces da mesma 

folha de papel” surge no seguimento da conversa1 da autora com o engenheiro Segadães 

Tavares, em Lisboa, a propósito da sua colaboração no desenho do Pavilhão de Portugal.

Aquando da discussão de como estas disciplinas se podiam, e deviam, ligar, 

surge a comparação com uma folha de papel. Na verdade, qualquer suporte de papel, 

independentemente do seu tamanho, tem sempre dois lados. Nenhuma comparação podia 

ser mais realista dado que a folha de papel é onde tudo se começa a desenhar: os primeiros 

esboços, ideias ou conceitos; ou a fazer os cálculos rápidos.

Entende-se, como exemplo, um lado que representa o desenho arquitectónico, a 

inspiração, a arte, a criatividade, a forma, e, no verso, o desenho assente no rigor matemático 

do cálculo estrutural, a racionalidade, a eficiência; ou seja, é o rigor que justifica determinada 

expressão do traço arquitectónico.

No fundo, é o que se pretende estudar - a relação entre a arquitectura e a engenharia 

como duas disciplinas que se completam.

1  A conversa transcrita localiza-se em apêndice da presente dissertação. 
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0. 2. O arquitecto e o engenheiro. Afonso Castro.  
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Motivação

“Os grandes edifícios de hoje comportam uma ossatura, uma estrutura de 
aço ou betão armado. A estrutura é para o edifício o que o esqueleto é para 
o animal. Assim o esqueleto do animal, ritmado, equilibrado, simétrico 
contém e suporta os mais diversos órgãos e os mais diversamente situados. 
Assim a estrutura do edifício deve ser composta, ritmada, equilibrada, e até 
simétrica.”1 

O âmago da presente dissertação nasce de uma inquietação que foi crescendo ao 

longo do percurso académico, em particular, no quarto ano de formação com as aulas de 

Sistemas Estruturais, nas quais a aspiração em realizar um trabalho cujo objectivo consistisse 

em relacionar arquitectura e estrutura se intensificou.

Entende-se como uma verdade absoluta, o quão vasto é o campo da arquitectura, 

com abrangência em diversas áreas, sendo certo que se relaciona com a matemática nos 

rigorosos cálculos estruturais, com a psicologia nos sentimentos que os espaços despertam, 

com a pintura na composição de espaços, cor e luz, entre outras áreas. 

É lugar-comum afirmar-se que o trabalho do arquitecto deve ter como base de 

concepção as questões de funcionamento estrutural, embora existam momentos em que esta 

matéria deva ser mais, ou menos, relevante. No entanto, por vezes, as profissões distanciam-

-se e a estrutura não é pensada desde o início. Apesar disso, a estrutura é parte fundamental 

1 RODRIGUES, José Manuel - Teoria e Crítica de Arquitectura Século XX, 2010, p.75. 
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de um projecto, dado que determina uma métrica, uma regra para a composição, marca um 

ritmo e uma lógica de cheios e vazios, ou seja, a estrutura desempenha um papel fulcral na 

definição do espaço habitado. 

A relação entre a arquitectura e a engenharia é tida como parte fundamental na 

concepção de um projecto, ainda que, quando o projecto é pensado há uma expressão de 

ideias que podem ter diversas abordagens conforme cada indivíduo. 

Objectivo e objectos

Consequência da motivação expressa anteriormente, o desafio deste estudo coloca-

-se em mostrar o modo como o desenho arquitectónico e o estrutural se desenvolvem e 

se relacionam, ou se contrariam, ao longo do percurso entre o primeiro esboço e a obra 

construída. Para um estudo aprofundado das diversas temáticas, constituíram-se quatro 

casos distintos, e paradigmáticos, para análise. Das quatro obras, duas são favorecidas como 

base, no entanto, para uma análise mais completa, e na tentativa de alcançar outras questões 

igualmente pertinentes, elegeram-se outras duas como alargamento da matéria de estudo. 

A Ópera de Sydney (1973) de Jørn Utzon e Ove Arup espelha a relação de conflito  

entre as duas especialidades, por outro lado, o Estádio Municipal de Braga (2004) de 

Eduardo Souto de Moura e Rui Furtado é tido como o exemplo de uma simbiose perfeita 

entre a arquitectura e a engenharia. Como obras “apêndice” foram escolhidos o Pavilhão 

de Portugal (1998) de Álvaro Siza Vieira e Segadães Tavares com a colaboração de Cecil 

Balmond, com algumas divergências entre as duas equipas, e a Estação de Televisão 

Central da China (2012) de Rem Koolhaas e Cecil Balmond, numa perspectiva de estudar 

de que forma a arquitectura coloca desafios à engenharia, com estruturas megalómanas, e 

em que medida esta responde acertadamente. Também importa focar a questão do avanço 

tecnológico com o aparecimento dos softwares dotados de capacidades ímpares na produção 

de edifícios, como sendo os catalisadores deste tipo de arquitectura mais escultural. 

É notório, pelos exemplos enunciados, que, entre a construção do caso de estudo 

mais antigo e o mais recente, passaram cerca de quarenta anos. Este facto não é um mero 

acaso, visto que, desta forma, é perceptível perceber como a arquitectura, nomeadamente na 

sua relação com a engenharia, se desenvolveu ao longo dos anos e qual o rumo que poderá 

estar a tomar. 
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A Ópera de Sydney é um edifício com um programa complexo e uma forma 

semelhante a uma escultura pousada numa plataforma. O processo de construção foi 

bastante conturbado e as divergências marcaram o rumo do edifício, sendo esta a motivação 

principal da escolha desta obra para análise. O desenvolvimento do projecto foi tão 

conflituoso ao ponto de Utzon nunca ter visitado o edifício já construído. 

O Pavilhão de Portugal, projectado no âmbito da Expo’98, é composto pelo pavilhão 

propriamente dito, com as diversas salas de exposição, e pela cobertura da Praça Cerimonial, 

sendo que parecem um só edifício, mas, na verdade, não se tocam. A análise recai apenas 

sobre a pala que está assente, lateralmente, em contrafortes e define um espaço amplo, como 

que uma praça aberta para a cidade. A obra destaca-se por se compor por duas equipas na 

engenharia, onde se denotam algumas divergências entre elas, não sendo possível discernir 

correctamente sobre o papel que cada uma teve na concepção do projecto. 

O Estádio Municipal de Braga foi construído a propósito do evento desportivo Euro 

2004, sendo o primeiro e único estádio, até à data projectado pelo arquitecto Eduardo Souto 

de Moura. É um estádio com apenas duas bancadas, (não tendo as laterais como é habitual 

ver-se actualmente) e constitui um paradigma de uma ligação coerente entre a arquitectura 

e a engenharia, onde todos se uniram numa só equipa e discutiram conjuntamente todos os 

detalhes, sendo que, no final, não era fácil saber-se o que tinha sido feito pela engenharia e 

o que tinha sido projectado apenas por razão arquitectónica.  

A sede de televisão do canal estatal chinês - o CCTV - é a obra mais recente em 

análise e institui-se como o exemplo do novo rumo, entre outros igualmente possíveis, que 

a arquitectura está a tomar. A estrutura do edifício desafia a gravidade, dado ser formado 

por duas torres com uma inclinação de 6 graus em cada direcção e que, no topo, se unem 

por diversos andares em consola, em que tudo combinado forma um edifício contínuo. Para 

uma estrutura tão peculiar, foi necessária a intervenção de inúmeros meios informáticos, o 

que incita a questão da influência dos avanços tecnológicos no desenho arquitectónico e 

estrutural de um edifício, uma vez que se considera que este tipo de construção só se verifica 

devido a estes mesmos avanços. 
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Estrutura e metodologia 

A dissertação organiza-se em seis capítulos principais, focando, cada um deles, uma 

temática particular e objectiva.

Matéria, técnica e circunstância é o ponto de partida, onde se procura contextualizar 

o período de história desde a Arquitectura do Ferro até ao Movimento Moderno, na medida 

em que se considera que foi durante este movimento que mais alterações se verificaram 

na relação entre a arquitectura e a engenharia. Durante um certo período da história 

observa-se que não existia qualquer diferenciação entre a arquitectura e a estrutura de um 

edifício. Posteriormente determinados elementos da construção passaram a ser estritamente 

estruturais, ainda que a estrutura pudesse não estar completamente visível no próprio 

edifício. Pretende-se estudar esse avanço, derivado dos materiais que surgiram no decorrer 

dos anos, nomeadamente a sua influência directa na mudança de paradigma na arquitectura, 

com o surgimento de novas formas de construção. 

A segunda, terceira, quarta e quinta partes representam a análise aprofundada dos 

casos de estudo que procuram exemplificar e servir de base a uma procura de respostas à 

problemática abordada. (em) conflito corresponde à análise da Ópera de Sydney, (em) 

duplicidade ao Pavilhão de Portugal, (em) simbiose ao Estádio Municipal de Braga e (no) 

limite à Estação de Televisão Central da China.

A organização destes capítulos de análise dos casos de estudo é similar na sua base, 

sendo que existem pontos particulares de cada obra que pertencem apenas ao capítulo 

nos quais se inserem. Cada capítulo organiza-se, maioritariamente, em três partes. Numa 

primeira parte é abordada a obra em questão e as suas principais características. A relação 

entre o arquitecto e o engenheiro, bem como o seu processo de construção, são o teor da 

segunda parte. Por fim, no terceiro ponto pretende-se abordar o projecto arquitectónico 

com base nos pontos específicos de cada caso de estudo. 

Síntese, reflexão e hipóteses, é a última parte e, por isso, expõe-se, em modo 

conclusivo, uma síntese que resulta da análise dos casos de estudo, com o intuito de reflectir 

acerca da relação entre arquitectura e engenharia, bem como as respostas às problemáticas 

inicialmente enunciadas. 

Não menos importante que os capítulos principais, a dissertação é finalizada com os 

apêndices, onde se posicionam as transcrições directas, sem edição, das conversas gravadas 

com o engenheiro Rui Furtado e com o engenheiro Segadães Tavares, que constituem uma 

parte fulcral da investigação, não só pelo facto de serem material inédito, mas também 

por constituírem um proveitoso elemento de aprendizagem pessoal. A intenção inicial 

prendia-se em entrevistar os arquitectos e engenheiros portugueses, ou seja, aos respectivos 
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autores do Pavilhão de Portugal e do Estádio Municipal de Braga. No entanto, por falta de 

disponibilidade nas agendas do arquitecto Álvaro Siza Vieira e do arquitecto Eduardo Souto 

de Moura, não foi possível a concretização das mesmas.

A metodologia utilizada na presente dissertação focou-se, essencialmente, na leitura 

de bibliografia específica. Para o capítulo 1 - Matéria, técnica e circunstância - a escolha 

de leitura recaiu em autores como Joseph Montaner, Giedion, Ana Tostões, Billington, Le 

Corbusier, entre outros. Por outro lado, para a análise dos casos de estudo, além das naturais 

leituras sobre as obras e os seus autores, realizaram-se visitas de estudo às obras localizadas 

em Portugal, nomeadamente ao Pavilhão de Portugal, em Lisboa, e ao Estádio Municipal 

de Braga, em Braga. 





 

capítulo 1. 
matéria, técnica e circunstância
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1.  1.  Parthenon (477-438 d.C.), Atenas. Utilização da métrica como método de definição espacial. 
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MATÉRIA, TÉCNICA E CIRCUNSTÂNCIA

1.  Da arquitectura do ferro ao Movimento Moderno

“Fazer arquitectura tem sido, desde os primórdios da profissão, uma 
aventura inter-disciplinar – aventura que não conhece fronteira entre 
conceito e acção, sonho e pragmatismo, projecto e engenharia. E desde 
o começo a arquitectura foi conseguida não só com os arquitectos, mas 
também com o contributo de construtores, filósofos, historiadores e, é claro, 
dos engenheiros.”1 

A relação entre a experiência da arquitectura actual e os pressupostos da arquitectura 

passada é um ponto fulcral, na medida em que as soluções práticas actuais implicam um 

pensamento sobre acontecimentos transactos como modo de justificar os ideais de projecto 

vigentes.

Considera-se que foi durante o Movimento Moderno, com a introdução de novos 

materiais e de novas formas de construir, que se acentuou a separação entre forma e estrutura 

e, posteriormente, a consolidação de um resultado mais harmonioso desta relação. Apesar 

de ser do senso-comum o reconhecimento da importância da estrutura num projecto 

arquitectónico, as questões estruturais, actualmente, são abordadas de forma distinta por 

cada profissional. Existem arquitectos que utilizam a estrutura como elemento modelador 

do projecto e outros há em que a estrutura não é mais do que a consequência da forma 

arquitectónica que desejam materializar. 

1  FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN - Novas utilizações de materiais: A obra de Peter Rice, 1993. p. 41. 
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1.  2.  Cúpula da Catedral de Florença (1467), Filippo Brunelleschi.
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Segundo Rui Furtado, engenheiro português, que colaborou com o arquitecto Souto 

Moura no Estádio de Braga, “Filippo Brunelleschi foi o primeiro arquitecto em nome próprio, 

e foi a cúpula da Catedral de Santa Maria das Flores, em Florença, que trouxe o renascimento e 

inventou um conceito moderno de indivíduo, emancipado pela razão. A cúpula de Brunelleschi 

é um produto inaugural dessa capacidade, partilhada pelo arquitecto e pela engenharia.”2 

Na Idade Média não existiam arquitectos, mas sim artífices que se orgulhavam de 

empenhar toda a sua perícia na satisfação de qualquer encomenda e entende-se William 

Morris como o“(...) primeiro artista a compreender até que ponto os fundamentos sociais da 

arte se tinham tornado frágeis e decadentes desde a época do Renascimento, e sobretudo desde a 

revolução Industrial.”3 

A partir do século XVIII4, surgiram materiais, como o ferro, o vidro, o aço, e o 

betão, que ofereceram novas possibilidades de desenho que, até à data, não havia forma 

de concretizar. Surgiram os apoios pontuais mais esbeltos e delicados, assim como as viga-

parede, e, por consequência, começaram a aparecer estruturas em balanço, o que originou 

fachadas mais libertas que permitiam a abertura de grandes vãos. No entanto, estes 

“novos” elementos não estão completamente desligados do passado, visto que a inovação 

na arquitectura é um processo contínuo. Na opinião do engenheiro Segadães Tavares, 

existiu uma evolução natural que levou a uma compreensão de como é que os materiais se 

comportavam, e que teve, como consequência, o começo de uma melhor compreensão da 

construção.5 

Em 17476, pela primeira vez, foi separada disciplinarmente, pela fundação da École 

des Ponts et Chaussées, a profissão-prática de engenharia da de arquitectura. Segundo Ana 

Tostões, foi “(...) o que demarcou em termos formais os aspectos da arquitectura, definidos 

como a arte e a ciência de construir edifícios para o uso humano, dos objectivos da engenharia, 

entendida como acção e processo de construir.”7  

2   LOPES, Diogo Seixas - O Material tem sempre razão, p.1.
3  PEVSNER, Nikolaus - Os pioneiros do design moderno, p. 21.
4    Seria exaustivo que se retornasse ao Renascimento, no entanto, é pertinente que se recorra a um enquadramento  
a partir da Arquitectura do Ferro, dado que se considera ser o momento em que mais alterações existiram, na 
relação entre a arquitectura e a engenharia.
5  Entrevista realizada pela autora em Abril de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice. 
6  TOSTÕES, Ana - A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, 2015. p. 45.
7  Ibidem, p. 45.
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1.  3.  Ponte japonesa em madeira, século XVIII.
1.  4.  Ponte de Coalbrookdale (1777-81), Abraham Darby. 
1.  5.  Ponte de Coalbrookdale. Primeira ponte construída em ferro. 
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1.1.  O ferro

Em meados do século XVIII, surgiu o período da Arquitectura do Ferro. Na época em 

questão, os arquitectos preocupavam-se mais com a estética enquanto que os engenheiros se 

esforçavam por superar os desafios que na altura ocorriam devido à industrialização. Não é 

claro determinar o momento exacto em que os próprios arquitectos começaram a admirar 

o aspecto das estruturas deste material, mas julga-se saber que foi “(...) com as pontes de 

ferro, por causa da atracção estética que a sua elasticidade e elegância, que só graças ao ferro são 

possíveis.”8

Considera-se como primeiro exemplo da arquitectura inteiramente de ferro, a ponte 

sob o Rio Severn, em Croalbrookdale, construída por Abraham Darby, por volta de 1779.9 

[Figura 1.4] A sua forma semicircular já nada tinha a ver com o modo de construir e o 

aspecto das anteriores pontes de madeira. [Figura 1.3] No entanto, e apesar dos avanços 

serem notórios, Telford afirmou que os círculos de ferro entre o arco e o pavimento tinham 

uma forma errada, existindo um desperdício de material, dado que os dois arcos circulares 

superiores não conduzem a carga de forma apropriada e têm “uma aparência mutilada.”10 

O mérito continuava do lado da engenharia que aplicava o conhecimento técnico nas 

construções que idealizava, como as pontes e os caminhos-de-ferro. Ainda assim, este tipo 

de estruturas de ferro, não eram vistas pela sociedade como arquitectura, mas sim como 

construções utilitárias. 

Posteriormente, começaram a surgir as Exposições Mundiais que trouxeram consigo 

uma forma pública de exibir construções com o intuito de evidenciar o progresso técnico e 

científico próprio da época. O primeiro evento expositivo realizou-se em Londres, em 1851, 

no Hyde Park, com a construção do Palácio de Cristal por Joseph Paxton. Este projecto, tal 

como se observa na figura 1.8, construído apenas com ferro e vidro, foi também a primeira 

construção realizada exclusivamente com elementos pré-fabricados, sendo, por isso, uma 

obra pioneira da construção racionalizada. 

Também para uma Exposição Mundial, desta vez em Paris, no ano de 1889, sucedeu-

-se outro grande marco na arquitectura de ferro, com Gustave Eiffel a projectar uma torre 

com uma altura inimaginável nesse tempo, cerca de 300 metros - a Torre Eiffel.11 Apesar de 

ser uma obra paradigmática, da arquitectura de ferro, foi, à época, bastante criticada. 

8   PEVSNER, Nikolaus - Os pioneiros do design moderno, p. 135.
9   BREITLING, Stefan, et al – História da Arquitectura – Da Antiguidade aos Nossos Dias, 2000. p. 75.
10 BILLINGTON, David P. – The TOWER and The BRIDGE – The New Art of Structural Engineering. p. 39.
11  BREITLING, Op. Cit., p. 76.
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1.  6.  Torre Eiffel (1889), Paris. 2011.
1.  7.  Exposição Internacional (1878), Paris. Vista da entrada principal.
1.  8.  Vista interior do Palácio de Cristal (1851), Londres. 
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Como forma de responder às críticas dirigidas à torre, Gustave Eiffel afirmou que: “O 

primeiro princípio da beleza arquitectónica é que as linhas essenciais de uma construção sejam 

determinadas por uma adequação perfeita para a sua utilização (...).”12 Billington acrescenta 

que “O primeiro princípio da arte estrutural é que a forma controla as forças. Em termos gerais, 

isso significa que a forma segue a função e não o inverso (...).”13 

Posteriormente, começou a desenvolver-se o Movimento Artes e Ofícios que incitava 

os projectistas a contribuirem para a renovação do artesanato artístico, ao invés das artes 

industriais. Na opinião de Walter Crane (1845-1915), “A verdadeira base, as verdadeiras 

raízes da arte estão no trabalho manual.”14 Juntamente com Morris, o seu objectivo era 

“transformar os nossos artistas em artífices e os nossos artífices em artistas.”15 

Por oposição, surgiram arquitectos que compreendiam e admiravam a máquina e 

todos os benefícios que podia trazer à construção. Otto Wagner (1841-1918), Adolf Loos 

(1870-1933), Louis Sullivan (1856-1924), Frank Lloyd Right (1869-1959) e Henri van de 

Velde (1863-1957) foram os que mais se distinguiram.16 Van de Velde admirava a máquina 

com fervor e foi essa ideia que o levou, no ano de 1900, a questionar-se: “Porque razão hão-

-de os artistas que constroem palácios de pedra merecer mais consideração que os que constroem 

em metal? Os engenheiros são elementos básicos do novo estilo. Os engenheiros são os arquitectos 

de hoje.”17 

A par com o Movimento Artes e Ofícios, surgia o Movimento Arte Nova. Na altura, 

devido aos avanços que se faziam notar, a estrutura de suporte dos edifícios começava a 

tornar-se visível. Os pilares de ferro começaram a aparecer nas fachadas, bem como os 

grandes vãos de vidro, o que remete, de imediato, para os princípios da Arquitectura 

Moderna que estava iminente. Tanto o Movimento Artes e Ofícios como a Arte Nova 

estabeleceram o período de transição entre o Historicismo e o Movimento Moderno.

12  BILLINGTON, David P. – The TOWER and The BRIDGE – The New Art of Structural Engineering. p. 61.
13  Ibidem, p. 87.
14 PEVSNER, Nikolaus - Os pioneiros do design moderno, p. 26.
15 Ibidem, p. 26.
16  Ibidem, p. 30.
17 Ibidem, p. 33.
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1.  9.  Estado da cidade de Chicago após o incêndio de 1871.
1.  10. Armazéns Carson Pirie Scott em Chicago (1899-1906), Louis Sullivan.
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1.2.  O Betão

Aquando do incêndio que destruiu a cidade de Chicago, em 1871, percebeu-se 

que o ferro não era tão resistente ao fogo como afinal se pensava. A cidade tinha ficado 

praticamente destruída e, para fazer face à reconstrução acelerada da cidade, procuraram-se 

novas possibilidades de construção cada vez mais em altura, com o intuito de se construir 

mais área sem ocupar mais solo, ao mesmo tempo que se procurava uma maior resistência 

ao fogo. 

O betão, que já tinha sido utilizado largamente pelos romanos e tinha sido a 

principal técnica de construção no começo do século I d.C.18, foi redescoberto no século 

XIX, contribuindo decisivamente para revolucionar o mundo da construção. 

O betão armado, na sua significação comum, é conjuntamente material e técnica 

construtiva, o que o singulariza na família dos materiais e/ou técnicas de construção.19 É, 

portanto, um material constituído por dois materiais artificiais (betão e aço) que, quando 

conjugados, permitem realizar elementos estruturais de diferentes tipos, com adequada 

capacidade resistente. Em suma, o betão armado, que se supõe ter sido patenteado em 1886, 

permite suportar cargas mais elevadas, vencer vãos maiores e obter estruturas mais elegantes 

e esbeltas. Possibilita a pré-fabricação de elementos ou a sua produção in situ relativamente 

rápida, permite o avanço em consola, redução do número de pontos de apoio.20 É um 

material resistente à compressão, mas com reduzida resistência à tracção. Esta característica 

é ultrapassada com a utilização de armaduras constituídas por varões de aço, de secção 

circular, que recebem as forças de tracção que excedem a capacidade resistente do betão.

Na altura, segundo Ana Tostões, o novo sistema construtivo baseado no betão armado 

“começava gradualmente a ser assumido pelos arquitectos que passavam a reconhecê-lo como feito 

cultural significativo, (...) como elemento “moderador” da forma e nessa medida dotado de uma 

autonomia estética própria.”21 

18  PEVSNER, Nikolaus - Os pioneiros do design moderno, p. 150.
19 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, 2015. p. 60.
20 Ibidem, p. 65.
21 Ibidem, p.163.
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1.  11.  Sistema da Casa Dom-ino (1915), Le Corbusier.
1.  12.  Villa Savoye, em Poissy (1931), Le Corbusier. 
1.  13.  Pormenor da Unidade de Habitação de Marselha (1952), Le Corbusier. 2015.
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1.3.  O Movimento Moderno

Na opinião de Josep Montaner, “a arquitectura moderna nasce do encontro de várias 

componentes - o progressivo desenvolvimento da investigação científica e tecnológica, a radicalização 

da investigação artística, o confronto de várias hipóteses de controlo do desenvolvimento urbano - 

que evoluíram separadamente no contexto da cultura do início do nosso século.”22

Charles-Edouard Jeanneret-Gris, conhecido pelo pseudónimo Le Corbusier, talvez 

tenha sido o arquitecto com mais influência no Movimento Moderno. Declarou que o seu 

desejo era criar poesia através da arquitectura23 e, em 1914, criou o sistema Dom-ino no qual 

o dono da obra, o arquitecto ou o utilizador, podia completar um esqueleto previamente 

estandardizado com elementos construtivos a partir de um catálogo. Poucos anos mais 

tarde, em 1923, publicou “Vers une Architecture”, onde definiu a importância que dava à 

relação entre o arquitecto e o engenheiro como uma condição prévia para que a arquitectura 

fosse universal. Na referida publicação, Corbusier enunciava:

“Estética do engenheiro, arquitectura, duas coisas solidárias, consecutivas, 
uma em pleno florescimento, a outra em penosa regressão.

O engenheiro, inspirado pela lei de economia e conduzido pelo cálculo, nos 
põe de acordo com as leis do universo. Atinge a harmonia.

O arquitecto, ordenando formas, realiza uma ordem que é pura criação do 
seu espírito; pelas formas, afecta intensamente nossos sentidos, provocando 
emoções plásticas; pelas relações que cria, desperta em nós ressonâncias 
profundas, nos dá a medida de uma ordem que sentimos acordar com a 
ordem do mundo, determina movimentos diversos de nosso espírito e de 
nossos sentimentos; sentimos então a beleza.”24 

Já em 1926, elabora “Os cinco pontos de uma nova arquitectura” que se 

transformaram nos paradigmas do Movimento Moderno. Tal como o próprio nome indica, 

são lançados os cinco pontos de uma nova arquitectura – planta livre, fachada livre, pilotis, 

cobertura ajardinada e janelas horizontais. Sobre estes cinco pontos, Corbusier explica que 

a ideia principal é que “Desta forma os espaços são subtraídos à humidade da terra; têm luz 

22 BENEVOLO, Leonardo - O Último Capítulo da Arquitectura Moderna, 1985. p. 223.
23  PEVSNER, Nikolaus - Os pioneiros do design moderno, p. 176.
24 LE CORBUSIER - Por uma arquitectura, 2009. p. 3.
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1.  14.  Pavilhão de Barcelona (1929) no dia da inauguração. 

1.  16.  Pavilhão de Barcelona (1929), Barcelona, 2015.
1.  15.  Pavilhão de Barcelona (1929), Barcelona, 2015.



251. Matéria, técnica e circunstância  

e ar; o terreno de implantação continua a fazer parte do jardim que, deste modo, passa por 

baixo da casa.”25 Talvez se possa afirmar que foi com estes novos pontos da arquitectura 

que se começou a perceber, de uma forma mais clara, a distinção do que seria a estrutura 

e a arquitectura de um edifício. No momento, as bases do Movimento Moderno estavam 

lançadas, quer na prática, quer na teoria. 

A par com Le Corbusier, Mies van der Rohe foi outro nome que marcou a história 

do Movimento Moderno. As obras do arquitecto alemão destacam-se pelo seu rigor 

geométrico, numa simbiose perfeita entre a arquitectura e a engenharia, nas quais o detalhe 

construtivo, caracterizado pela sua simplicidade visual, que destacava apenas o essencial do 

espaço e da estrutura, atingia uma importância nunca antes vista. Em 1929, Mies projecta 

o Pavilhão Alemão para a Exposição Internacional de Barcelona que teve como ponto-chave 

do projecto, a execução da “planta livre” definida por Corbusier. O edifício passa a ser visto 

como um todo, no qual já não se tem a percepção de fachada principal, ou seja, já não 

existia um ângulo de visão obrigatório sobre os edifícios, o que resulta na produção de uma 

imagem sempre nova de acordo com os diferentes posicionamentos do utilizador. 

“O modo abstracto de considerar os elementos estruturais consistiu 
numa das mais importantes contribuições da engenharia para o desenho 
arquitectónico e foi também nessa medida que influenciou o desenvolvimento 
da arquitectura moderna.”26

Montaner considera que a partir de 1930 e até ao final dos anos cinquenta, dois 

grandes caminhos convivem na arquitectura internacional: a continuidade das propostas 

do Movimento Moderno - no que se refere à linguagem, ao uso de tecnologia avançada, 

aos princípios urbanísticos - e o paulatino surgimento de novas revisões que se afastam 

da ortodoxia daquele movimento, ou que, simplesmente, desenvolvem com rigor as vias 

mais marginais dos anos vinte: o organicismo, o expressionismo, a sobrevivência dos 

classicismos.27 Por outro lado, os anos cinquenta e sessenta, são dedicados à busca de novas 

formas a partir de novas técnicas materiais. Trata-se de uma busca na qual predominam 

mais os objectivos experimentais e expressivos do que os produtivistas.28 

25  BREITLING, Stefan, et al – História da Arquitectura – Da Antiguidade aos Nossos Dias, 2000. p. 92.
26 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, 2015. p. 57.
27 MARIA MONTANER, Josep - Depois do Movimento Moderno: A Arquitectura da Segunda Metade do  Século 
XX, 2001. p. 19.
28 Ibidem, p. 53.
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2.  1.  Esquisso de Jørn Utzon para o concurso da Ópera de Sydney, onde já é possível observar o desenho 
pretendido para a cobertura. No entanto, a plataforma aparece como um borrão pouco claro. 
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(EM) CONFLITO

Nota introdutória

O primeiro caso de estudo é a Ópera de Sydney projectada pelo arquitecto Jørn 

Utzon e pelo engenheiro Ove Arup datada de 1973. 

O foco principal na escolha deste caso de estudo prende-se com o percurso atribulado 

entre a arquitectura e a engenharia, com diversos conflitos e divergências. A construção, que 

foi faseada, marcou-se, não só pelos conflitos entre as duas disciplinas, como por conflitos 

de ordem política. Consequentemente, é uma obra com avanços e recuos permanentes que 

ditaram o percurso do projecto. É a construção mais emblemática do arquitecto Utzon, que 

se propôs, em consonância com o seu tempo, abandonar o rigor ortogonal moderno em 

favor de formas curvas e mais flexíveis, como as cascas da cobertura. 
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2.  2.  Ópera de Sydney (1973) em 1973.
2.  3.  Ópera de Sydney (1973) em 2012.
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(EM) CONFLITO

1.  A Ópera de Sydney

“A Ópera de Sydney é a grande realização da síntese entre a terra e o céu, a 
paisagem e a cidade, o íntimo e o público, o pensamento e o sentimento, (...) 
uma união da tecnologia e da forma orgânica. (...) representa a obra-prima 
da genialidade criativa humana, e o mais significante passo na História da 
Arquitectura Moderna.”1 (Norberg-Schulz)

A Ópera de Sydney, tal como o próprio nome indica, localiza-se em Sydney, na 

Austrália, mais concretamente em Bennelong Point. Antes da colonização europeia, durante 

milhares de anos, nesta localização esteve instalada a população aborígene local, conhecida 

como o povo Cadigal. Trata-se de uma localização privilegiada que, além de proporcionar 

uma vista panorâmica de eleição, dado que está rodeada de mar por três lados, possibilita 

ainda o acesso a pé, de carro, comboio ou barco.  

É um dos edifícios de espectáculo mais marcantes a nível mundial e um símbolo 

inconfundível de Sydney, e da Austrália, sendo, desta forma, um edifício icónico. À primeira 

vista, é perceptível o seu desenho escultórico e a sua construção quase como que dividida em 

dois elementos distintos, a base sólida e clara, de forma regular, e a cobertura, mais irregular, 

com uma expressão plástica mais acentuada.

1  FONTÃO, Márcio Barbosa; LIMA, Ana Gabriela - Sydney Opera House: O Processo de Trabalho de Jorn 
Utzon. p.4. Disponível na Internet: <URL: https://praticasprojetuais.files.wordpress.com/2014/01/sydney-
opera-house_o-processo-de-projeto-de-jorn-utzon.pdf>. [cons. em 29/03/16]
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2.  4.  Ponto de Bennelong, em 1808, antes da construção.
2.  5.  Aproximação ao local de implantação da Ópera antes da sua construção. 
2.  6.  Vista aérea, em 1961, onde se observa a plataforma em construção. 
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Data de 1957-1973, sendo uma das primeiras obras de arquitectura a ser projectada 

após a Segunda Guerra Mundial, estando na vanguarda aquando da sua construção devido 

ao desenho da cobertura, e de formas mais flexíveis, ao contrário dos anteriores ideais do 

Movimento Moderno.

Na opinião de Giedion, é uma obra pioneira na evocação do problema da relação 

entre a arquitectura e a estética, que tinha sido evitado até então2, constituindo um dos 

paradigmas do que Giedion apelida de arquitectura da “terceira geração.”3 

No entanto, esta mesma construção, pauta-se por uma história dramática, desde o 

seu início, sendo marcada por diversos acontecimentos políticos e custos crescentes que, 

no final, foram 14 vezes superiores à estimativa inicial. Em 2007, e como reconhecimento 

do seu valor cultural universal, foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO.

Em 1954, começou a crescer a ideia de se construir um edifício com as características 

da Ópera, com o intuito de repensar a identidade, não só da cidade de Sydney, mas de todo 

o País, impulsionando a Austrália, culturalmente, para a Idade Moderna. 

Entende-se este caso como um exemplo da construção de edifícios com o intuito de 

revitalizar uma cidade, com a utilização do edifício para atrair pessoas à própria localidade. 

“A Ópera de Sydney provou que a arquitectura pode ter um impacto que 
ultrapasse os 15 metros à sua volta. Pode ser emocional, pode atrair um 
mundo. E acho que devíamos estar todos gratos por este exemplo dos nossos 
dias.” (Frank Gehry)   

2   FROMONOT, Françoise - Jorn Utzon et L’Opéra de Sydney, 1998. p. 55.
3   MARIA MONTANER, Josep - Depois do Movimento Moderno: A Arquitectura da Segunda Metade do  Século 
XX, 2001. p. 50.
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2.  7.  Arquitecto Jørn Utzon. 
2.  8.  Engenheiro Ove Arup. 
2.  9.  Arquitecto Utzon e Ryan, Ministro das Obras Públicas, em Novembro de 1964.



352. (em) conflito  

2.  O arquitecto e o engenheiro

Jørn Utzon foi o arquitecto responsável pelo projecto da Ópera de Sydney, ainda que 

se tenha retirado antes de esta estar concluída.  

Josep Maria Montaner argumenta que Utzon é um reflexo tanto da melhor tradição 

da arquitectura moderna dinamarquesa, como de inumeráveis influências internacionais. 

Esta estranha mistura, sabiamente doseada e modelada para cada contexto, outorga um 

especial valor à obra de Utzon, como sendo “(...) marcada pela vontade de conciliar factores 

contrapostos na arquitectura.”4 

Jørn Utzon nasceu em Abril de 1918, em Copenhaga. O seu pai, Aage, foi um 

arquitecto naval e, por isso, Utzon aprendeu sobre as economias inerentes ao projecto de um 

barco e como a forma e função podem convergir numa expressão de propósito, princípios 

que podem igualmente ser aplicados à arquitectura.5 Utzon começou a estudar arquitectura 

na Royal Academy of Arts em Copenhaga quando tinha 19 anos e teve como professores Steen 

Rasmussen Eiler e Kay Fisker. Em 1942, acabou a sua formação e deixou a Dinamarca para 

trabalhar na Suécia, onde desenvolveu o seu interesse em teoria da arquitectura e o gosto 

pelo Organicismo, com a oportunidade de trabalhar com o arquitecto Alvar Aalto, que 

certamente foi uma influência na sua arquitectura. No final de 1940, Utzon visitou Paris, 

onde conheceu Le Corbusier e, no final da década, foi premiado com uma bolsa de viagem 

que lhe permitiu visitar a América do Norte e do Sul. Durante as viagens, conheceu Frank 

Lloyd Wright, Eero Saarinen, Mies van der Rohe e Charles Eames.6 Entende-se que esta 

viagem teve um profundo impacto no desenho da Ópera de Sydney, dado que o arquitecto 

abordou a ideia de elevar o edifício, colocando-o assente numa plataforma, para que, desta 

forma, as pessoas se elevassem para o visitar, tal como nas escalinatas Maias e Astecas. 

Durante a sua carreira, Utzon recebeu vários prémios, destacando-se o Prémio da 

Fundação Wolf em Artes, em 1992, e o Prémio Pritzker, em 2003. Aquando da entrega do 

Pritzker, os juízes reconheceram a Ópera de Sydney como sendo “uma obra-prima.”7

4  FONTÃO, Márcio Barbosa; LIMA, Ana Gabriela - Sydney Opera House: O Processo de Trabalho de Jorn 
Utzon. p. 2. Disponível na Internet: <URL: https://praticasprojetuais.files.wordpress.com/2014/01/sydney-
opera-house_o-processo-de-projeto-de-jorn-utzon.pdf>. [cons. em 29/03/16]
5  Jørn Utzon, a Grande Eclectic in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://
theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
6   FROMONOT, Françoise - Jorn Utzon et L’Opéra de Sydney, 1998. p. 34.
7  MURRAY, Peter – The Saga of Sydney Opera House, 2004. p. 86.
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2.  10.  Excerto da primeira página do jornal Australiano, Sydney Morning Herald, de 30 de Janeiro de 1957.
2.  11.  Proposta nº218 de Jørn Utzon. Publicação no The Builder, em 1957.
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Jørn Utzon faleceu a 29 de Novembro de 2008, com noventa anos, e o seu filho, 

Jan, escreveu, em nome da família, que na sua vida longa e cheia: “Nada escapou do seu olho 

afiado. Observou o mundo com uma clareza extraordinária.”8 

Ove Arup, o engenheiro responsável pelo projecto, nasceu a 16 de Abril de 1895, 

em Newcastle upon Tyne, e faleceu em 1988. Entrou na Universidade de Copenhaga, 

em 1913, para estudar filosofia e matemática, ingressando apenas em 1916 no curso de 

engenharia. Após a conclusão do curso, mudou-se para Londres e, em 1946, fundou a Ove 

Arup & Partners. Até ao momento da competição para o projecto da Ópera, o atelier já 

tinha construído uma reputação considerável entre arquitectos, com algumas obras notáveis 

realizadas.

Quando Arup começou a trabalhar com Utzon, na sua opinião, este parecia ser o 

arquitecto pelo qual tinha esperado toda a sua vida profissional. Além disso, o engenheiro 

desenvolvia uma investigação pessoal intitulada “Total Architecture”, na qual procurava 

contrariar a desconexão verificada entre engenheiros e arquitectos, algo que tinha procurado 

toda a sua carreira, e acreditou que tinha encontrado o arquitecto perfeito para colaborar 

nesta tarefa. 

No entanto, apesar de parecer ser um início com uma óptima relação, após todos 

os acontecimentos no decorrer do projecto, acabaram por não ficar amigos. Alguns anos 

após o término da obra, Povl Ahm, um amigo comum de ambos, levou Arup a Hellebaek, 

para ver Utzon, numa tentativa para que os dois se pudessem reconciliar. Foi uma tentativa 

falhada, dado que Utzon se recusou a ver Ove Arup. 

O arquitecto e o engenheiro encontraram-se pela última vez em 1978, em Londres, 

quando Utzon venceu a Real Medalha de Ouro de Arquitectura. Apertaram as mãos e 

trocaram algumas palavras, não sendo um momento de reconciliação, mas sim um momento 

caracterizado pela profunda perda vivida por ambos.9 

8 Chapter 22: The Return in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://theoperahouse-
project.com>.  [cons. em 06/03/16]
9 Chapter 19: 1966, Malice in Blunderland in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://
theoperahouseproject.com>.  [cons. em 06/03/16]
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2.  12.  Começo da construção da plataforma. 
2.  13.  Construção das vigas da plataforma
2.  14.  Construção da escadaria de acesso ao edifício. 
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2.1.  Processo de construção

O processo de construção da Ópera de Sydney foi conturbado desde o seu início e 

teve as suas peculiaridades. Foi um projecto que esteve sempre no limite das capacidades 

técnicas e construtivas dos seu  tempo, tentando superar-se a cada dia, impondo crescentes 

desafios, tanto a nível do desenho, como da construção.

A história da Ópera começou em 1954, com uma reunião decisiva na qual se afirmou 

que a Austrália, e Sydney, em particular, necessitava de uma Ópera. Este novo edifício 

ia ser uma casa de cultura, das artes, e das grandes histórias e performances de todo o 

mundo.10 Posteriormente, formou-se o comité e decidiu-se o local de implantação - o 

Ponto de Bennelong - seleccionado a partir de um conjunto de 21 localizações. O concurso 

foi lançado e, durante um ano, mais de 220 candidaturas, de cerca de 28 países, foram 

submetidas. A proposta vencedora, de Jørn Utzon, foi a entrada número 218, com cerca 

de doze desenhos fotocopiados, aproximadamente de 175cm por 70cm, alguns colados 

sobre uma tela. A proposta de Utzon foi a única com dois auditórios propostos lado a lado, 

ocupando o terreno em toda a sua largura.11 Já nesta fase era possível observar, nos desenhos 

apresentados, as três coberturas em casca. 

O júri do concurso era composto por quatro elementos: Harry Ashworth, Sir 

Cobden Parkes, Sir Leslie Martin e Eero Saarinen, que já conhecia Utzon.12 Os trabalhos do 

júri começaram dia 7 de Dezembro, no entanto, o arquitecto Eero Saarinen chegou apenas 

quatro dias após o começo das avaliações, quando as propostas já estavam reduzidas a cerca 

de trinta. Não é conhecido, com exactidão, o modo como foram seleccionados os desenhos 

de Utzon, mas reza a lenda13 que o arquitecto Saarinen, tendo ficado desapontado com a 

selecção de propostas efectuada, repescou os desenhos de Utzon, exclamando que só poderia 

ser aquele o vencedor.14 

Depois da escolha da proposta, Sir Leslie Martin, afirmou: “Retomamos novamente 

o estudo destes desenhos e estamos convencidos de que apresentam um conceito de uma casa 

de Ópera, que é capaz de se tornar num dos grandes edifícios do mundo. Pela sua própria 

10 Chapter 1: 1954, A Serendipitous Idea in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://
theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
11 FROMONOT, Françoise - Jorn Utzon et L’Opéra de Sydney, 1998. p. 48.
12 Chapter 2: 1956, The Year of The Competition in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: 
http://theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
13 RICE, Peter – An Engineer Imagines, 1994. p. 60.
14 Outra versão da história é contada por Ashworth, crítico australiano, que refere: “A história (...) é insana (...). 
É completamente falso que o projecto Utzon foi para a pilha de rejeitados. De facto, o Dr. Martin interessou-se em 
primeiro lugar, seguido por todo o júri. Sinto que algumas revistas americanas sonham com essas histórias loucas.” in 
FROMONOT, Françoise - Jorn Utzon et L’Opéra de Sydney, 1998. p. 25.
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2.  15.  Capa da revista “L’Architecture d’aujourd’hui” de Setembro de 1957, onde é destacada a proposta vencedora 
do concurso, do arquitecto Jørn Utzon.
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originalidade, é claramente um projecto controverso. Estamos, no entanto, absolutamente 

convencidos dos seus méritos.”15

Após o vencedor ser nomeado, o comité da casa da Ópera anunciou o lançamento 

de um apelo público para obter 3,5 milhões de libras, cerca de 4 milhões de euros, para 

a construção desde projecto. Dois meses foi o tempo suficiente para que Cahill obtivesse 

a aprovação do Estado para o financiamento público do projecto e, logo naquela altura, 

começou a ser um projecto dominado por acontecimentos políticos.16 

Rapidamente, o projecto de Utzon, tornou-se um símbolo do renascimento da 

arquitectura do seu tempo e, poucos meses após o anúncio dos resultados da competição, 

o modelo de construção aparece na capa da L’Architecture d’aujourd’hui, onde Utzon é capa 

de um tema dedicado a “jovens arquitectos do mundo.”17 Após as publicações em todo o 

mundo, Ove Arup, depois de ler o anúncio no The Times, em Londres, escreveu a Utzon 

com o intuito de o felicitar e ofereceu os serviços da sua empresa, a Ove Arup & Partners, 

para uma colaboração na Ópera. Dois dias após Arup escrever a sua carta, Jørn Utzon voou 

para Londres e reuniu-se com os juízes da competição, Leslie Martin e Eero Saarinen, com 

o objectivo de discutirem os passos seguintes, sendo que Martin apresentou Ove a Jørn.18

A 29 de Julho de 1957, Jørn Utzon chegou pela primeira vez a Sydney e após a 

primeira reunião, Utzon deixou Sydney e partiu para Tóquio, entre outras cidades, para 

visitar teatros e salas de concerto, convencido de que tinha total apoio do governo para 

prosseguir a sua obra. Prometeu voltar em Março, com desenhos que reflectissem os 

requisitos do painel de aconselhamento, sendo que estes desenhos deram origem ao Livro 

Vermelho (The Red Book).19 Aparentemente, mesmo nesta fase de esboços e reuniões, ainda 

existia a questão de saber se o projecto iria realmente concretizar-se. Ove Arup implorava 

para que o processo de construção começasse o mais rápido possível, ao invés de Cahill que 

estava ciente de que a sua liderança do governo estava a chegar ao fim e começar o projecto 

poderia trazer problemas. Mediante os acontecimentos, Arup sugeriu que o processo de 

construção fosse dividido em três fases, permitindo assim que o projecto se iniciasse com as 

demolições necessárias e a construção da plataforma, enquanto os arquitectos e engenheiros 

15 Chapter 2: 1956, The Year of The Competition in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: 
http://theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
16 Chapter 4: Cahill’s Political Legacy in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://
theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
17 FROMONOT, Françoise - Jorn Utzon et L’Opéra de Sydney, 1998. p. 26.
18 Chapter 4: Cahill’s Political Legacy in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://
theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
19 O livro vermelho consistia numa pasta, na qual estavam reunidos os desenhos que resultaram da reunião 
de aconselhamento sobre o edifício, que o arquitecto Utzon apresentou ao cliente, em Março de 1958. 
in Chapter 5: 1957, Utzon in Sydney in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://
theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
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2.  16.  (esq.) Várias fases da solução do desenho da coberturas.
2.  17.  (dir.)  Croquis do arquitecto Utzon, de 1962, com a ilustração do seu pensamento sobre as plataformas. 
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1961
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1962-63
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procuravam resolver a complexa cobertura e os interiores.20 Viria a verificar-se, mais tarde,  

que esta opção foi um factor decisivo para que o percurso do projecto não fluísse da melhor 

forma. Oito meses mais tarde, Cahill ficou doente numa reunião no Parlamento e faleceu 

nesse mesmo dia.21 

Em Junho de 1961, Ronald Jenkins foi demitido do projecto da Ópera de Sydney, 

pelo próprio Arup. Hugo Mollman, associado a Jenkins, renunciou em sinal de protesto, 

sem resultados. Após a saída de Jenkins e Mollman, Arup atribuiu a Jack Zunz o desenho da 

cobertura e o supervisionamento da conclusão da primeira fase. Zunz acedeu, reorganizou 

rapidamente a equipa e sugeriu uma nova concepção estrutural que consistia em separar 

as cascas em três estruturas distintas. Os problemas eram cada vez mais evidentes e Utzon 

continuava a querer atingir um edifício “perfeito”, no entanto, tornava-se cada vez mais claro 

para aqueles que trabalharam de perto com o arquitecto, que ele estava mais interessado 

em ter ideias do que propriamente em realizá-las. No seguimento desta forma de pensar, 

Utzon conversou com Jack Zunz, sobre o facto de não se importar que a Ópera nunca fosse 

terminada, pois na sua cabeça, os problemas já estavam resolvidos e ele já podia imaginar 

o edifício concluído. Utzon iria repetir essa visão muitas vezes, nos anos seguintes a ter 

abandonado o projecto, tal como se a realização física fosse menos importante do que a 

realidade imaginada.22 Utzon nunca foi capaz de cumprir o papel de coordenador geral do 

projecto e, no início de 1964, declarou numa carta dirigida a Ove Arup: “A administração é, 

de certa forma, a parte mais fácil do trabalho, algo que a maioria das pessoas pode aprender.”23 

Entende-se que a coordenação de um projecto não seria assim tão fácil para um artista como 

Utzon, sem experiência na gestão de um projecto daquela envergadura.  

Posteriormente, Utzon foi confrontado com uma nova estimativa de custo da parte 

de Norman Ryan, sendo certo que o arquitecto teria que cumprir os valores estabelecidos.24 

Na altura, após 24 anos no poder, Norman Ryan foi substituído por Davis Hughes. 

20 FROMONOT, Françoise - Jorn Utzon et L’Opéra de Sydney, 1998. p. 70.
21  Na eminência da sua morte, Cahill conversou com Norman Ryan, o seu Ministro das Obras Públicas, para 
que ele prometesse não deixar o projecto da Ópera falhar. No entanto, apesar deste acontecimento perturbador 
ocorrido no final da década de 1950, os arquitectos, bem como os engenheiros, estavam demasiado ocupados 
com a resolução dos desafios e complexidades das próximas duas etapas e, consequentemente, este episódio não 
afectou o desenrolar do projecto. in Chapter 8: 1959, Laying the First Stone and the Death of Cahill in The Opera 
House Project. Disponível na Internet: <URL: http://theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
22 Chapter 13: 1965, The Move to Sydney in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://
theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
23 Chapter 14: Faltering Relationships in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://
theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
24 Michael Lewis, mais uma vez, sugeriu a Utzon que formasse um atelier sediado no local para assegurar 
a ligação com o arquitecto de forma a completar o volume de desenhos necessários, o que Utzon rejeitou. 
A sua relação com Michael Lewis e Arup, no geral, já não era a ideal devido a acontecimentos transactos e, 
enquanto a Ópera estava a começar a ganhar forma, era convidado a redesenhar os interiores de uma forma que 
comprometia totalmente a solução que ele, e os seus arquitectos, tinham visionado anteriormente.  
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2.  18.  Protesto contra a saída do arquitecto Utzon.
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Entende-se a mudança de Ministro das Obras Públicas como o começo do fim para Jørn 

Utzon. Hughes tornou-se inimigo declarado do arquitecto e, em menos de um ano na sua 

nova função, conseguiu forçar Utzon a retirar-se do projecto, devido aos atrasos e custos 

crescentes.25 Como resultado dos acontecimentos anteriores, nem Hughes nem Bill Wood 

tinham qualquer respeito pela integridade do desenho ou a qualidade da abordagem de 

Utzon. Neste sentido, em 25 de Agosto de 1965, Hughes escreveu ao gabinete: “(...) o 

governo poderá confrontar-se com o arquitecto se este não cooperar, em última análise, deseja-se 

que se retire do projecto. Não pode haver nenhuma justificação para permitir a actual posição 

insatisfatória com a elaboração de desenhos para a fase três continuar.”26 

Imediatamente Jørn Utzon respondeu ao ministro, com uma carta, na qual se podia 

ler: “Obviamente que não percebe que tudo o que existe hoje no ponto de Bennelong, fui eu que 

fiz. Cada pedaço de betão foi completamente concebido e controlado por mim (...) se vocês não 

aceitam a minha forma de trabalhar, eu sinto muito, mas vai ter que encontrar outro arquitecto 

para realizar o resto do trabalho.”27 Começava então o mais grave e sério conflito entre o 

arquitecto e o governo, que marcava negativamente o processo construtivo da obra.

Em Fevereiro do ano seguinte, e com vários confrontos pelo meio, Utzon, frustrado e 

com raiva, ameaçou que tinha tomado a decisão de renunciar. Horas depois, sem advogado, 

Utzon tinha uma carta entregue no escritório de Hughes, na qual acusava o ministro de 

forçá-lo a sair. Na referida carta, de 28 de Fevereiro de 1966, era possível ler-se: “Obrigou-

-me a deixar o trabalho. Eu expliquei-lhe, e você também sabe de reuniões e discussões, que 

não houve nenhuma colaboração acerca dos pontos mais importantes do trabalho nos últimos 

meses (...). E isso também me obriga a deixar o trabalho, visto que vejo claramente que não me 

respeita enquanto arquitecto que sou. Portanto, hoje dei à minha equipa o aviso de demissão. Vou 

notificar o consultor e os empreiteiros e vou arrumar o que me pertence. Irá receber a minha conta 

final.”28 Embora Utzon continuasse convencido de que Hughes iria implorar a sua volta ao 

trabalho, constatou-se que o Ministro tinha conseguido exactamente o que pretendia.

Quando Davis Hughes anunciou que tinha aceite a renúncia de Jørn Utzon, associados 

nacionais e internacionais, arquitectos, amigos e a população em geral, manifestaram-se 

pelo seu retorno, saindo às ruas em protesto [figura 2.18]. Para alguns, o tratamento dado a 

Utzon era indicativo de um mal-estar social mais amplo que prevaleceu na Austrália.

25 Chapter 18: The Tenacity of Davis Hughes in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://
theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
26 Chapter 18: The Tenacity of Davis Hughes in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://
theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
27 MURRAY, Peter – The Saga of Sydney Opera House, 2004. p. 79.
28 Chapter 18: The Tenacity of Davis Hughes in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://
theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]



Arquitectura e Estrutura: Duas faces da mesma folha de papel46

2.  19.  Aproximação às vigas desenhadas por Ove Arup propositadamente para a Ópera de Sydney.
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2.1.1.  Fase 1

Tal como já foi mencionado, a fase número um corresponde ao desenho e construção 

da plataforma, (com as dimensões de 183m por 95m), e de toda a estrutura que suporta o 

edifício. Assim que foi iniciada a primeira fase, começaram igualmente os problemas.  Em 

primeiro lugar, a geologia do ponto de Bennelong não tinha sido estudada   com o devido 

cuidado aquando do concurso, visto que se assumiu o terreno como sendo de natureza 

arenosa, quando, na verdade, era composto por depósitos aluvionares soltos, permeados 

pela água do mar, sendo desta forma completamente desadequado para suportar o peso da 

estrutura prevista.29 Do outro lado do mundo, enquanto a plataforma se começava a erguer, 

as equipas de arquitectos e engenheiros em Hellebaek, na Dinamarca, e em Fitzroy Street, 

em Londres, continuavam a trabalhar arduamente na concepção e construção das fases dois 

e três.30 A fase um levou cinco anos a ser concluída, exactamente o tempo estimado para a 

concretização integral da Ópera.

2.1.2. Fase 2

A fase número dois correspondeu à construção dos elementos da cobertura e começou 

imediatamente após o término da plataforma. Foi um processo longo, com constantes 

recomeços, devido às dificuldades colocadas pelo desenho das cascas, dado que mais uma 

vez, a construção começou sem o projecto estar totalmente definido. 

Os esboços iniciais que Utzon apresentou da forma da cobertura ainda não 

demonstravam o modo como seria a sua construção. Quando os engenheiros solicitaram 

ao arquitecto que definisse as curvas da cobertura, ele utilizou uma régua de plástico 

segurando-a perpendicularmente a uma mesa, tornando-a numa superfície curva, ou seja, 

entende-se que na cabeça de Utzon não passavam de ideias meramente visuais, sem estudos 

concretos de como as executar. O resultado das primeiras impressões entre o arquitecto e o 

engenheiro produziram um esboço inicial no qual cada curvatura era diferente. No entanto, 

esta primeira abordagem para as cascas revelou-se visualmente atractiva, ainda que diferente 

dos desenhos que Utzon apresentou para o concurso. Os perfis eram bastante mais elevados 

e apontavam para um volume maior para os auditórios.

29 FROMONOT, Françoise - Jorn Utzon et L’Opéra de Sydney, 1998. p. 70.
30 Chapter 10: Hellebaek, Denmark. Fitzroy Street, London in The Opera House Project. Disponível na Internet: 
<URL: http://theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
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2.  20.  Maquete de demonstração das formas geométricas da cobertura. Publicação na Zodiac nº14, 1965. 
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Em meados de 1961, estavam passados quase três anos desde que Utzon tinha 

utilizado a régua de plástico para explicar as formas da cobertura e, no entanto, ainda não 

existia uma solução adequada de engenharia. Desde o início da sua colaboração, que Ove 

Arup encorajava Utzon a prosseguir uma geometria que permitisse a repetição e, como 

consequência, a pré-fabricação, sendo certo que Utzon continuava adepto da ideia de 

Ronald Jenkins, que teria afirmado que uma estrutura em casca seria possível, apesar da 

forma única de cada uma.31

A descoberta para a solução esférica da cobertura, sucedeu após diversas tentativas 

falhadas. Utzon estava sozinho no escritório de Hellebaek e, enquanto empilhava as 

maquetes das formas em concha da cobertura do modelo grande, para ter espaço para 

os seus desenhos, ficou surpreendido ao verificar o quão semelhantes as formas pareciam 

ser neste contexto. Anteriormente, cada casca parecia distinta das restantes, porém, Utzon 

apercebeu-se de como eram semelhantes e, assim sendo, todas poderiam ser derivadas a partir 

de uma única forma, como uma esfera, por exemplo. A simplicidade da ideia agradou-lhe, 

dado que, esta forma podia ser pré-fabricada a partir de uma geometria repetitiva.32 Ou seja, 

ao encontrar a parte de uma esfera que melhor se adaptasse às formas existentes das cascas, 

cada nova secção podia ser simplesmente extraída. A ideia foi confirmada como adequada, 

nos ensaios em túnel de vento, e Utzon telefonou a Arup gritando animadamente que tinha 

resolvido o problema. 

Simultaneamente, a equipa de Utzon criava um modelo de madeira da parte superior 

de uma esfera, com linhas meridianas que emanavam do pólo num ângulo constante de 

3,65 graus. Este modelo mostrava as nervuras ideais para a pré-fabricação, com cada casca a 

ser claramente demarcada a partir do ponto zénite do modelo esférico. As cascas poderiam 

agora ser subdivididas em unidades menores.33

31 Chapter 11: The Spherical Solution (Part 1) in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: 
http://theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
32 Chapter 11: The Spherical Solution (Part 2) in The Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: 
http://theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
33 The Utzon Library - Utzon and The New Tradition, 2005. p. 83.
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2.  21.  Produção dos painéis para a cobertura, 1963.
2.  22.  Armazenamento dos painéis finalizados em estaleiro.
2.  23.  Aproximação, em obra, à colocação dos painéis na cobertura.
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Após a descoberta, Utzon viajou para Sydney com Jack Zunz para apresentar o Livro 

Amarelo (The Yellow Book)34 ao seu cliente, na Primavera de 1962.

Apesar do início oficial da fase dois, o local parecia visivelmente inalterado até o 

primeiro pedestal ser posicionado em Novembro de 1963, ou seja, não existia progresso 

efectivo. Simultaneamente, decorria outro problema devido ao início prematuro, visto que 

se descobriu que os pilares do pódio concebidas para suportar a carga da cobertura, não 

cumpriam o seu papel e necessitavam de ser reforçados.35 

A fase dois levou três anos a ser concluída, um ano a mais do que a estimativa 

inicial. As cascas abobadadas assumiram gradualmente o seu lugar emblemático ao lado do 

porto, sendo certo que a luta de Utzon para alcançar a perfeição começava a estar perdida. 

Posteriormente, a obra foi parada por dois anos, e só em seguida, a fase três, foi iniciada já 

com a ausência do autor original, como foi referido anteriormente.36 Em Fevereiro de 1967, 

a fase dois foi oficialmente concluída. 

2.1.3.  Fase 3

A terceira e última fase correspondeu, maioritariamente, à construção dos interiores 

e dos vãos, juntamente com todos os outros detalhes não abrangidos nas fases anteriores, e 

esteve a cargo de Hall, Todd e Littlemore.37 Os três arquitectos analisaram o trabalho que 

restava de Utzon e ficaram chocados com o que encontraram, dado que existiam apenas 

esboços e desenhos, em vez da documentação apropriada que era esperado encontrar. 

Quanto ao desenho dos interiores, era exigida uma sala de concertos suficientemente 

grande para a Sydney Symphony Orchestra actuar para cerca de 2.800 pessoas, bem como 

um ambiente de gravação adequado. Até Dezembro de 1966, Hall, Todd e Littlemore 

apresentaram a proposta para a fase três e recomendaram que o salão principal fosse 

34  O livro amarelo consistia numa pasta, na qual estavam reunidos os desenhos da solução da cobertura para 
apresentar ao cliente. Era um documento do mesmo tamanho que o Livro Vermelho, já referido anteriormente.
35   Jack Zunz assumiu total responsabilidade por aumentar a carga através da divisão do telhado em três estruturas. 
No entanto, as colunas tiveram de ser demolidas e substituídas, ou seja, foi um processo inevitavelmente 
impossível de realizar sem atrair as atenções. Michael Lewis recorda como as demolições foram programadas 
para coincidir com o pico do tráfego da manhã, numa tentativa de minimizar a exposição, o que se revelou um 
processo infrutífero.  
36 A 28 de Abril desse ano, Jørn Utzon e a sua família voaram de Sydney, em sigilo, nunca mais tendo voltado 
para a Austrália, e sem que alguma vez visitasse o edifício já construído. Foi o fim de um período dramático 
na vida de muitas pessoas, mas nenhuma sentiu tanto impacto quanto Jørn Utzon e Ove Arup. Para Utzon, a 
sensação de perda e decepção perduraram por muitos anos. in Chapter 19: 1966, Malice in Blunderland in The 
Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
37 Chapter 20: Stage 3 - Hall, Todd , Littlemore and Farmer in The Opera House Project. Disponível na Internet: 
<URL: http://theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
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2.  24.  Templo Chichén Itzá, Yucatán, como exemplo das escalinatas maias.
2.  25.  Vista da entrada da Ópera, com foco na elevação da entrada principal.
2.  26.  Aproximação à escadaria que dá acesso à entrada principal do edifício. 
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concebido exclusivamente para concertos e não - como originalmente estabelecido - um 

local dual-purpose. Quando Hughes aceitou a ideia, Ove Arup escreveu ao Ministro Hughes, 

consternado, pela decisão chegar tão tarde.38 O significado da mudança foi profundo, não 

apenas porque retirou a complexidade de se criar uma sala com duplo propósito, com 

diferentes tempos de reverberação, ao mesmo tempo que já não era necessário retirar a 

maquinaria de palco já instalada anteriormente. As produções de Ópera foram transferidas 

para a sala menor, e o teatro para os pequenos espaços dentro do pódio, sob o salão 

principal.39 

3.  O projecto arquitectónico

3.1.  A plataforma

A plataforma, pelo exterior, remete a uma base forte, enquanto que no interior é 

um labirinto de salas e corredores. Em comparação com a cobertura, a plataforma foi o 

elemento que menos alterações sofreu ao longo de todo o projecto. 

Utzon desejava que esta laje da plataforma estivesse livre de pilares, não só para 

facilitar o acesso dos automóveis do piso térreo, como para criar um volume monumental 

na entrada. Em consequência, Arup propôs a eliminação dos pilares neste piso. O resultado 

são vigas de 1,40m de altura, dado que vencem um vão de 50m. No que se refere ao acesso 

de veículos motorizados para embarque, desembarque, carga e descarga, este é feito pelo 

piso térreo, avançando para o interior do edifício sob a plataforma. 

Por cima do acesso de veículos, existe a escadaria que leva o visitante até à entrada 

principal. Este nível faz a separação de tudo o que é público, para cima, e tudo o que 

é mais privado, nomeadamente os serviços, para baixo. O próprio arquitecto afirma em 

“Plataformas” que “a ideia foi deixar que o plano atravessasse o edifício como uma faca, 

separando completamente suas funções primárias e secundárias. No topo da plataforma os 

espectadores recebem a obra de arte concluída, e sob esta, ocorre toda a sua preparação.”40  

38 Pode ler-se numa carta de Ove Arup para Davis Hughes, datada de 28 de Março 1967: “Eu percebo que o seu 
Governo tenha, finalmente, decidido abandonar a ideia de usar o Salão Principal para a Ópera. É muito dramática 
- quase se poderia dizer, trágica – a decisão.” in Chapter 20: Stage 3 - Hall, Todd , Littlemore and Farmer in The 
Opera House Project. Disponível na Internet: <URL: http://theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
39 Chapter 20: Stage 3 - Hall, Todd , Littlemore and Farmer in The Opera House Project. Disponível na Internet: 
<URL: http://theoperahouseproject.com>. [cons. em 06/03/16]
40 FONTÃO, Márcio Barbosa; LIMA, Ana Gabriela - Sydney Opera House: O Processo de Trabalho de Jorn 
Utzon. p. 5. Disponível na Internet: <URL: https://praticasprojetuais.files.wordpress.com/2014/01/sydney-
opera-house_o-processo-de-projeto-de-jorn-utzon.pdf>. [cons. em 29/03/16]
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2.  27.  Conjunto de planta e corte da primeira aproximação ao desenho da cobertura, de 1959.
2.  28.  Conjunto de corte longitudinal pelo grande auditório e alçado oeste (1962).
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Segundo Giedion, as plataformas fazem parte dos edifícios desde os Zigurates, mas 

a incorporação do plano horizontal como elemento constituinte da arquitectura foi tão 

expressiva nessa época, que foi entendida como um nova descoberta, o que o arquitecto 

entende como a terceira geração da arquitectura.41 

Esta escadaria abriga o acesso automóvel e leva o visitante ao interior do edifício. O 

arquitecto Utzon, nas suas viagens, conheceu a arquitectura Maia e Asteca, que utilizava os 

planos horizontais constantemente nos seus edifícios. Talvez se possa entender esta referência 

no desenho da Ópera. Para Giedion, o acesso ao edifício é feito pelos diferentes níveis 

ascendentes, por meio de degraus tão amplos, que são, numa escala menor, semelhantes 

às escalinatas dos monumentos Astecas e Maias. No entanto, é interessante notar que, nos 

desenhos iniciais de Utzon, apresentados a concurso, a plataforma não aparece representada, 

apenas é sugerida pelo borrão de lápis, pouco claro.

Inicialmente, a plataforma seria revestida de pedra natural, com as dimensões de 

1,20m por 0,45m, contudo, posteriormente, as dimensões necessárias revelaram-se difíceis 

de encontrar e a pedra foi rejeitada. O arquitecto optou por lajes pré-moldadas de granito 

artificial, com 7,5 cm de espessura, da empresa Monier, da qual se propuseram trinta 

amostras, em cor, tamanho, durabilidade e acabamento, antes de satisfazer os requisitos 

pretendidos pelo arquitecto.42 O exterior das peças tem uma camada de cascalho de granito 

rosa-cinzento, ou seja, uma superfície rugosa, o que impede o brilho e o envelhecimento.

3.2.  A cobertura

O ponto mais alto atinge a altura de um edifício de 20 andares acima do nível do 

mar. Utzon queria que as cascas fossem retratadas como grandes velas brancas em contraste 

com as águas azul-escuras do oceano no qual se situa. A ideia de usar a telha para vestir as 

cascas apareceu muito cedo no desenvolvimento do projecto. 

As estruturas são cobertas com 1.056.066 telhas cerâmicas fabricadas na Suécia, 

utilizando argila e pedra britada. Na verdade, são azulejos brancos brilhantes e cremes 

foscos, mas com a distância parecem somente brancos. A combinação dos dois tons de 

branco, faz com que as juntas entre as peças pareçam mais claras ou mais escuras em função 

da posição do sol ao longo do dia, obtendo-se um efeito dinâmico gerado pelas pequenas 

diferenças de orientação das peças. Estas mesmas peças cerâmicas estão dispostas na diagonal 

41 Ibidem, p. 5. Disponível na Internet: <URL: https://praticasprojetuais.files.wordpress.com/2014/01/sydney-
opera-house_o-processo-de-projeto-de-jorn-utzon.pdf>. [cons. em 06/03/16]
42 FROMONOT, Françoise - Jorn Utzon et L’Opéra de Sydney, 1998. p. 135.
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2.  29.  Desenho das vigas propostas por Ove Arup, em que as extremidades são distintas, 
de um lado são em forma de T, e no outro, em forma de U. 
2.  30.  Esquema explicativo da construção da Ópera.
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e têm a forma quadrada de 120 milímetros por 120 milímetros, com uma espessura de 10 

milímetros, sendo auto limpáveis, em resultado das chuvas que as lavam, bem como do 

ângulo de inclinação que não deixa poeira depositada.43 

Utzon afirmou: “Nós podemos construir formas geométricas complexas, sem clareza, sem 

se ter encontrado uma espécie de harmonia entre elas (...). Eu extraí as formas da mesma esfera. 

Isto significa que, quando elas são construídas no espaço, a sua intersecção é realizada de acordo 

com as leis da natureza. Assim, a composição atinge o equilíbrio.”44 

3.3.  O interior 
 

Se o material preferido das duas primeiras fases da Ópera foi o betão, na última foi a 

madeira. Na opinião de Utzon, “Estes dois materiais complementam-se: o betão é o material de 

suporte primário, a madeira é o material secundário. Eu tratei o betão na sua forma pura e nas 

estruturas que expressam a função de apoio.”45 Além da madeira, proveniente de New South 

Wales, o interior do edifício é revestido de granito rosa. 

Em relação às janelas, estas são curvadas para o interior, com uma geometria subtil 

que reforça a ideia de cobertura suspensa assente numa plataforma. Todas as janelas são 

feitas de módulos idênticos e o desenho dos caixilhos não era possível antes da solução 

exacta da cobertura, por isso, somente após a descoberta da solução das abóbadas, Utzon 

pôde concentrar-se em resolver os vãos. 

Já no interior, do ponto de vista acústico, existiam poucas referências para a criação 

dos auditórios. Uma delas era o Lincoln Center de Nova Iorque, similar pela magnitude e 

pela complexidade do programa. Desejava-se que esta sala alternasse a sua programação com 

apresentações de ópera e concertos de orquestras, mesmo que esses usos tenham tempos de 

reverberação diferentes (1,6 e 2,0 segundos respectivamente) e, portanto, volumes distintos. 

Este programa levou a um trabalho durante anos para a solução de um auditório com 

acústica variável. Partindo da configuração sinfónica, era possível, mediante a utilização de 

painéis móveis, reduzir o volume da sala para alcançar o tempo de reverberação requerido.46 

Foi utilizado um cálculo com uma fórmula desenvolvida por Wallace Clement Sabine, em 

Harvard, no final do século XIX, que se baseia na relação entre o volume de ar da sala e a 

43 RICE, Peter – An Engineer Imagines, 1994. p. 62.
44 Ibidem, p. 87.
45 Ibidem, p. 152.
46 FONTÃO, Márcio Barbosa; LIMA, Ana Gabriela - Sydney Opera House: O Processo de Trabalho de Jorn 
Utzon. p. 12. Disponível na Internet: <URL: https://praticasprojetuais.files.wordpress.com/2014/01/sydney-
opera-house_o-processo-de-projeto-de-jorn-utzon.pdf>. [cons. em 29/03/16]
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2.  31.  Maquete do interior do edifício, onde se observa a relação do grande auditório com as restantes salas. 
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potência total de absorção do ambiente.47 

As duas salas principais estão dispostas lado a lado, orientadas norte-sul, com os 

seus eixos levemente inclinados. Os auditórios situam-se na ponta norte-alta do pódio, de 

modo a ficarem viradas a sul e de frente para a cidade, com as áreas do palco posicionadas 

entre eles, bem como os átrios de entrada. Os lados norte e sul da cobertura encontram-

-se suspensos sobre paredes de vidro cor de topázio que se projectam na diagonal para o 

exterior, para que formem átrios com vista, tanto para o interior, como para o exterior.

Utzon quis isolar os visitantes da Ópera do resto dos acontecimentos do mundo, não 

só para garantir conforto acústico, mas também por uma questão simbólica. 

 

47  MURRAY, Peter – The Saga of Sydney Opera House, 2004. p. 31.
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3.  1.  Esquisso de Álvaro Siza para o Pavilhão de Portugal (1998).
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(EM) DUPLICIDADE

Nota introdutória

O segundo caso de estudo é o Pavilhão de Portugal, que se localiza em Lisboa e data 

de 1998. É da autoria do arquitecto Álvaro Siza Vieira e, quanto à engenharia, pensa-se ter 

sido coordenada pelo engenheiro Segadães Tavares, com a colaboração do engenheiro Cecil 

Balmond. O pavilhão é, na verdade, um conjunto de dois edifícios, que não se tocam, no 

entanto, o estudo debruça-se apenas na análise da cobertura da Praça Cerimonial, dado que, 

é uma estrutura tecnicamente mais interessante e onde existiu a colaboração de duas equipas. 

Apesar das possíveis divergências ao longo do projecto, a estrutura da Praça Cerimonial foi 

pensada com a forma final desde o início.
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3.  2.  Relação do Pavilhão de Portugal com os edifícios envolventes e com o Rio Tejo.
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(EM) DUPLICIDADE

1.  O Pavilhão de Portugal

 

Foi em 1989, em Lisboa, que nasceu a ideia de organizar uma Exposição Internacional 

para celebrar o quinto centenário das viagens dos navegadores portugueses dos séculos XV 

e XVI. No decorrer dos anos 1995 e 1996, consolidou-se e construiu-se a nova área urbana, 

num terreno periférico da cidade, onde existiam instalações obsoletas e descuidadas.

As construções necessárias decorreram e, em 1998, Lisboa, capital de Portugal, foi 

a cidade anfitriã da primeira, e única até à data, Exposição Universal realizada no País. A 

Expo’98, como é usualmente denominada, tinha como tema a ecologia, nomeadamente a 

água, e evocava uma preocupação com o Planeta, propondo uma ambiciosa exposição, com 

o slogan “Os Oceanos, um Património para o Futuro”, que visava colocar os oceanos, a sua 

diversidade e a sua função essencial no equilíbrio planetário como o foco principal.1 

Para ir de encontro ao tema da Exposição, considerou-se que os edifícios construídos 

para o efeito deveriam ter uma preocupação ambiental, na medida em que, por este motivo, 

“mais de dois terços dos edifícios não foram construídos como estruturas efémeras, mas com vista 

a uma utilização permanente.”2 Além do evento propriamente dito, a Expo’98, não foi só um 

evento de uma escala ambiciosa, também foi o pretexto ideal de aspiração a uma melhoria 

do tecido urbano na zona de expansão da cidade de Lisboa. Além dos pavilhões necessários 

para acolher o evento, como o Oceanário ou o Pavilhão da Utopia, hoje actual Meo Arena, 

1  Conteúdo disponível na Internet: <URL: http://www.parqueexpo.pt/conteudo.aspx?lang=pt&id_objec-
t=692&name=EXPO'98>. [cons. em 24/04/16]
2  STOCK, Wolfgang. Trad. Maria Dulce Loução - Álvaro Siza: Pavilhão da Expo em Lisboa, 2002/03. p.40. 
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3.  3.  Zona oriental de Lisboa, antes da Expo’98.
3.  4.  Construção do Pavilhão de Portugal, Maio de 1997.
3.  5.  Vista área das várias construções que decorriam em simultâneo. 
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também construções como a Ponte Vasco da Gama e a Estação Gare do Oriente, de Santiago 

Calatrava, são infra-estruturas que transformaram e renovaram as acessibilidades da zona 

em análise, dado que  antes das obras, realizadas a propósito da Exposição, o terreno situado 

na margem do Rio Tejo estava em parte abandonado, ou ocupado, com edifícios militares e 

industriais, sendo uma zona totalmente periférica da cidade. 

Aquando do projecto do edifício, não era conhecido o seu uso posterior, ainda 

que fosse do conhecimento geral que ia ser uma construção permanente e não efémera, 

como já foi mencionado. O arquitecto, na altura da realização do projecto, explicava que 

não se tratava de “um museu, mas sim de um espaço expositivo temporário, realizado para a 

Expo’98, em Lisboa e creio que virá a ser um novo espaço expositivo quando for decidida a sua 

reutilização.”3 No entanto, após a Exposição Internacional, não foi decidido qual o uso 

que o edifício iria passar a ter e, desde então, passaram vários anos sem uma utilização 

permanente, apenas utilizações esporádicas, tais como workshops e conferências. Segadães 

Tavares, quando confrontado com esta questão, refere que, talvez, o “problema foi que aquilo 

levou tempo demais, foi uma situação que se deixou arrastar.”4 Não sabendo se “ele estar assim 

sem uso se é melhor ou pior, mas é uma solução que não dignifica a cidade.”5 

Todavia, foi classificado como Monumento de Interesse Público pelo IGESPAR em 

Março de 2010 e actualmente, desde Maio de 2015, o Pavilhão pertence à Universidade de 

Lisboa, que está responsável pela sua manutenção.

 

3  MUSEU DE SERRALVES - Álvaro Siza: Expor = On Display, 2005. p 209. 
4  Entrevista realizada pela autora em Abril de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice.
5  Ibidem.
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3.  6.  Conjunto de esquissos, datados de1995, do arquitecto Álvaro Siza, para o Pavilhão de Portugal (1998).
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2.  O arquitecto e o engenheiro

“A arquitectura de Álvaro Siza comove o visitante de diversas formas, e 
chama a exploração sensual da luz, da textura, o movimento e o espaço. 
Os seus edifícios assemelham-se a vectores desenhados intensificando a 
experiência do lugar.”6

 

Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira nasceu em Matosinhos, em 1933, e é uma das 

referências incontestáveis da arquitectura Portuguesa. Foi o primeiro arquitecto português a 

vencer o prémio Pritzker, em 1992, além do Prémio Mies van der Rohe (1988), dos prémios 

Secil (1996, 2000, 2006), entre muitos outros. 

Quando questionado sobre ele próprio ser um artista, prontamente afirma que 

“(...) diria que a arquitectura é uma arte.”7 Esta afirmação é rapidamente racionalizada: “A 

arquitectura está a tornar-se difícil. Há muitos problemas. Não é aceite enquanto arte. Hoje em 

dia, a qualidade na arquitectura provoca muitas vezes uma reacção negativa, e por isso tenho 

por vezes necessidade de parar de desenhar. Interesso-me perigosamente pela escultura. Sei que 

Richard Meier faz escultura. E outros. Sentem provavelmente necessidade de se exprimirem com 

mais liberdade do que na arquitectura.”8 Entende-se uma questão interessante, pelo facto da 

cobertura da Praça Cerimonial, se poder equiparar a uma escultura, como que um lençol de 

betão amarrado a dois suportes.

Se a arquitectura foi desenhada pelo arquitecto Siza Vieira, por outro lado, a 

engenharia, contou com duas equipas distintas.9 Não sendo claro o papel que cada 

uma teve na concepção do projecto, nomeadamente da cobertura da Praça Cerimonial, 

considera-se, no entanto, a obra como sendo realizada pelo engenheiro Segadães Tavares, 

com a colaboração de Cecil Balmond10, da Ove Arup & Partners (actualmente em Balmond 

Studio).

António Segadães Madeira Tavares, nasceu em Angola, em 1944, mas foi em solo 

português que se tornou uma referência da Engenharia Civil. Nas suas obras, o engenheiro 

procura simplicidade, funcionalidade, segurança, beleza, bem como a sintonia com a 

arquitectura, um ponto que considera de extrema importância. 

6   EL CROQUIS - Álvaro Siza, Nº68/69+95. 1999. p. 182.
7   JODIDIO, Philip - Álvaro Siza, 1999. p. 6.
8   Ibidem, p. 6.
9  Na impossibilidade de realizar a conversa com o arquitecto Álvaro Siza Vieira, devido à sua sobrecarga 
de trabalho, algumas questões ficam menos perceptíveis. Não foi possível discernir sobre o papel que cada 
engenheiro teve na execução da obra. Deste modo, é considerado para análise, a conversa com o engenheiro 
Segadães Tavares (que se encontra em apêndice da presente dissertação), e a leitura de bibliografia da obra. 
10 Por uma questão de não repetição de conteúdo, é abordada a biografia do engenheiro, no capítulo 5 - (no) 
limite, do qual é o engenheiro principal da obra em análise. 
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3.  7.  Conjunto de imagens, de diferentes pontos de vista, de uma maquete da área da 
Expo’98,  com foco no Pavilhão de Portugal. 2016.  
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3.  O Projecto Arquitectónico

De frente para o Rio Tejo, ergue-se o emblemático edifício da Expo’98 – o Pavilhão 

de Portugal. Álvaro Siza imaginou um projecto discreto de linhas fortemente horizontais, 

em contraste com os edifícios que já existiam, ou que estavam a ser construídos, na área 

envolvente. Julga-se que o projecto do Pavilhão de Portugal não foi de caminho fácil, visto 

que o desenho do mesmo levantava questões particulares. Por um lado, era pretendida uma 

imagem forte e característica naquele que ia constituir o pavilhão de maior importância, 

albergando as sessões de abertura e de encerramento. Por outro, não era do conhecimento 

geral o uso do Pavilhão após o termino da Expo’98, ou seja, praticamente nada estava dado 

como certo e definido. No entanto, tal como já foi mencionado, a ideia não era que fosse 

uma construção efémera, existindo portanto a preocupação de que o edifício se adequasse a 

um qualquer uso posterior, o que exigiu uma “modulação estrutural e de relacionamento com o 

exterior, num exercício voluntariamente pouco expressivo, para assegurar a presença [do edifício] 

a partir do diálogo entre uma grande sala exterior e os espaços interiores.”11 

Os edifícios vizinhos começavam a desenvolver-se em altura, pelo que o arquitecto  

considerou que o Pavilhão deveria contrastar com as cérceas envolventes, sendo mais baixo 

e horizontal, com a vantagem adicional de se poder reflectir na água.  

“No meu modo de trabalhar, nunca tenho uma ideia pré-concebida que 
sirva para o motor do projecto. Neste caso foi pedido uma grande praça 
coberta; assim que comecei a pensar de uma maneira imprecisa num 
edifício que tem duas áreas principais: num lado, uma parte muito flexível 
e com uma certa ordem repetitiva; por outro lado, houve uma área coberta 
especial, protegida por um telhado.”12

 

Face às dificuldades em ancorar o edifício a algum ponto, pela falta de referências, 

Álvaro Siza deslocou o edifício para a doca, junto ao canto noroeste como se fosse um 

navio firmemente atracado. A opção de deslocá-lo para o “bordo da doca, no ângulo noroeste 

- como uma grande nave solidamente ancorada”13, permitiu ultrapassar a questão da “pedra 

fundadora” conforme explica o arquitecto na memória do projecto. Refere ainda a ligação 

da obra com o edifício “do Conhecimento dos Mares e com o edifício construído ao longo da 

Avenida Marginal [que] definem um amplo espaço público ribeirinho, retomando um tema 

11 MUSEU DE SERRALVES - Álvaro Siza: Expor = On Display, 2005. p 209. 
12 Ibidem, p.166.
13 Conteúdo disponível na Internet: <URL: http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-
imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/5667074/>.[cons.em 
3/05/16]
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3.  8.  Aproximação ao pormenor de encontro entre a cobertura da Praça Cerimonial e o Pavilhão de Portugal.



733. (em) duplicidade  

secular da cidade de Lisboa.”14 

 Já nesta fase, o estudo envolvia a articulação de duas áreas distintas: uma área 

coberta por uma laje suspensa em betão armado (Praça Cerimonial) - que será abordada, em 

pormenor, num ponto posterior - e um edifício com cerca de 14.000 m2, com a integração 

de uma área de exposição (2.600 m2), uma área de recepção e de restaurantes (11.200 m2) 

e, ao nível da cave, uma área de serviços (4.500 m2).15 Os estudos do projecto avançaram e 

a lógica de dois espaços, foi mantida. O Pavilhão de Portugal, na verdade, é um conjunto 

de dois edifícios: o Pavilhão propriamente dito, com as salas de exposição, e a cobertura da 

Praça Cerimonial. Na verdade, os edifícios são tão diferentes, estruturalmente, que nunca 

se poderiam tocar, dado que o seu modo de comportamento quanto à estrutura é distinto. 

Parece um só edifício, mas quando se observa, com pormenor, surge a percepção de que 

a cobertura apenas está encostada ao edifício do Pavilhão, que se dimensiona com um 

perímetro de 90m por 73m, e conta com uma altura máxima de 14,6m.16 

“Depois de alguma reflexão e algum ensaio - Inclusive uma laje apoiada em 
vários pilares - percebi que devia ser um espaço público localizado debaixo 
de uma cobertura sem apoios. Assim que o projecto começou, assentou na 
procura de uma modulação credível trabalhando em colaboração com os 
engenheiros.”17 

Segundo o engenheiro Segadães Tavares, desde o início que considerou a ideia 

de Álvaro Siza exequível, alertando que o único problema seria a nível monetário, visto 

que ia ficar uma obra cara. Este factor não era por ser uma obra inovadora, do ponto de 

vista estrutural, mas pela utilização do betão leve e do modo como se construíu. Do que 

foi enunciado, na conversa com o engenheiro português, foi o arquitecto que sugeriu a 

Segadães Tavares, uma colaboração entre ele e Cecil Balmond, da Ove Arup, sendo que, 

como balanço final, o engenheiro afirma que foi uma colaboração “(...) que correu muito 

mal.”18 

14 Conteúdo disponível na Internet: <URL: http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-
imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/5667074/>.[cons.em 
3/05/16]
15 ORDEM DOS ARQUITECTOS – Álvaro Siza: Candidatura ao Prémio UIA Gold Medal, 2005. p. 106.
16 Expeditamente, o edifício tem o alçado Este, virado ao rio, é marcado pelo pórtico de colunas que suportam 
a pala de cobertura da galeria, na qual existem bancos dos quais se observa a paisagem que se estende além rio, 
sendo um ponto de paragem do edifício. O pórtico articula-se com os vãos, marcando o ritmo da fachada, 
bem como com a varanda que percorre todo o alçado. Por outro lado, na fachada oposta, os vãos são de 
sacada, mais pontuais, sendo um alçado com linhas mais depuradas. A luz natural é geralmente modulada 
por uma fenestração periférica e aberta para pátios. Esta distribuição regular de aberturas permite uma grande 
flexibilidade na subdivisão e utilização do espaço, posterior ao evento.
17 EL CROQUIS - Álvaro Siza, Nº68/69+95. 1999. p. 166.
18 Entrevista realizada pela autora em Abril de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice.
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3.  9.  Conjunto de planta do piso térreo, cortes e alçados do Pavilhão de Portugal e cobertura da Praça 
Cerimonial. Sem escala.



753. (em) duplicidade  

3.1.  A Praça Cerimonial
3.1.1.  Os Pórticos

“O Pavilhão de Portugal tem um aspecto processional – entre a terra e a 
água, mas também uma única direcção lateral através dos pórticos. No 
entanto o tema dos pórticos encontra-se em todas as escalas e nos interiores, 
inclusive no mobiliário. Há ilusões indirectas a tipos construtivos do passado; 
o corpo principal do edifício, que contém as salas e os espaços de exposição, 
recordando uma grande casa pátio e talvez uma espécie de palácio.”19 

A cobertura da Praça Cerimonial é suportada, nas suas laterais, por pórticos, tal como 

se observa na figura 3.10. É no topo dos pórticos que os cabos de aço, estão ancorados,  

sendo que o betão não se une aos pórticos, deixando este ponto de encontro liberto, não 

por questões estruturais, mas para que seja possível introduzir luz no espaço.20 Os cabos 

mantêm-se parcialmente visíveis e a luz que os atravessa reforça a sensação de leveza que 

emana da cobertura, conforme a ideia do arquitecto.21 Os pórticos têm a sua estrutura em 

betão, sendo revestidos em calcário, do lado exterior, e por cerâmica do lado interior, nas 

cores vermelho e verde (as cores de Portugal), sendo a primeira vez que o arquitecto utilizou 

este material tipicamente português, nos seus projectos. Segundo este, são revestidos de 

azulejos, para “(...) manter a sensação de espaço coberto fechado.”22

No entanto, e tal como se pode observar na planta da figura 3.9, o desenho dos 

pórticos não é optimizado do ponto de vista estrutural, dado que, não apresentam uma 

métrica regular, ou de certa forma, uma métrica pré-estabelecida. Supõe-se, por isso, que 

tenha sido uma decisão de arquitectura, para que fosse possível iluminar-se naturalmente, 

ainda que de forma indirecta, os espaços pertencentes ao alçado do Pavilhão virado para 

a Praça Cerimonial. Considera-se então que são essas mesmas aberturas que ditam o 

posicionamento dos contrafortes.  

“Aparentemente, o edifício comunica. Estou muito feliz com a reacção que 
as pessoas têm. Por outro lado, houve quem afirmasse: o telhado curvo é 
maravilhoso, mas o resto não. Um crítico escreveu: “Foi uma bela obra de 
engenharia ligada a um edifício banal.” O facto é que as pessoas nem sempre 
são capazes de entender que a expressão da cobertura está relacionada com 
tudo o resto!”23

19 EL CROQUIS - Álvaro Siza, Nº68/69+95. 1999. p. 168.
20 Ibidem, p. 167.
21 STOCK, Wolfgang. Trad. Maria Dulce Loução - Álvaro Siza: Pavilhão da Expo em Lisboa, 2002/03. p.42. 
22 EL CROQUIS , Op. Cit., p. 167.
23 Ibidem, p. 169.
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3.  10.  Conjunto de imagens onde se observa a relação dos contrafortes com as aberturas que permitem a entrada 
de luz no edifício principal. 



773. (em) duplicidade  

3.  11.  Ligação da cobertura da Praça Cerimonial aos contrafortes. 
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3.  12.  Praça Cerimonial vista frontal. Ideia de leveza da cobertura.
3.  13.  Espacialidade da Praça Cerimonial, um espaço público aberto para a cidade. 



793. (em) duplicidade  

3.1.2.  A Cobertura

“De facto, uma das primeiras ideias que tive para a cobertura da praça foi 
a de uma abóbada com uma curvatura relativamente suave, mas assim 
não dava a ideia suficiente de refúgio, e com o tempo a ideia inverteu-se 
e tornou-se numa cobertura curva suspensa. Esta inversão da curva deu-
-se por uma casualidade. Como Aalto disse uma vez: às vezes é necessário 
desenhar quase sem rumo, deixar que a ideia flua.”24 

Desde cedo que a ideia estava materializada na cabeça de Siza Vieira, o próximo passo 

foi abordar a equipa de engenharia. 

“Trabalhei com a Ove Arup com Cecil Balmond – e com um engenheiro muito bom de 

Lisboa – Segadães Tavares - que colaborava com ele. Quando apresentei a ideia ao Cecil - uma 

cobertura de 60 por 58 metros - Eu achei que ele me ia dizer que eu era louco. Mas em vez disso, 

ele disse: “Sim, nós podemos fazê-lo!” Afinal, acho que tecnicamente é uma solução bastante 

normal: uma laje de vinte centímetros de espessura com tubos no seu interior, através das quais 

passam cabos tensores.”25 

Considera-se a cobertura, quanto à sua imagem e aparente leveza, como que uma 

folha de papel pousada em dois tijolos. Tanto é acolhedora, como abre e convida a cidade. 

A cobertura tem cerca de 20cm de espessura e é suspensa por cabos de aço ancorados, 

nos pórticos laterais, tal como já foi referido anteriormente. Tem a forma de uma catenária, 

apresentando uma flecha de 3 m para a drenagem das águas pluviais. A cobertura da praça, 

tem uma área aproximada de 3.250 m2, com a particularidade de ser composta por um 

único vão com 65 m de comprimento e 50 m de largura, atingindo o tecto uma altura 

máxima de 17 m nas extremidades laterais e mínima de 13 m no meio do vão. 

A estrutura de suporte, com os dois pórticos implantados perpendicularmente ao 

cais, é constituída por contrafortes em betão armado. Os cabos de aço, que fazem a forma 

da pala, estão distanciados entre si de 58 cm a eixo, sendo certo que cada cabo é constituído 

por sete cordões auto-embainhados. Entre as estruturas de suporte de um e do outro lado e o 

início da casca, os cabos têm uma trajectória livre de 1,56 m. As fundações são constituídas 

por estacas de betão armado moldadas no terreno e encabeçadas por maciços corridos, 

travados entre si por escoras de betão armado. 26 

24 EL CROQUIS - Álvaro Siza, Nº68/69+95. 1999. p. 166.
25 Ibidem, p. 166.
26 Conteúdo disponível na Internet: <URL: http://www.opway.pt/index.php?option=com_content&task=-
view&id=108&Itemid=106>. [cons. em 05/05/16]
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3.  14.  Pormenor da ligação dos cabos que suspendem a pala aos contrafortes. 



813. (em) duplicidade  

“A intenção de Siza Vieira era que a pala fosse o mais horizontal possível, 
daí que transversalmente o desnível seja apenas de trinta centímetros do 
lado nascente para o lado poente e longitudinalmente se defina como uma 
curva tensa e parabólica, cujo comportamento dos materiais estabelecem a 
relação entre os pontos de apoio e a flecha a meio –vão (altura).”27

Acerca do processo de desenho da cobertura, Segadães assegura que: “A questão que 

ali se colocava era encontrar o equilíbrio entre a rigidez das dimensões dos cabos e a espessura 

da massa colocada por cima (...). Quanto à estabilidade da Pala, que é seguríssima a nível 

sísmico (oscila como um baloiço), foi resolvida com a colocação de escoras com cerca de dois 

metros, por baixo do solo, impedindo que tal se verificasse. Deste modo ninguém vê e a coisa 

resulta.”28 Quanto aos cabos de suspensão, explica, “(...) estão ancorados em duas estruturas 

paralelas, constituídas por contrafortes prismáticos em betão armado, travados por paredes numa 

das faces e solidarizados no seu coroamento por lajes de amarração dos cabos e de repartição de 

esforços, também em betão armado.”29 Segundo Segadães Tavares, “(...) a estrutura da pala é 

simples; é essencialmente uma membrana de pequena espessura, em betão armado de agregados 

ligeiros de argila expandida, de directriz tronco-icónica e suspensa mediante cabos de aço de alta 

resistência.”30  

Foi o primeiro projecto português que utilizou este tipo de betão leve estrutural. Por 

questões de desenho arquitectónico, mais do que pelas próprias razões estruturais, era de 

evitar as demarcações de várias etapas ou a existência de juntas aparentes. Consequentemente, 

a betonagem foi feita de uma só vez, com recurso a um cavalete no solo, abrangendo toda a 

área de projecção da cobertura. Foi um processo longo, desde as primeiras horas da manhã 

até à noite e que obrigou a várias bombas simultâneas e duas centrais de produção de betão de 

prevenção. No entanto, o engenheiro responsável pelo desenho da cobertura, esclareceu que 

não era, de todo, necessária a utilização deste tipo de betão, devido a questões estruturais.31 

“Um dos factores que me pareceu mais forte neste espaço é a completa 
ambiguidade acerca do peso da cobertura. É algo que está claramente 
flutuando, mas que por sua vez tem uma presença monumental. Quando 
estás de baixo da cobertura e ficas a assistir ao que te rodeia, encontras-te 
com o horizonte à distância e com a água. Psicologicamente o espaço põe-te 
em contacto com algo muito maior.”32 

27 MOURATO, Dulce - Entre a folha de papel e a fortaleza do betão. Arquitectura e Vida. Nº1 (Fevereiro 2000). p. 65.
28 Ibidem, p. 64.
29 Ibidem, p. 64.
30 Ibidem, p. 64.
31 Entrevista realizada pela autora em Abril de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice.
32 EL CROQUIS - Álvaro Siza, Nº68/69+95. 1999. p. 167.
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3.  15.  Contraste entre a leveza da cobertura e a estrutura dos contrafortes. 



833. (em) duplicidade  

No entanto, apesar da beleza que a pala emana, o desenho do engenheiro Segadães 

foi depreciado. A pala serviria afinal como ‘guarda-chuva’ e funcionaria como uma folha 

de papel que encaminharia as águas para o lado da Doca. Acerca disso, Segadães Tavares 

concretiza: “Realmente foram discutidas algumas soluções possíveis, como a construção de um 

recorte na Doca, onde o veio da água descaísse como cascata. Isso acabou por não ser feito, pois 

nesse preciso local onde deveria estar a tal abertura passavam pipelines, que de maneira nenhuma 

podiam ser desactivados. Depois passou-se para uma situação alternativa; criar um pequeno lago, 

uma espécie de espelho de água, que recolheria as chuvas. Isto não foi praticável, pois temiam-se 

os acidentes. No entanto, esta atitude pareceu-me ser a correcta.”33 

O comportamento estrutural da cobertura é o de uma estrutura suspensa do tipo 

membrana, sendo irrelevante a sua rigidez à flexão e, consequentemente, a sua espessura. 

Por outras palavras, o betão só serve para dar expressão e proteger os cabos de pré-esforço. 

Do ponto de vista sísmico, a casca funciona como um oscilador independente da estrutura 

de sustentação, mas transmitindo a esta as forças de inércia que gera.34 

Quanto à forma, muito se escreveu ou disse, sobre a complexidade da mesma, no 

entanto, considera-se, pela opinião do engenheiro, que é “(...) uma forma natural, não 

dependeu do arquitecto, nem do engenheiro, é assim que ela fica porque é assim que tem de 

ser, (...) só pode ser aquela [forma], tal como se vê nos postes de alta tensão (...) e como na 

catenária dos eléctricos.”35 A corda onde se estende a roupa, um objecto tão quotidiano, é 

outro exemplo semelhante à curva da pala da Praça Cerimonial. A forma em catenária, é das 

formas mais conhecidas desde o princípio do século XVIII, em que havia um estudo desta 

e das suas aproximações parabólicas.36

33 MOURATO, Dulce - Entre a folha de papel e a fortaleza do betão. Arquitectura e Vida. Nº1 (Fevereiro 2000). p. 66.
34 Conteúdo disponível na Internet: <URL: http://www.opway.pt/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=108&Itemid=106>. [cons. em 05/05/16]
35 Entrevista realizada pela autora em Abril de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice.
36 Ibidem.
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4.  1.  Esquisso do Estádio Municipal de Braga (2004), Arquitecto Eduardo Souto de Moura.



874. (em) simbiose  

(EM) SIMBIOSE

Nota introdutória

O terceiro caso de estudo é o Estádio Municipal de Braga, do ano de 2004, da autoria 

do arquitecto Eduardo Souto de Moura e do engenheiro Rui Furtado, da AFA Consult. 

O Estádio justifica a escolha de uma obra em que a arquitectura e a engenharia 

funcionaram em conjunto, como uma simbiose, quase perfeita, entre as duas especialidades. 

Desde o início que Eduardo Souto de Moura e Rui Furtado se uniram para que o projecto 

agradasse e satisfizesse o mais possível as necessidades de cada especialidade, o que torna 

a obra num projecto com um percurso de sucesso, ainda que a variedade e complexidade 

dos problemas que o estádio colocou constituíssem um grande desafio para toda a equipa, 

na medida em que era um projecto singular para ambas as equipas. Considera-se como 

uma obra em que todo o trabalho de engenharia está à vista e se une em uníssono com as 

questões arquitectónicas. 
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4.  2.  Conjunto de esquissos iniciais de Souto de Moura para o Estádio Municipal de Braga (2004).



894. (em) simbiose  

(EM) SIMBIOSE

1.  O Estádio Municipal de Braga

“...o Estádio de Braga de Eduardo Souto de Moura é, provavelmente, se 
não a melhor, uma das mais interessantes, complexas e provocatórias obras 
de arquitectura construídas em Portugal nos últimos anos. (...) O terreno 
foi aqui explorado nas potencialidades que enunciava. Subindo o monte 
vizinho para ver de cima o primeiro lugar previsto, o arquitecto deparou-se 
com uma pedreira abandonada; a beleza da pedra rasgada, a ferida aberta 
na montanha, a vontade da cidade difusa ao longe e, ao mesmo tempo, 
a memória de antigos anfiteatros encontrados nas cinzas de um qualquer 
monte em Itália ou na Grécia levaram-no a tentar um modelo novo que 
pudesse dramatizar a sua leitura do sítio.”1

 

Etimologicamente, a palavra estádio expressa uma arena onde se faziam exercícios 

e jogos públicos na antiga Grécia. Antigamente, um estádio era uma medida em que “1 

stadion” equivalia a 600 pés gregos ou a 185 metros. No entanto, é com a expansão do 

fenómeno futebolístico que no século XIX, em Inglaterra, o estádio se difunde, sendo certo 

que actualmente está presente na maioria das principais cidades mundiais.2 

1  Manuel Graça Dias, 2004
2  Inicialmente, o desporto começou por ser apenas uma actividade recreativa com o intuito de juntar as pessoas 
para que se divertissem; posteriormente surge como um modelo de competição e, hoje em dia, os estádios, são 
muito mais que meros recintos que acolhem este tipo de desportos, dado que, actualmente, o estádio pode ser 
entendido como um objecto urbano que transforma a cidade. Deixou de ser apenas um recinto e passou a fazer 
parte integrante da regeneração do tecido urbano, criando um ponto de interesse.
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4.  3.  Conjunto de esquissos de Souto de Moura, onde já se observa a ideia de só existirem duas bancadas.



914. (em) simbiose  

Como o próprio nome indica, a obra localiza-se em Braga, na sua periferia, em Dume, 

e foi projectada pelo arquitecto Eduardo Souto de Moura, juntamente com o engenheiro 

Rui furtado da AFA Consult, no âmbito de um evento europeu de Futebol, o Euro 2004. 

O projecto foi iniciado em 2000 e terminou definitivamente em 2005, visto que aquando 

do evento desportivo ainda não estava totalmente concluído.  

Considera-se o “Estádio de Souto Moura”, como muitos lhe chamam, um exemplo 

de uma obra colossal que põe à prova a mestria do arquitecto em projectar à escala de 

uma cidade, libertando-se da escala mais pequena e utilitária. Na opinião de Rui Furtado, 

é um ponto favorável na concepção do projecto, dado que desta forma, “É uma escala 

completamente diferente e, portanto, obriga-nos a todos, seja ao arquitecto que, obviamente não 

tem, enfim, a sensibilidade, digamos, já não sabe só por ele o que é possível fazer ou não, nem nós 

porque realmente as soluções eram todas elas muito novas.”3

No ano de 2004 foi considerado pela Secil como a melhor obra arquitectónica desse 

mesmo ano, enquanto que no ano posterior, destacou-se pelo projecto de estruturas com 

o prémio Secil Engenharia Civil. Foi a primeira vez que a mesma obra foi merecedora do 

prémio bienal Secil, o que reflecte a sua grandeza e qualidade. 

Logo num primeiro vislumbre da obra, é perceptível a diferença entre o Estádio em 

análise e a maioria dos que existem mundo fora, pelo simples facto de não ser concebido 

como uma arena fechada, a forma frequentemente utilizada. O arquitecto Souto Moura 

rompeu com as laterais e idealizou-o apenas com duas bancadas, onde estão distribuídos os 

trinta mil lugares, com a vantagem de permitir aos espectadores a visualização do jogo nos 

ângulos mais favorecidos, ao mesmo tempo que há um vislumbre claro da paisagem onde 

se insere. O arquitecto imaginou um estádio com apenas duas bancadas, com uma bancada 

escavada na pedra, enquanto que a outra surgia isolada. 

“(...) assim, questionei coisas convencionais, pensei: se o futebol mudou, 
porque não muda também a forma.’’4 

O Estádio Municipal de Braga foi a primeira obra com este tipo de programa que 

a equipa, tanto de arquitectura como de engenharia, se propôs executar, e neste sentido, 

começaram por visitar estádios já construídos, sem ideias pré-concebidas, pela Europa. 

3  Entrevista realizada pela autora em Julho de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice.
4    Conteúdo disponível na Internet: <URL: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/ 05.01 /3325?
page=5>. [cons. em 22/06/16]
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4.  4.  Planta de implantação do Estádio Municipal de Braga. Sem escala.
4.  5.  Conjunto de cortes onde se observa a bancada poente incrustada na pedreira. Sem escala.



934. (em) simbiose  

1.1.  O Euro 2004 como reestruturação do tecido urbano

O campeonato Europeu de Futebol do ano de 2004, teve Portugal como o país 

de acolhimento do evento. Para que fosse possível receber um acontecimento destas 

dimensões, renovaram-se e construíram-se novos estádios, incluindo o Estádio Municipal 

de Braga. Cerca de um milhão de pessoas visitaram o País e, como tal, seria importante a 

construção deste tipo de infraestruturas, bem como novos arruamentos, um novo tipo de 

acessibilidades, novos parques de estacionamento, novas infraestruturas viárias e conexões a 

estações de metro surgiram nas cidades em que tal era necessário e possível.

Entende-se o Estádio Municipal de Braga como o mais icónico estádio do Euro, 

caracterizando a paisagem como se fosse uma escultura. Além de ter sido projectado para 

receber o evento Euro 2004, funciona como um elemento-chave na expansão e reestruturação 

da malha urbana da cidade de Braga, como foi exposto anteriormente. A fundação deste 

novo parque desportivo impulsionou novas acessibilidade e infra-estruturas entre Dume 

e o centro da cidade sede de distrito, assim como novas estruturas de saneamento que 

atravessavam o terreno. 

2.  O arquitecto e o engenheiro

“E como Siza tão bem anunciou, “o sentimento que transmite a sua 
arquitectura é o da serenidade.” Estamos perante uma Arquitectura nítida 
e serena, uma Arquitectura decidida e precisa. Céan, em comentário à 
mestria de Velasquez, referia que “representava o ar” como nenhum outro. 
Creio ser isto o que faz Souto de Moura nos Concursos e em toda a sua obra, 
materializa o ar. Porque é isso, materializar o ar, o que faz a Arquitectura. 
E com a maior das naturalidades.’’ 5 (Alberto Campo Baeza)

Eduardo Souto de Moura é um dos arquitectos mais reconhecidos no panorama 

da arquitectura contemporânea portuguesa. Nos últimos anos passou a ser uma referência 

internacional tendo sido vencedor do prémio Pritzker em 2011, assim como o prémio Wolf 

de Artes em 2013. 

A sua arquitectura tem como base os princípios de lógica, clareza, precisão e 

racionalidade que transforma as suas obras como se fossem poesia. Conhecido por seguir 

5   Eduardo Souto de Moura: Concursos/ competitions – 1979-2010. p 29. 
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4.  6.  Esquisso para a bancada nascente. Aproximação às aberturas circulares nos montantes. 
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uma linha Miesiana, com especial destaque para a ligação da sua arquitectura com o existente, 

o muro, a ruína, entende o acto de construir como a razão essencial da arquitectura.  

Na opinião do engenheiro Rui Furtado, Souto Moura “sabe usar essa arte como 

ninguém, como se fosse um elástico. Sabe esticar o elástico, ver a reacção dele e encolher. Mesmo 

que ainda possa esticar um pouco mais, recolhe sempre antes. Esse é o sítio certo. Isso faz com 

que tenha uma obra construída invulgar, em quantidade e qualidade. Ele consegue definir com 

grande clareza quais são os limites.”6 

Rui Furtado é um engenheiro português, administrador da AFA Consult, com 

responsabilidade na estratégia de desenvolvimento e coordenação geral de projectos. Além 

da sua formação como engenheiro de estruturas, tem um gosto especial pela arquitectura 

e pela inovação, sendo certo que a busca de uma integração bem sucedida entre estas 

disciplinas é o factor que mais o motiva. 

O resultado final do projecto assentou num intenso e constante diálogo entre a 

engenharia e a arquitectura. Os critérios definiram-se desde o início, no entanto, as soluções 

apareciam constantemente de ambas as partes e só eram postas em prática quando o resultado 

agradasse unanimemente. Uma prova de como todo o processo correu da melhor forma é 

que “no final do projecto, era engraçado que eram os engenheiros a lutar pela arquitectura do 

projecto, e os arquitectos a lutar pela engenharia, portanto, foi muito engraçado que as coisas já 

funcionavam ao contrário”7 conforme afirma Rui Furtado. É esta relação de cumplicidade, 

entre as duas especialidades, que existiu em todas as fases do processo, que se considera 

como foco de interesse para o presente trabalho de investigação. 

Rui Furtado relembra esta relação como “o maior fascínio de todo o processo.”8 Na sua 

opinião, para que a relação entre o arquitecto e o engenheiro flua da melhor forma “tem de 

haver uma confiança e amizade muito grandes, porque normalmente os arquitectos mentem aos 

engenheiros e os engenheiros mentem aos arquitectos (...) porque os arquitectos têm a ideia feita 

que os engenheiros dizem que não só para não terem trabalho, e os engenheiros têm a ideia feita 

de que os arquitectos são malucos e que nós temos mais que fazer do que andar a aturá-los.”9

6   LOPES, Diogo Seixas - O Material tem sempre razão, p. 7.
7   Entrevista realizada pela autora em Julho de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice.
8   FERREIRA, Ana - Estádio Municipal de Braga: Um estádio de emoções. Revista/ Info: Magazine de Informação 
da Ordem os Engenheiros região Norte. Nº7. (2006) p. 10.
9 Entrevista realizada pela autora em Julho de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice.
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4.  7.  Início da construção. Terreno após a escavação e contenção dos taludes .
4.  8.  Construção do piso térreo. 
4.  9.  Construção da bancada nascente. 
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2.1.  Processo de construção

“Escrever sobre o projecto do Estádio não é falar da gravidade, da anulação 
dos momentos, da tracção e da compressão. Escrever não é falar da “empatia” 
entre duas disciplinas, a Arquitectura e a Engenharia, que foram sempre 
uma só, mas de um projecto de “vida” e não sobre a vida de um projecto. 
Durante três anos Engenheiros e Arquitectos propuseram-se a alterar o 
lugar de uma pedreira, para que aquele sítio, que era para nós o “mundo” 
todo, pudesse ficar melhor. Durante dias e noites, semanas, fins-de-semana, 
desenhamos maquetas, viajamos, ensaiamos, confirmamos e anulou-se a 
gravidade. Dias e noites trabalhamos à tracção e à compressão para que 
esta obra pudesse existir. (...) Hoje com a colaboração da engenharia, com 
aquele betão natural, saído do corte artificial da pedra, pensamos que 
aquele mundo ali, ficou mais natural – “é uma obra própria nossa.”10 
(Souto Moura)

O primeiro desafio do processo de construção, que se revelou longo e trabalhoso, foi 

moldar o sítio de forma a que o estádio se pudesse ‘encaixar’ na pedreira. Consequentemente, 

começou com a escavação de cerca de 1.700.000 m3 de saibro e rocha11, o que já foi, por 

si só, um grande desafio. A contenção dos taludes também fez parte deste processo, dado 

que era necessário que o terreno fosse capaz de sustentar a ancoragem do estádio. No 

entanto, alguns taludes apresentavam diáclases (fracturas que dividem a rocha em bloco) 

e foi necessário executar uma malha de ancoragens e pregagens que assegurassem a sua 

estabilidade, sendo o seu comportamento avaliado por um conjunto de inclinómetros e 

células de carga que estão ligados ao sistema de monitorização do Estádio.12 Como recorda 

Rui Furtado, inicialmente, “havia uma implantação do estádio, que era mais ou menos no 

mesmo sítio, mas era mais visível, digamos assim, não estava tão incrustado na terra, e essa 

realidade foi a primeira proposta para a própria Câmara, e à qual a resposta foi que era uma 

peça demasiado grande.”13 Como resultado, a equipa optou por enterrar o estádio para que 

ficasse uma peça com menos impacto. 

A pedreira era quase imperceptível no terreno onde inicialmente estava prevista a 

sua implantação, mas no decorrer do projecto o arquitecto reconhece a sua potencialidade 

enquanto elemento natural, para que seja um ponto fulcral da construção do Estádio. Neste 

sentido, altera a implantação prevista, com uma rotação de cerca de cinco graus, e decide 

10 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele - Estádio Municipal de Braga de Eduardo Souto de Moura, 
2007. p 13. 
11 AFA Consult - A engenharia do Estádio Municipal de Braga. Disponível na Internet: <URL: www.afaconsult.
com/pt/comunicacao/artigos-tecnicos>. p. 9. [cons. em 08/01/16]
12 Ibidem, p. 9. 
13 Entrevista realizada pela autora em Julho de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice.
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4.  10.  Conjunto de imagens renderizadas para a proposta do Estádio Municipal de 
Braga, onde se observa a relação entre o construído e o terreno  natural envolvente. 
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expandir a pedreira existente. O arquitecto afirma que o sítio foi aquele que ele quis, a 

pedreira foi “(...) coisa mental (...) o sítio já tinha sido manipulado (...) a pedreira manifestava 

um estado intermédio entre a natureza e artifício construído, que nós usamos como ponto de 

partida, continuando a escavação, esvaziando a encosta para implantar o Estádio como um 

anfiteatro.”14 

3.  O projecto arquitectónico

“O estádio é uma surpresa. Isto é, se eu entro por cima, pela praça, mete 
medo porque é impressionante. Tem a praça que se prolonga visualmente 
sobre a cobertura onde estão as fixações dos cabos, que parecem uma espécie 
de leões. Depois, desço e entro num espaço fechado, sob a pala, e logo mais 
adiante encontro-me num jogo de escadas como num ambiente do Piranesi. 
Realmente, se entrar pela praça, o estádio tem um carácter, se entrar por 
baixo ou se subir encontram-se as galerias com os buracos, à Kahn, com uma 
perspectiva que varia de piso para piso. A imagem mais forte do estádio são 
os montantes da arquibancada poente metidos dentro da pedra e que são 
fixados com cabos que entram 25 metros no terreno. É impressionante a 
tensão provocada pela pedra entre cada dois montantes. É o betão a querer 
socorrer-se da pedra e a pedra a responder, os dois estão “de mão dada.”15 
(Souto Moura)

O programa pode ser considerado em três pontos ou áreas distintas, segundo a 

memória descritiva16 do arquitecto: 

A) o parque de estacionamento, à cota 87, para 120 carros e 4 autocarros por baixo 

do relvado, bem como as instalações desportivas, balneários e televisão, também por baixo 

do relvado, mas, à cota 93; 

B) a bancada nascente, que para além de 15.000 cadeiras, tem 30 camarotes à cota 

112, servidos por escadas e um elevador de recurso para oito pessoas; 

C) a bancada poente, com instalações da imprensa para 150 pessoas, mais instalações 

da UEFA, à cota 103, piso VIP, com 12 camarotes e 4 estúdios de televisão servidos por 

escadas e 2 elevadores, 2 restaurantes com 2 cozinhas, tudo à cota 112 e finalmente o posto 

de comando do estádio com 12 lugares, à cota 138. 

14 EL CROQUIS - Eduardo Souto de Moura Nº124. (2005) p. 17.
15 Conteúdo disponível na Internet: <URL: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/05.019/3325?
Page=5>. [cons. em 22/06/16]
16 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele - Estádio Municipal de Braga de Eduardo Souto de Moura, 2007. pp 16/17.  
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4.  11.  Conjunto de esquissos, do arquitecto Souto de Moura, para a Bancada Nascente. 
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3.1.  A Bancada Nascente 

Percorrendo a alameda principal de acesso ao estádio, atinge-se a bancada nascente à 

cota 98. Posteriormente, o acesso às instalações desta bancada, é feito por rampas que estão 

alternadas, entre si, no sentido descendente e ascendente, com uma pendente máxima de 

6%. As rampas descendentes permitem aceder ao amplo espaço existente imediatamente 

abaixo da cota do relvado e que tem ligação com a bancada poente, por outro lado, as 

rampas ascendentes permitem ter acesso aos lugares das bancadas superior e inferior e a 

todas as áreas de apoio existentes nesta bancada, tais como, zonas de circulação, instalações 

sanitárias, camarotes e bares. 

A circulação vertical acontece por meio de escadas localizadas entre os montantes 

que, a partir da cota 110, têm os patamares intermédios em consola. Existem ainda dois 

elevadores panorâmicos que permitem o transporte de cargas e pessoas, entre a cota 98 e a 

cota 112. 

A bancada nascente apoia-se em dezasseis lâminas verticais (montantes) de espessura 

constante e igual a 1 metro. O desenho destes montantes foi, segundo o engenheiro Rui 

Furtado, o único “jogo” que houve entre as duas especialidades, recordando que “quando 

a gente os calculou, estabelecemos que deviam ter 1,20 m de largo, embora eu tivesse a suspeita 

que eu pudesse vir a reduzi-los, mas eu nunca disse que os íamos reduzir até ao fim. No fim do 

projecto, então dei a boa notícia, disse “vamos reduzir isto para 1 m” e, digamos, que foi o maior 

jogo que nós fizemos, foi a espessura daqueles montantes.”17 

Quanto à sua estrutura, a bancada nascente funciona sem qualquer junta de 

dilatação. Consequentemente, o conjunto dos dezasseis montantes com as lajes dos pisos e 

das bancadas, estabilizam a estrutura tanto às acções verticais como às horizontais.18 

Para a circulação horizontal existem três grandes aberturas circulares, uma com 14 

metros de diâmetro e as outras duas com 8,5 metros, que são atravessadas por lajes com uma 

extensão de aproximadamente 125 metros (o comprimento total das bancadas). Considera-

-se o desenho, destas aberturas circulares, um ponto-chave no projecto, dado que não 

estavam previstas no projecto inicial e, ao contrário do que seria de esperar, não partiram 

da engenharia, mas sim do próprio arquitecto, ou seja, prova que, de facto, não existiram 

distinções nas equipas e todos lutavam pelo mesmo objectivo. Rui Furtado, recorda que 

“Quando começamos a desenhá-los, os montantes eram todos fechados, tinham umas portas 

rectangulares para passarem os corredores, aquilo foi uma ideia do Eduardo que se veio a verificar, 

17  Entrevista realizada pela autora em Julho de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice.
18 AFA Consult - A engenharia do Estádio Municipal de Braga. Disponível na Internet: <URL: www.afaconsult.
com/pt/comunicacao/artigos-tecnicos>. p. 19. [cons. em 08/01/16]
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4.  12.  Relação da bancada nascente com a linha de água existente na área envolvente. 
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até vantajosa para a engenharia. Foi dele, por razões obviamente estéticas, mas por razões até 

estruturais também. Porque a justificação dele foi para aligeirarmos os montantes e eu até dizia, 

“mas nós precisamos de peso para equilibrar a cobertura”, mas na verdade, no fim, funcionou 

bem.”19 Estas mesmas lajes dos pisos apoiam-se nos montantes e em vigas metálicas sempre 

que o local de apoio são as aberturas circulares. Nesta zona, as vigas metálicas funcionam 

em conjunto com as lajes como vigas mistas. As escadas são em betão armado e apoiam-se 

entre montantes, vencendo um vão livre de 6,5 metros.20 

A bancada nascente, ao contrário da bancada poente, que está incrustada no terreno 

e, por isso, o sítio é como que uma peça fundamental na sua ancoragem, não se socorre 

da pedra para se agarrar à envolvente. No entanto, tal como se observa na figura 4.12, a 

bancada em questão tem uma forte ligação ao exterior através da linha de água existente 

que foi mantida, e de todo o amplo terreno que a envolve fazendo uma das entradas para 

o estádio.

“Quando o projecto passa para um lugar específico tenho que descobrir o 
vazio que tem esse terreno, para o completar. E a arquitectura, quando 
é boa e se constrói – não quer dizer que eu o consiga, ou melhor tento – 
mostra-nos como esse terreno, esse sítio, não podia existir sem a presença 
dessa obra. Temos que descobrir o que é inapropriado, e como deve ser o 
edifício para que ambos, lugar e arquitectura, resultem adequados entre 
si. O terreno nunca é virgem, e quando vejo que a arquitectura que me 
interessa não está bem no seu lugar, manipulo o terreno, o lugar. (...) tudo 
isto é uma forma de dar mais sentido às coisas, ainda que depois o trabalho 
do arquitecto não se evidencie, pois essa manipulação do terreno não se deve 
sentir pois perderia interesse. (...) assim, tudo isto deve ser feito de um modo 
subtil, que pareça que o seu estado sempre foi esse.” 21 (Souto de Moura)

19  Entrevista realizada pela autora em Julho de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice.
20  AFA Consult - A engenharia do Estádio Municipal de Braga. Disponível na Internet: <URL: www.afaconsult.
com/pt/comunicacao/artigos-tecnicos>. p. 19. [cons. em 08/01/16]
21 EL CROQUIS - Eduardo Souto de Moura Nº124. (2005) p. 10.
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4.  13.  Construção das aberturas circulares nos montantes. 
4.  14.  Resultado final das áreas de circulação da bancada nascente. 
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4.  15.  Processo de construção da Bancada Nascente.
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4.  16.  Espacialidade nas zonas de distribuição na bancada poente. 
4.  17.  Interior da bancada poente com o granito em confronto com o betão. 
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3.2.  A Bancada Poente

O desenho da bancada poente foi o elemento mais complexo, depois da cobertura, 

devido aos diversos problemas colocados: montantes ancorados em rocha e saibro, 

funcionamento de conjunto da estrutura com o solo, compatibilização do funcionamento 

estrutural das estruturas com rigidezes muito distintas e fundações sobre banquetas instáveis. 

As dificuldades foram, porém, ultrapassadas com as soluções que pareceram à equipa ser as 

mais adequadas. 

Esta bancada encontra-se “encaixada” num maciço granítico cuja cota superior 

corresponde ao nível da praça que lhe dá acesso. As áreas ocupadas pelos pisos abaixo 

da cota do relvado (98) destinam-se a zonas de circulação, balneários, posto médico 

e bombeiros. A circulação vertical processa-se por escadas e por elevadores que, na sua 

maioria, são panorâmicos. A relação dos espaços de circulação situados sob as bancadas 

com o talude rochoso, fortemente diaclasado, tinha que ser privilegiada no projecto. Nesse 

sentido, a estrutura das zonas de circulação e comunicações verticais é mais depurada do 

que na bancada oposta, deixando o protagonismo para a rocha e para a sua ligação com os 

montantes de apoio da cobertura.22

Tirando partido do facto de a praça superior se encontrar à mesma cota da cobertura, 

a estabilização da estrutura às acções horizontais transmitidas pelos cabos da cobertura é 

conseguida por ancoragens no maciço. Existem nesta zona de transição, entre a cobertura 

e o maciço, dezoito montantes com uma espessura constante igual a 1,0 metro, que se 

ajustam às irregularidades do talude.23

A estrutura da Bancada Poente, sendo porticada, poderia ser considerada auto-

suficiente para travamento segundo o plano horizontal. No entanto, a esbelteza dos pilares 

e o modo quase sempre excêntrico como as vigas se apoiam, limitaram essa possibilidade. 

Houve assim que tirar partido das lajes à cota 112 e 116, pisos 2 e 3 respectivamente, que, 

funcionando como diafragmas horizontais rígidos, conferem um adequado travamento 

às acções horizontais apesar do reduzido número de ligações destas aos montantes. A 

irregularidade existente ao nível dos pisos e a configuração das bancadas (inclinadas), obrigou 

a que todo o cálculo se efectuasse sobre modelos tridimensionais globais.24 Estruturalmente, 

é uma peça fundamental para a estabilidade global do estádio.

22 AFA Consult - A engenharia do Estádio Municipal de Braga. Disponível na Internet: <URL: www.afaconsult.
com/pt/comunicacao/artigos-tecnicos>. p. 20. [cons. em 08/01/16]
23 AFA Consult - A engenharia do Estádio Municipal de Braga. Disponível na Internet: <URL: www.afaconsult.
com/pt/comunicacao/artigos-tecnicos>. p. 20. [cons. em 08/01/16]. 
24 AFA Consult - A engenharia do Estádio Municipal de Braga. Disponível na Internet: <URL: www.afaconsult.
com/pt/comunicacao/artigos-tecnicos>. p. 21. [cons. em 08/01/16]
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4.  18.  Corredores de acessos na bancada poente, com linhas mais depuradas e menos iluminada que a nascente. 
4.  19.  Entrada para o campo de jogo, com pormenor da sinalização. 
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4.  20. Relação da bancada poente com a pedreira, com a iluminação natural reduzida.
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4.  21.  Esquissos da primeira fase da cobertura do estádio, onde é possível observar uma cobertura contínua com 
pequenas aberturas circulares. 
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3.3.  A cobertura 

Assume-se a cobertura como o elemento com mais interesse, considerado pelo 

público em geral, dado que suscita mais admiração e curiosidade. 

A cobertura do Estádio era para ter sido semelhante à pala do Pavilhão de Portugal, em 

Lisboa, projectada pelo arquitecto Álvaro Siza. No entanto, acabou por se transformar com 

o decorrer do projecto e ter como referência a construção das Pontes Incas, devido a uma 

viagem que Souto Moura fez ao Peru, em 1998.25 Sublinha-se, neste exemplo, a importância 

da viagem enquanto ferramenta fundamental, para o arquitecto, no desenvolvimento das 

várias fases de um projecto.

Entende-se o desenho e suporte da cobertura como o grande desafio para a equipa, 

dado que deveria reforçar a ideia da integração do estádio no ambiente envolvente, mas ao 

mesmo tempo deveria ser tão leve e simples quanto possível.

 Não foi equacionado o uso de arcos, treliças, postes, cabos ou membranas, dado que, 

segundo a equipa, eram elementos que não encaixavam no conceito pretendido. 

O engenheiro Rui Furtado recorda que: “Esta cobertura tem cerca de 210m de vão e do 

ponto de vista do comportamento, sendo duas, têm um comportamento muito estranho (...). Para 

nós, engenheiros, obviamente, a solução mais lógica era a cobertura como a do pavilhão porque 

era uma cobertura contínua e, portanto, era a solução mais defensiva. Mas aí era uma desgraça 

porque não entrava sol no campo, e então fizeram-se uns buracos redondos, (...) mas aquilo ficava 

mal, parecia um campo de smarties com as sombras projectadas. Evidentemente aquilo não podia 

ser. Isso tudo acontecia ao mesmo tempo que os estudos de viabilização estrutural eram feitos e 

então concluiu-se que, em determinada altura dissemos não, não pode ser, têm que ser duas.”26

O primeiro passo a dar era o de fazer o projecto de uma cobertura única no mundo, 

o que de facto foi conseguido, não só pelo seu vão de 200m, mas também pelos cabos 

serem livres na zona central. Para se erguer a cobertura foram realizados ensaios em túnel 

de vento, em três países, a quatro escalas diferentes, nas quais estiveram envolvidas diversas 

identidades. Como explica Renato Bastos, responsável pelo desenho da cobertura, “é um 

exemplo de que não se consegue, apenas recorrendo a computadores, prever e dimensionar aquele 

tipo. Temos que voltar aos modelos físicos, aos ensaios em modelo reduzido de túnel de vento e 

estudar o comportamento das peças em modelo reduzido como se fazia no século XX.”27 A selecção 

do tipo de cabos constituiu, também, uma importante decisão, dado ser determinante para 

25 FERNANDES, Fátima; CANNATÀ, Michele - Estádio Municipal de Braga de Eduardo Souto de Moura, 2007. p.15.  
26 Entrevista realizada pela autora em Julho de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice.
27 FERREIRA, Ana - Estádio Municipal de Braga: Um estádio de emoções. Revista/ Info: Magazine de Informação 
da Ordem os Engenheiros região Norte. Nº7. (2006) p. 9.
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4.  22.  Cobertura da bancada nascente e a sua relação com a paisagem. 
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a definição das características formais e tecnológicas da cobertura. Foram equacionadas duas 

soluções: cabos do tipo “full locked coil” ou cabos embainhados. Estudadas as diferentes 

características das duas soluções, em termos de durabilidade, dispositivos de ancoragem e 

dimensionamento, a solução escolhida recaiu sobre os cabos “full locked coil”, por conduzirem 

a secções inferiores. 

Pelo facto de na zona central existirem apenas os cabos, é possível que estes possam 

exibir alguns comportamentos dinâmicos indesejáveis. Para aliviar este comportamento, 

optou-se por desenhar os cabos ligados, entre si, em pares, por pequenos amortecedores, 

sendo que a distância entre cada par é de 3,75 metros. A ancoragem dos cabos é feita em 

duas vigas (onde a cobertura assenta) que fazem o coroamento das bancadas. Esta laje de 

cobertura das bancadas é em betão armado e conta com 20 cm de espessura. Por razões 

práticas e económicas, o escoramento e a cofragem tinham de ser evitados, optando-se, 

consequentemente, pela utilização de elementos pré-fabricados. Os elementos escolhidos 

são painéis com as dimensões de 1,8m por 3,75m, nos quais existe uma chapa de aço, por 

baixo de cada painel, que faz o acabamento e que se estende para fora dos limites do betão 

pré-fabricado para fornecer a cofragem para a execução in situ das juntas entre os painéis.28

Quanto à drenagem das águas pluviais da cobertura, esta é feita (à semelhança 

do Pavilhão de Portugal na Expo’98) apenas num sentido, com um caimento de 1%, 

sendo recolhida por duas gárgulas em aço inox duplex, que encaminham as águas para os 

“aquedutos”, também eles em aço inox. Posteriormente, as águas são conduzidas para a rede 

de águas pluviais e para a linha de água existente no recinto do Estádio. Estes aquedutos têm 

cerca de 40m de comprimento, dos quais 27m são em consola, apoiando-se nas banquetas 

do talude em pilares de comprimento variável, dada a inclinação do terreno.

28 FERREIRA, Ana - Estádio Municipal de Braga: Um estádio de emoções. Revista/ Info: Magazine de Informação 
da Ordem os Engenheiros região Norte. Nº7. (2006) p. 15.



Arquitectura e Estrutura: Duas faces da mesma folha de papel114

4.  23.  Pormenor da gárgula de escoamento de águas da cobertura. 
4.  24.  Campo de jogo visto da bancada poente. 
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4.  25.  Relação entre a cobertura e a gárgula de escoamento de águas da mesma. 
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4.  26.  Grelha de ventilação do piso subterrâneo.
4.  27.  Pormenor da sala hipóstila. 
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3.4.  O relvado e áreas de circulação 

O relvado não é apenas o local destinado à disputa dos jogos de futebol, mas também 

constituí a cobertura de todo o edifício que se situa por baixo. Localiza-se à cota 98,0 e tem 

uma dimensão de aproximadamente 125x80m, sendo toda a área do relvado ocupada pelo 

edifício que, com dois pisos, contém o parque de estacionamento, os balneários e todos os 

serviços que serviram de apoio ao evento de futebol.29 

Considera-se, como facto curioso, o edifício não possuir uma entrada principal 

que possibilite a caracterização de uma área para a recepção de pessoas para visitas 

ou conferências, bem como o acesso à loja do clube. A entrada é realizada, do mesmo 

modo que para os veículos, por um túnel que leva o visitante directamente ao parque de 

estacionamento referido anteriormente. O acesso a partir do túnel dá ligação directa ao piso 

-2 (cota 87,80), no qual existe um amplo espaço para estacionamento de viaturas ligeiras e 

autocarros. Ainda neste piso, localizam-se as cisternas para utilização em caso de incêndios, 

assim como outras infraestruturas eléctricas do estádio. Já no piso -1 (cota 93,24), localiza-

-se um amplo espaço de circulação entre as bancadas Nascente e Poente e ainda uma área 

destinada aos balneários de jogadores, treinadores e árbitros.30 Em todo o contorno do 

relvado, existe um “fosso” fechado por um gradil metálico, que permite a entrada de luz 

para o piso -1 e, simultaneamente, a circulação de pessoas e viaturas em caso de emergência. 

Estruturalmente, a zona ocupada pelo relvado é formada por pilares de secção circular 

com diâmetro constante de 0,70m, que apoiam as lajes fungiformes dos pisos -1 e 0. Estes 

pilares têm um espaçamento regular em planta com 9,35m numa das direcções e 7,5m na 

outra. A laje do piso -1 é maciça e tem uma espessura total constante de 0,35m. A laje que 

dá apoio ao campo de jogos tem uma espessura constante de 0,50m e suporta, para além das 

cargas previstas no relvado, tudo o que é necessário à constituição do relvado e que perfaz 

uma espessura média total de 1,10m, onde se incluem os sistemas de impermeabilização e 

drenagem inferior. As fundações são do tipo directas (sapatas).31

29 AFA Consult - Novo Estádio de Braga/ Braga Stadium. Disponível na Internet: <URL: www.afaconsult.com/
uploads/FicheirosImprensa/2412_5.pdf>. p. 2. [cons. em 10/01/16]
30 AFA Consult - A engenharia do Estádio Municipal de Braga. Disponível na Internet: <URL: www.afaconsult.
com/pt/comunicacao/artigos-tecnicos>. p. 23. [cons. em 08/01/16]
31 AFA Consult - A engenharia do Estádio Municipal de Braga. Disponível na Internet: <URL: www.afaconsult.
com/pt/comunicacao/artigos-tecnicos>. p. 24. [cons. em 08/01/16]
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5.  1.  Esquisso do arquitecto Rem Koolhaas para a Estação de Televisão Central da China. 



1215. (no) limite  

(NO) LIMITE

Nota introdutória

O quarto caso de estudo é a Estação de Televisão Central da China, do ano de 2012, 

e teve como arquitecto principal Rem Koolhaas, e como engenheiro, Cecil Balmond. 

A relação entre a arquitectura e a engenharia decorreu da melhor forma com as 

diversas equipas sempre presentes em todas as etapas do projecto. No entanto, o estudo 

desta obra, marca-se também pelo interesse em compreender de que forma os avanços 

tecnológicos, com a introdução de softwares de desenho e análises estruturais, cada vez mais 

avançados, se estão a tornar nos catalisadores de uma arquitectura mais escultural e, por 

vezes, como é o caso, megalómana. 

A diferença no processo de construção desta obra para as demais, incide no processo 

de monitorização completa desde o início, com análises sucessivas e em tempo real, devido 

à sua complexidade estrutural. 
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5.  2.  Relação do edifício, nomeadamente do novo centro de negócios, com as construções envolventes. 
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(NO) LIMITE

1.  A Estação de Televisão Central da China

“CCTV é um edifício espectacular - e um espectacular sucesso, o que é 
mais do que apenas um sucesso retórico. Para um arquitecto a questão é: 
como se faz um arranha-céus depois dessa forma já existir? Será que não 
empurrou o limite do edifício vertical? Esse é o tipo de pergunta na  qual 
eu estou interessado. A razão pela qual estou interessado no CCTV é que 
as conexões horizontais operem como dinâmicas importantes na construção 
vertical (...). Mas então a questão torna-se na seguinte, algo tem que ser 
espectacular, a fim de mudar o modelo ou o tipo de construção como a 
conhecemos? Para mim esta é uma questão que deve estar sobre a mesa 
quando falamos de temas como globalização. Alguém faria o CCTV, 
digamos, em Istambul actualmente? Eu acho que sim, eu não acho que o 
edifício seja exclusivamente sobre a China.”1 

A Estação de Televisão Central da China, como o próprio nome indica, localiza-se na 

China, na capital, em Pequim. O projecto insere-se a norte do Central Business District - um 

centro de negócios da capital - perto da intersecção da Avenida Chang’an com o terceiro anel 

viário, num local de quatro blocos, com uma área total de 180.000 m2. No exterior existe 

um parque concebido como uma extensão do eixo verde proposto pelo Centro de Negócios, 

com dupla funcionalidade, podendo ser aberto ao público para eventos e entretenimento, 

ou fechado, para que possa ser utilizado em filmagens exteriores.

1   Architecture Words I Supercritical: Peter Eisenman & Rem Koolhaas, 2010. p.18.
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5.  3.  Conjunto de diagramas de distribuição dos programas no edifício. 

Administração Negócios Cantina

Notícias Centro de emissão Áreas VIP

Produção de programas Vestiários Zonas de lazer

Circulação de visitantes Núcleos Parque de estacionamento 
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Os diversos programas que constituem a Estação de Televisão distribuem-se em dois 

edifícios principais, o CCTV, que acomoda tudo o que está directamente ligado à televisão, 

e a TVCC, onde se insere um teatro e um hotel.2 

Na opinião de Cecil Balmond, o engenheiro responsável pelo projecto, “com este 

edifício, a China queria criar um ícone absoluto.”3 Além disso, Rem Koolhaas afirma que o 

estimulante não foi apenas o projecto da CCTV, mas todo o envolvimento com a China a 

longo prazo, no qual tentou “(...) compreender a China antes mesmo de [se] envolver enquanto 

arquitecto. (...) Normalmente dizem aquilo que fazer, ou aquilo que mudar, e a forma de 

o fazer, também já foi decidida: no caso do CCTV, significava construir uma estrutura com 

550.000 m2.”4 

A Estação de Televisão contém, num só edifício, todos os serviços necessários à 

produção e transmissão de televisão. O programa combina administração e escritórios, 

estúdios de transmissão e de produção, bem como serviços de todos os processos envolvidos 

na transmissão televisiva, no qual tudo se liga como se fosse um loop, tal como o próprio 

arquitecto descreve o conceito do edifício. Duas estruturas - as torres - formam-se a partir 

de uma plataforma base de produção que é, em parte, subterrânea. Cada uma destas duas 

torres tem um carácter distinto: uma é dedicada à radiodifusão, enquanto a segunda se 

destina aos serviços e à pesquisa. No topo unem-se por uma parte do edifício em consola, 

onde se localizam os serviços de gestão e administração. 

A forma do edifício não surgiu apenas por razões de desenho arquitectónico. Rem 

Koolhaas optou por idealizar o edifício como um contínuo, ao invés de várias construções 

para cada tipo de programa, pelo facto de, assim, permitir que cada trabalhador possa estar 

permanentemente consciente da natureza do trabalho dos seus colegas, numa estrutura 

organizada de forma circular. Na sua opinião, “uma cadeia de interdependência promove a 

solidariedade em vez do isolamento, a colaboração em vez da oposição.”5 Talvez em resultado 

desta opção (do não isolamento), e tal como se pode observar na figura 5.3, o edifício foi 

projectado de forma a que lhe seja permitido público acesso por um caminho específico, 

denominado por public road, que oferece vistas das múltiplas fachadas, para o centro de 

negócios e toda a cidade de Pequim. 

2  Apesar do projecto Headquarters ser um conjunto de dois edifícios, o CCTV e o TVCC, tal como já foi 
anteriormente mencionado, ambos da autoria do OMA, o estudo debruça-se somente na análise da Estação de 
Televisão pelo seu interesse no estudo das questões pertinentes à dissertação.
3      Conteúdo disponível na Internet:  <URL: http://elpais.com/diario/2007/06/27/cultura/1182895210_850215.
html>. [cons. em 08/09/16]
4  Rem Koolhaas: Conversas com Hans Ulrich Obrist, 2009. p. 7.
5   EL CROQUIS - AMO OMA Rem Koolhaas Nº 131/132. (2006). p. 275.
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5.  4.  Conjunto de imagens, do modelo tridimensional, dos dois edifícios que formam 
o Headquarters - CCTV e TVCC.
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À primeira vista, é perceptível a composição do edifício por seis blocos, de forma 

aproximadamente paralelepipédica com dois na base, dois verticais e dois suspensos, 

formando uma saliência, ou seja, os blocos dispõem-se em pares na forma de “L”. Segundo 

o autor do projecto, esta disposição reflecte-se no intuito de sugerir uma sobreposição de 

formas geométricas.6 No entanto, apesar de o desenho do edifício ser apenas composto por 

linhas rectas, a sua forma transmite um movimento sinuoso. Existem ângulos rectos apenas 

na sua dimensão horizontal e, externamente, no plano onde o edifício toca o solo. 

Entende-se o projecto como sendo ambicioso, tanto para a arquitectura como para a 

engenharia, com uma estrutura que desafia a gravidade, sobretudo pela sua forma irregular, 

como se fosse “um circuito dobrado em três dimensões”7, redefinindo a ideia que existe de 

arranha-céus. Apresenta uma linguagem bastante marcada, de natureza quase escultórica, 

resultando num objecto urbano icónico que causa algum mistério de certos enfiamentos 

visuais em contraste com o existente. 

2.  O arquitecto e o engenheiro

O desenho arquitectónico do edifício, como anteriormente mencionado, foi da 

responsabilidade do OMA (Office for Metropolitan Architecture)8 mais concretamente de 

Rem Koolhaas e Ole Scheeren. Já a engenharia, a nível estrutural, foi da responsabilidade 

da Arup9, coordenada pelo engenheiro Cecil Balmond (que actualmente dirige e trabalha 

no atelier Balmond Studio), e contou com equipas localizadas em Londres, Pequim, Hong 

Kong e Shenzhen. 

Remment Lucas Koolhaas nasceu em 1944, em Roterdão, mas viveu até aos dez 

anos em colónias holandesas, na Ásia, antes de regressar ao seu país natal onde inicialmente  

explorou o seu interesse por cinema, um aspecto que acabaria por se fazer notar mais tarde 

na sua carreira de arquitecto. O seu pai era um proeminente escritor na Holanda, o que 

provavelmente fez com que Rem ainda fosse jornalista e escritor, antes de se formar em 

6   KOOLHAAS, Rem - Content, 2004. p. 490.
7 Conteúdo disponível na Internet: <URL: http://www.arup.com/projects/china_central_television_
headquarters>. [cons. em 08/09/16]
8   O OMA é um atelier com foco na arquitectura contemporânea e urbanismo coordenado por seis arquitectos: 
Rem Koolhaas, Ole Scheeren, Ellen van Loon, Reinier de Graaf, Floris Alkemade, e Victor van der Chijs. 
Divide-se por três cidades, de modo a facilitar a diversidade de projectos em todo o mundo - Roterdão, New 
York e Beijing - e foi fundado em 1975 por Rem Koolhaas, Elia e Zoe Zenghelis, e Madelon Vriesendorp.
9  Supõe-se que também existiu um concurso para a escolha da equipa de engenharia, no entanto, talvez 
tenha sido uma escolha óbvia e assertiva, a de optar pela Arup para o projecto de estruturas, dadas as inúmeras 
colaborações que se verificam entre a Arup e o arquitecto Rem Koolhaas.
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5.  5.  Início da construção do piso térreo. 
5.  6.  Aproximação aos meios necessários para a montagem da estrutura. 
5.  7.  Início da construção da consola, com a estrutura das torres finalizada.
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arquitectura na Architectural Association, em Londres.

Koolhaas escreveu e publicou inúmeros artigos e livros que tornaram públicos, ao 

longo dos tempos, os seus anseios, mudanças e propostas, não só enquanto arquitecto, mas 

também, na qualidade de teórico de arquitectura. Entre as suas publicações conta-se um 

manifesto, que foi publicado originalmente em 1978, intitulado por “Delirious New York”, 

que o colocou no centro das atenções do panorama internacional da Teoria da Arquitectura. 

Foi apresentado como um manifesto retroactivo e que, portanto, analisava o passado com 

o objectivo de encontrar respostas para as necessidades do presente, e, posteriormente, do 

futuro. Em 1995, publicou o livro “S, M, L, XL” no qual resumiu o trabalho do OMA e 

estabeleceu uma série de conexões entre a sociedade contemporânea e a arquitectura.10 

Cecil Balmond nasceu em 1943, no Sri Lanka, e é um engenheiro com fortes ligações 

e interesse pela arquitectura, sendo considerado como um dos melhores da sua geração. 

Concluiu o Mestrado, em 1970, em Engenharia Civil no Imperial College, em Londres. 

Venceu inúmeros prémios e, em 2010, fundou a Balmond Studio, - paralelamente à sua 

actividade na Arup - que está presente em diversos locais, tais como, Londres, Reino Unido, 

Sri Lanka e Singapura. Na opinião de Balmond, a arquitectura é um artefacto cultural, 

sendo certo que vê o seu trabalho como um meio para tentar mudar a percepção espacial 

das pessoas.11 

“O meu objectivo é recuperar o que a arquitectura perdeu nos últimos 
anos, devido às mega-estruturas ou grandes egos de certos arquitectos. A 
arquitectura perdeu o poder de motivar as pessoas e o carácter de intriga, o 
espaço de busca.”12  (Cecil Balmond)

2.1.  Processo de construção

O processo de construção foi longo e deveras controlado, visto não constituir uma 

obra cuja forma de construção seja tradicional, ou seja, a estrutura do edifício encontrou-se 

apenas parcialmente construída, durante um largo período de tempo.

A história do concurso da Estação de Televisão é, no mínimo, curiosa. Rem Koolhaas 

explica que, no início de 2002, o atelier recebeu dois convites, um para o Ground Zero, o 

memorial do World Trade Center e o outro para a sede da Televisão Central da China. A 

10  EL CROQUIS - AMO OMA Rem Koolhaas Nº 131/132. (2006). p. 6.
11 Conteúdo disponível na Internet: <URL: http://elpais.com/diario/2007/06/27/cultura/1182895210_85 
0215.html>. [cons. em 08/09/16]
12  Ibidem.
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5.  8. Contraste de escalas. 
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escolha foi discutida durante uma refeição chinesa, por mera coincidência; no entanto, sem 

nenhuma opção tomada, o arquitecto holandês não hesita em afirmar que a selecção foi 

decidida por um biscoito da sorte. Koolhaas recorda que “A vida do arquitecto é tão cheia de 

incertezas e dilemas que os esclarecimentos necessários sobre o futuro, incluindo a astrologia, são 

bem-vindos.”13 

A Estação de Televisão Central da China tinha como objectivo a expansão dos seus 

canais de 18 para 200, passando a empregar 10.000 pessoas e, neste sentido, organizou um 

concurso internacional, em 2002, para o desenho dos novos edifícios. Os vencedores foram 

os OMA (Office for Metropolitan Architecture) e a Arup. Além de escolhidas as equipas de 

engenharia e de arquitectura, também foi escolhida a ECADI (East China Design Institute) 

para actuarem como atelier local, nas duas especialidades.14 Além das equipas principais, e 

do atelier local, o “The Seismic Administration Office of the Beijing Municipal Government” 

nomeou ainda mais 12 engenheiros chineses especialistas em resistência e análise sísmica 

para uma revisão adicional do projecto estrutural.15 Neste sentido, apesar de ser uma forma 

megalómana, estruturalmente bastante complexa, foram realizadas diversas análises para 

garantir o comportamento estrutural e a segurança para a acção sísmica.

Apesar da grande equipa, o projecto colocou uma série de desafios técnicos para a 

Arup, sendo que o gabinete contou com uma equipa de mais de 50 técni cos para as áreas 

de geotecnia, estruturas, incêndio e de segurança. Embora tenha 234m de altura, o CCTV 

está dentro do limite de altura do código para edifícios com sistemas de aço tubular (steel 

tubular structural systems) que, em Pequim, é de 260m.  

Um dos meios utilizados para uma análise de resistência a sismos, de uma forma 

mais fidedigna, consistiu na realização de um teste numa mesa sísmica, tratando-se do 

maior modelo, e mais complexo, testado até à data. O teste em questão requer os elementos 

estruturais primários, feitos em cobre, de forma a testar o melhor possível, numa escala 

adequada, a ductilidade do aço. O modelo inclui ainda os pisos de betão modelados 

com, aproximadamente, 8mm de espessura.  Além de todos os desenhos de estruturas 

necessários, outros documentos foram igualmente pertinentes, sendo o PTS (Particular 

Technical Specification) um dos principais documentos do concurso, contemplando alguns 

requisitos como: 1) Sequência da construção e o seu efeito nos elementos estruturais; 2) 

Garantir a construção dos elementos com a configuração projectada, dentro da tolerância 

13  KOOLHAAS, Rem - Content, 2004. p. 483.
14  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
15  Ibidem.
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5.  9.     Análise do modelo tridimensional numa mesa sísmica.
5.  10.   Construção das torres com monitorização simultânea. 
5.  11.   Transporte dos elementos estruturais pré-fabricados. 
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permitida para a construção; 3) Construção e ligação da consola. Da mesma forma, outros 

requisitos complementares ao PTS foram contemplados, tais como: 1) Auditorias de peso; 

2) Monitorização específico da deformação das torres; 3) Monitorização específica da 

deformação das fundações; 4) Pré-ajustamento da estrutura; 5) Monitorização da variação 

diária da diferença entre a posição dos pontos de conexão com a consola, antes da sua 

construção e posterior ligação.16

“Para provar a estabilidade de uma estrutura que violou algumas das 
convicções mais sinceras sobre a lógica e beleza, ARUP dissecou todas as 
questões em graus extremos nos pequenos detalhes.”17 

O projecto iniciou-se em Março de 2003 e após uma revisão e aprovação do projecto 

pelo painel de especialistas chineses, a 22 de Setembro de 2004 decorreu a cerimónia de 

inauguração da construção, procedendo-se, no mês seguinte, à escavação de 870 000 m3 de 

terra, que demorou cerca de 190 dias.18 O edifício foi programado para abrir em Outubro 

de 2009, no entanto, uma parte da construção e a sua posterior abertura foi adiada devido 

a um pequeno incêndio em Fevereiro de 2009.  

Todos os pilares e restante estrutura da estação de televisão apoiam-se numa laje 

de fundação contínua tipo ensoleiramento geral. No entanto, este elemento, com 7m de 

espessura, não apoia directamente no solo, mas sim em “estacas” betonadas no local, com 

cerca de 33m de altura e 1,20m de diâmetro. No total foram executadas 1242 “estacas” 

no intervalo compreendido entre a Primavera e o Verão de 2005. A 27 de Março de 

2008, numa plataforma especialmente construída na esquina da consola, foi marcada a 

conclusão da construção/instalação das estruturas de aço. Cada laje foi construída numa 

única betonagem com a duração de 54h consecutivas. A cada hora eram projectados 720m3 

de betão, sendo necessários 160 camiões para o seu transporte. No decorrer do processo de 

betonagem, foram incorporados tubos de água no interior do betão, tendo-se procedido ao 

controlo das temperaturas máximas instaladas no betão durante mais de duas semanas.19

16  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
17  KOOLHAAS, Rem - Content, 2004. p. 514.
18  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
19  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
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5.  12.  Conjunto de imagens de modelos tridimensionais, onde se observa o interior do 
edifício e a relação da estrutura com o espaço habitável. 
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O primeiro pilar foi colocado a 13 de Fevereiro de 2006, sendo que, no total, 41882 

elementos de aço foram erguidos ao longo dos 26 meses seguintes. Durante o projecto, 

pensava-se que alguns dos elementos de aço, de alta qualidade, precisavam de ser importados, 

mas no final, todo o aço utilizado foi proveniente do país, o que reflecte os rápidos avanços 

da indústria siderúrgica. Todos os elementos de aço foram levantados por dois guindastes 

específicos (ambos importados da Austrália e, até à data, considerados como os maiores 

utilizados na indústria da Construção Civil da China), trabalhando cada um dentro de cada 

torre, em simultâneo.20 

Dado o projecto ser uma estrutura bastante complexa, os cálculos da Arup também 

compreendiam uma análise, em tempo real, da construção para ter em conta os possíveis  

efeitos do faseamento construtivo. Foi então estimado que o canto da consola se ia mover 

para baixo cerca de 300mm sob o peso próprio da estrutura do edifício. Tal como já foi 

descrito, tudo foi constantemente monitorizado para assegurar que os movimentos reais 

estavam em consonância com os resultados da análise estrutural.21 

Posteriormente, foram necessários diversos ajustes até à construção final, sendo que 

o processo se dividiu em duas fases: 1) No estaleiro de fabricação com base nos resultados 

da análise do modelo; 2) No momento da construção para se adaptar à deformação real na 

sequência dos resultados obtidos a partir da constante monitorização.

“Antes da ligação, as duas torres moviam-se independentes uma da outra, 
devido às condições ambientais, em particular do vento e da expansão e 
contracção térmica. Assim que se ligaram, os andares suspensos já eram 
capazes de resistir às tensões causadas por estes movimentos.”22

A estrutura tubular tem a robustez necessária para assegurar a estabilidade das torres 

durante a construção, antecedendo a execução dos andares suspensos.23

A análise inicial da Arup revelou que os pilares da esquina, na parte interna das 

torres, iam atrair uma parte significativa do próprio peso da consola, restando assim pouca 

20 CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
21  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
22  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
23  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
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5.  13.  Corte transversal pelo edifício, onde se observa a diferença de altura das torres. Sem escala. 
5.  14.  Planta do piso da plataforma. Sem escala. 
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margem para resistir à acção sísmica. Uma solução passava por aumentar o tamanho dos 

pilares, contudo esta foi uma opção que não se tornou válida, uma vez que a maior rigidez 

daí resultante conduziria à absorção de cargas maiores. Em vez disso, os pilares da esquina 

na parte interna das torres e os seus elementos de união directamente abaixo da consola 

(em corte) não foram montados até à finalização da construção da consola, para que, desta 

forma, o peso próprio da consola actuasse na diagonal descendente, adjacentemente aos 

pilares, assegurando assim uma maior disponibilidade dos elementos da esquina da consola 

para suportar as acções do vento e sísmicas estimadas na análise estrutural. Os elementos-

chave da intersecção das torres com a plataforma (1ºs andares) também foram fixados 

posteriormente por razões semelhantes.24  

Entende-se o processo de construção da Estação de Televisão como uma ligação bem 

conseguida entre a arquitectura e a engenharia. Rory McGowan, director de projectos da 

Arup, afirmou que o melhor do projecto foi resultante do trabalho incrível em equipa 

entre a Arup e o OMA, descrevendo o edifício como “(...) um exemplo das grandes sinergias 

que podem existir entre arquitectos e engenheiros. Desde o primeiro momento que vi o modelo 

de construção no escritório do OMA, em Roterdão, sabia que era uma proposta séria e ia ser 

um projecto incrível.”25 Juntamente com o OMA, a Arup esteve sempre presente no local, 

durante a construção, para todas as verificações necessárias.26

3.  O projecto arquitectónico

A Estação de Televisão funciona como uma solução de desenho alternativo à usual 

tipologia do arranha-céus. Ao invés de ser uma torre bidimensional tradicional que “sobe” 

até ao céu, o edifício representa uma experiência verdadeiramente tridimensional. Não tem 

“pisos típicos” e insere-se numa área de 187.000 m2, com o ponto mais alto do edifício a 

atingir os 234 metros de altura. De uma forma prática e expedita, o edifício é composto 

por uma cave de 3 andares, 9 níveis que formam a base das torres, 2 torres inclinadas 6º 

em cada direcção com 36 andares, e uma consola com 9 níveis na parte mais baixa e 13 na 

mais elevada, com o andar inferior suspenso a 162 m acima do solo. O programa distribui-

24  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
25  Conteúdo disponível na Internet: <URL: http://www.arup.com/news/2009-11-november/12_nov_2009_
popular_science_cctv>. [cons. em 08/09/16]
26  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
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5.  15.  Enfiamentos visuais de contraste entre a nova construção e o existente. 
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se por 465,000m², assim distribuídos: administração 75,000m², escritórios de programas 

65,000m², produção de notícias 70,000m², transmissão 40.000m², produção de programas 

120,000m², instalações do pessoal 30.000m² e estacionamento 65,000m².

 

A conexão dos pilares, vigas e vigas diagonais funciona como uma ligação do tipo 

“junta forte/elemento fraco” (“strong joint/weak component”). Estas conexões devem resistir 

à carga máxima provável para a qual foram analisadas, com o mínimo de plastificação e um 

grau relativamente baixo de concentração de tensões.27

3.1.  As torres 

Tal como foi já referido, as torres têm alturas distintas, a maior com 234 metros e a 

menor 194 metros. O átrio de entrada da torre mais alta tem uma área de 10.000 m2,  sendo 

que este mesmo átrio tem uma conexão à rede de metro de Pequim, facilitando o acesso 

público ao edifício.

Apesar da inclinação do próprio edifício, os núcleos de acessos, como os elevadores e as 

escadas, permanecem verticais. Desta forma, o acesso ao programa de cada piso é conseguido 

sempre num ponto diferente, ou seja, a relação recíproca entre a torre de acessos e a forma 

do próprio edifício tem uma configuração específica para cada um dos andares, sendo que 

os pilares de aço internos estão mantidos juntos tendo em conta a disposição funcional, 

de modo a que suportem os elevadores. Como resultado desta disposição, cada piso tem 

uma configuração diferente, visto que o espaço que resulta desde o núcleo dos acessos até à 

fachada e desde a coluna interna à fachada, al tera-se em cada nível. Consequentemente, os 

pilares internos podem ser removidas onde o espaço do andar diminui sucessivamente de 

um lado do núcleo. Da mesma forma, um conjunto de colunas adicionais é necessário para 

suportar o peso do edifício onde o espaço do andar aumenta signi ficativamente no outro 

lado do núcleo.28

27  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
28 Conteúdo disponível na Internet: <URL: http://www.construir.pt/2008/08/15/arup-projecta-sede-da-
televiso-chinesa/>. [cons. em 08/09/16]
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5.  16.  Ligação entre as duas torres. Construção da consola. 
5.  17.  Aproximação à construção da consola. 
5.  18.  Edifício terminado, com foco na consola. 
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3.2.  A consola 

Foram propostos para a construção da consola inúmero de métodos. Um deles incluía 

a construção de uma torre temporária de 162m de altura até à consola possibilitando uma 

plataforma de trabalho para construir a consola “in situ”.29

A construção da consola começou só depois de a estrutura das torres estar finalizada 

até ao nível da cobertura. Começou em Agosto de 2007 e foi escorada peça a peça nos 

cinco meses seguintes. Esta foi a fase de construção mais crítica, não só em termos de 

estabilidade temporária, mas também porque a sua presença e a forma como foi construída 

mudava o comportamento das torres que já estavam edificadas. No momento em que a 

construção da consola começou, já existiam muitos dados referentes à deformação das 

torres que podiam ser utilizados para calibrar as análises estruturais efectuadas.30 Devido 

à expansão e contracção da estrutura causadas pelo clima extremo de Pequim, a união 

das torres tinha de ser executada ao iniciar do dia, antes do sol começar a subir, para que 

os movimentos provocados pelo meio ambiente fossem mínimos e assim, deste modo, o 

aço estivesse na sua temperatura mais uniforme. No período que antecedeu a conexão das 

torres, foi necessária uma semana de acompanhamento dos movimentos globais e relativos 

para que se assegurasse uma melhor ligação, com dados do momento, em tempo real.31 

Os últimos dois níveis da consola contêm 15 treliças de transferência (“transfer trusses”) 

que suportam os pilares internos e transferem as suas cargas para dentro do tubo externo. 

No canto (ou vértice) essas treliças são bidireccionais, resultando deste facto complexos nós 

de ligação tridimensionais, que têm até 13 elementos de ligação, pesando aproximadamente 

33 toneladas cada. A precisão de fabricação foi, portanto, crucial nesta parte da estrutura, 

dado que foi necessário o ajuste ideal no estaleiro, com vista a que o ajuste em altura fosse 

o mínimo possível.32

29  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
30  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
31  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
32  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]



Arquitectura e Estrutura: Duas faces da mesma folha de papel142

5.  19.  Conjunto de imagens, de modelos tridimensionais, de explicação de todos os 
elementos que compõem a fachada. Estrutura tubular. 
5.  20.  Edifício terminado. Aproximação à estrutura.
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3.3.  A fachada enquanto estrutura 

“Desde o início, que se determinou que a única maneira para proporcionar 
a forma arquitectónica desejada, era que o edifício tinha que ser como 
se estivesse envolvido na própria estrutura, criando tubos contínuos na 
fachada. Esta estrutura tem dimensões e características para resistir às forças 
geradas, bem como cargas de vento e ataques naturais/ terramotos.”33

O edifício em análise conta com uma estrutura inovadora, que é o resultado da 

colaboração entre engenheiros europeus e chineses que se propuseram a alcançar novas 

formas, juntamente com a arquitectura. O sistema estrutural evidencia-se pela sua 

versatilidade e eficiência, conseguindo trabalhar, com sucesso, a ligação entre as duas torres 

inclinadas, com a garantia de que todo o edifício dispusesse da resistência e estabilidade 

necessárias. A estrutura que se observa na fachada, tal como se fosse uma “grade” de forma 

irregular, é o que fornece o suporte do edifício, dando a robustez necessária para resistir à 

acção sísmica. Esta estrutura - “diagrids” - não forma um padrão regular, ou seja, tem um 

padrão mais denso em áreas de maior concentração de forças e uma malha mais aberta nas 

áreas menos solicitada.

“Realizamos um nível sem precedentes de análise baseada no desempenho 
que incluiu examinar todos os 10.060 elementos na estrutura primária 
em todas as condições sísmicas credíveis.”34 Director Arup, Rory McGowan 

Originalmente, o tubo foi concebido como um padrão regular de aço, com vigas, 

pilares e “vigas diagonais” (diagonal steel braces) num módulo típico de dois andares. A 

configuração do módulo foi desenhada de forma a coincidir com a localização de vários 

estúdios/salas com pé-direito duplo. No entanto, os resultados da analise preliminar 

mostram que as forças nas barras (“braces”) variam consideravelmente ao longo de toda a 

estrutura, com concentrações particulares nos andares em balanço e na ligação à base.  

33  CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
34  Conteúdo disponível na Internet: <URL: http://www.arup.com/news/2012_05_may/16_may_handover_
ceremony_for_cctv_hq>. [cons. em 28/08/16]
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5.  21.  Conjunto de imagens explicativas do método para o desenho da estrutura na fachada. 
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Como resultado, procedeu-se a um exercício de optimização, através da modificação 

do padrão regular por adição ou subtracção das diagonais.35

Este processo de desenho da estrutura da fachada, ocorreu em estreita colaboração36 

entre a engenharia e o arquitecto Rem Koolhaas, uma vez que a estrutura, além de tudo o 

que representa, é também, neste caso, o próprio “revestimento” do edifício, apresentando, 

em consequência, uma grande relevância estética. Considera-se a fachada como uma 

ilustração visual da própria estrutura do edifício.  

“Talvez pudéssemos descreve-lo melhor como um tubo dobrado no espaço... 
Todas as superfícies externas são cobertas por uma malha de aço diagonal 
e essa malha é dobrada e permite que o peso flua em torno do edifício ate 
encontrar o caminho ideal até às fundações.”37

35   CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
36   CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
37   CTBUH Journal - Case Study: CCTV Building - Headquarters & Cultural Center. Disponível na Internet: 
<URL:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=72u7xH7OkEk%3d&tabid=1090&language=en-
GB>. [cons. em 08/09/16]
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SÍNTESE, REFLEXÃO E HIPÓTESES

1. Considerações finais

“Arquitectura é arte: uma arte ‘contaminada’. A vida, a sociedade, a 
tradição, a modernidade, a tecnologia e a ciência são os ‘contaminadores’ que 
se juntam para dar vida a esta arte. É essa a razão pela qual a arquitectura 
provoca interesse e a paixão de tantas pessoas, e é por isso que está mais 
próxima do público de que qualquer outra disciplina.” (Renzo Piano)

O presente capítulo constitui uma reflexão sobre as temáticas expostas ao longo da 

dissertação, enfatizando os conteúdos e ideias mais relevantes e propondo a necessidade de 

novas respostas e a consideração de novas possibilidades que esta relação está a tomar. 

No decorrer dos anos, o território urbano tem-se caracterizado por múltiplas 

transformações, que ocorrem a um ritmo acelerado, acompanhando o crescimento da 

sociedade. Novas estruturas vão surgindo e, como consequência, novas formas de habitar 

e construir a cidade têm lugar. Devido a todas estas alterações os edifícios tornaram-se 

mais complexos, contemplando hoje um número significativo de sistemas integrados 

que, obrigatoriamente, devem estar interrelacionados. Outrora, especialidades, como 

o AVAC, a térmica, a acústica, entre outras, tinham reduzida relevância e, assim, eram 

fundamentalmente as disciplinas da arquitectura e da estrutura que dominavam e regiam 

a obra.
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Como Mies van der Rohe afirmou, em 1938, “um material só vale aquilo que fazemos 

com ele”1, no entanto, é inegável que a condição material constituiu um ponto fulcral e 

de enorme influência na relação que se estabelece entre as duas disciplinas. Com efeito, 

o aparecimento de novos materiais levou a novas formas de construir, o que influenciou 

decisivamente a forma como a relação entre a arquitectura e a engenharia se modificou, 

adaptando-se à nova era tecnológica. 

Ao longo da análise dos quatro casos de estudo, as questões que inicialmente se 

colocaram, revelaram-se, à partida, opções favoráveis para a investigação.

A Ópera de Sydney, datada de 1957 a 1973, aparece no seguimento do desenvolvimento 

das técnicas de betão armado, que permitia, à época, a execução de formas orgânicas como 

as idealizadas para a respectiva cobertura. 

A história de construção do edifício foi marcada por vários conflitos e divergências, 

entre os responsáveis dos projectos de arquitectura e de engenharia, que resultaram numa 

história conturbada desde o seu início, também ela influenciada por acontecimentos 

políticos. É apontado como factor decisivo o facto de Jørn Utzon ser um arquitecto 

com pouca experiência em projectos de grande envergadura, como o caso da Ópera, 

em que é necessária uma grande capacidade de liderança e de coordenação de equipa. 

Tradicionalmente, o arquitecto seria responsável pelo desenho, documentação e supervisão 

do trabalho como um todo, coordenando as diferentes especialidades envolvidas. 

Se a Ópera de Sydney espelhou a relação de conflito entre a arquitectura e a engenharia, 

no lado oposto, surge o Estádio Municipal de Braga, que se revelou um exemplo de uma 

simbiose perfeita entre a engenharia e a arquitectura, onde as duas disciplinas se uniram em 

harmonia neste projecto de grande escala. 

No decorrer da obra, como seria de esperar, foram muitas as dificuldades, porém, 

neste caso, todos estavam unidos por um objectivo comum. Um ponto positivo, que importa 

referir, na concepção do projecto, independentemente do seu tipo ou finalidade, reside no 

facto de o engenheiro Rui Furtado manifestar um interesse particular pela arquitectura, tal 

como o arquitecto Souto Moura que, em contraponto, elege a estrutura dos seus projectos, 

como um aspecto fundamental da sua concepção. 

O Pavilhão de Portugal constituiu o exemplo de uma demonstração pura de 

engenharia. É uma obra onde o que é tornado público não permite percepcionar, de forma 

clara, a relação estabelecida entre a arquitectura e a engenharia, tal como a intervenção e 

diálogo ocorrido entre as duas equipas de engenharia. 

1 TOSTÕES, Ana - A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa. p. 57. 
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A escolha da Estação de Televisão Central da China visa, essencialmente, proporcionar 

uma reflexão sobre uma nova tendência no panorama internacional da arquitectura e 

possíveis consequências na relação existente entre as duas disciplinas. Um dos aspectos 

mais relevantes, decorrentes da análise deste edifício, prende-se com o reconhecimento da 

importância primordial dos programas de desenho e de análise estrutural. 

Devido ao crescimento acelerado, há um interesse gradual para que a construção 

se torne mais rápida e, naturalmente, o mais eficiente possível. Neste sentido, tornou-se 

imperativo a utilização de meios informáticos. 

Entre outras, uma das vantagens da utilização dos programas informáticos é a 

possibilidade de execução de determinados edifícios e/ou estruturas que até à data eram 

impensáveis, pela dificuldade de idealização que comportavam. No entanto, e por oposição, 

se a arquitectura até então tinha como referência de base o plano horizontal e a gravidade, 

todas estas referências reais e, sobretudo, canónicas, da arquitectura, estão suprimidas. 

No universo digital perde-se, com excessiva facilidade, a noção de materialidade, bem 

como a noção de escala, tornando possível um desenho desproporcionado, daqui podendo 

resultar um edifício completamente descontextualizado ou estruturalmente inadequado e 

pouco racional, na tentativa de apenas satisfazer uma imagem. O aparecimento de softwares 

avançados de desenho e análise estrutural constitui, assim, um possível catalisador de uma 

arquitectura mais escultural.

“Projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto na 
criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por 
capricho de qualquer outra natureza.”2

Actualmente, os materiais e técnicas construtivas existentes tornam o que antes era 

tido por inimaginável, uma realidade possível. Neste sentido, torna-se  imperativo questionar 

quais os limites do que é razoável, dado que, hoje em dia, a engenharia pode responder 

positivamente a praticamente qualquer requisito imposto pelo desenho arquitectónico. 

Inicialmente, formulou-se o objectivo de o modo como o desenho arquitectónico 

e o estrutural se desenvolvem e relacionam, ou se contrariam, ao longo do percurso entre 

o primeiro esboço e a obra construída. Dado ser uma problemática complexa, algumas 

questões permanecem em aberto, contudo, a aprendizagem que foi possível extrair do 

presente estudo revelou-se proveitosa.

2 TÁVORA, Fernando - Da Organização do Espaço. p. 74.
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No fundo, esta relação entre as duas profissões será sempre um percurso em 

dicotomia, que é simultaneamente de consonância e contradição. Se por um lado, as questões 

estruturais, entre outras especialidades, em determinado momento, podem constituir 

constrangimentos claros para a arquitectura, por outro lado, e algo paradoxalmente, são 

um elemento decisivo de apoio à decisão projectual, ao limitar as infinitas possibilidades 

que o desenho arquitectónico comporta e, portanto, a relação que outrora podia ser de 

contradição, em determinado momento do projecto pode passar a ser de “ajuda”.

A ambição de desenvolver uma dissertação sobre esta relação, nomeadamente em 

tentar perceber “o que não é contado nos livros”, levou a dificuldades na interpretação dos 

processos de cada projecto. Esta dificuldade deve-se ao facto de, muitas vezes, esta relação não 

ser transparente nem ao domínio público, resultando deste facto a escassez de material a nível 

bibliográfico existente sobre a relação entre ambas as disciplinas. Neste sentido, entendeu-

-se como fundamentais as entrevistas com os arquitectos e engenheiros, para um melhor 

discernimento do papel de cada autor. Perdura a angústia de um trabalho “incompleto” pela 

falta de referências necessárias à concretização mais proveitosa do mesmo, de que constitui 

exemplo a impossibilidade de concretização da desejada e necessária entrevista ao arquitecto 

Álvaro Siza Vieira, a propósito da obra do Pavilhão de Portugal. Neste sentido, a inquietude 

perante este tema não se encontra plenamente cessada, dado que as possibilidades não se 

esgotam e são ímpares em cada obra e em cada arquitecto e engenheiro.  

O percurso académico, tal como o desenvolvimento desta dissertação, chega agora a 

um fim, resultado de um percurso trabalhoso, mas deveras frutífero. Um percurso marcado 

por grandes aprendizagens, que se consideram ser uma mais-valia para o futuro que se 

avizinha.

Na entrevista3  com o engenheiro Rui Furtado, a propósito do rumo que a arquitectura 

e a engenharia estavam a tomar, este citou o arquitecto Paulo Mendes da Rocha, com uma 

frase curiosa. A metáfora tinha o intuito de explicar o esforço exigido à construção para 

um determinado resultado. Não é o esforço em si, nem o seu próprio resultado, mas sim 

a relação entre ambos. Portanto, é preciso reduzir o esforço ou aumentar o resultado, para 

que a construção final faça sentido. Com efeito, a arquitectura, sendo arte, tem como 

requisito fundamental cumprir a função social e utilitária que está na base da encomenda 

da obra, exigindo-se racionalidade e equilíbrio na alocação dos recursos disponíveis, sempre 

limitados. A metáfora finaliza a dissertação, como um ensinamento que constituí um ponto 

de partida para a profissão que escolhi. 

3 Entrevista realizada pela autora em Julho de 2016. A conversa transcrita localiza-se em apêndice.
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“É preciso respeito pela classe operária.” 

 

 Paulo Mendes da Rocha
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Durante um período da história observamos que não existia qualquer diferenciação 

entre a arquitectura e a estrutura de um edifício. Posteriormente, determinados 

elementos da construção passaram a ser estritamente estruturais, ainda que a estrutura 

pudesse não estar completamente visível no próprio edifício. Acha que o aparecimento 

de novos materiais, como o aço e o betão, impulsionou esta mudança de paradigma?

Isso tem haver com uma evolução, naturalmente. As catedrais do gótico são praticamente 

só estrutura e bem trabalhada. Quando é que começa a diferenciação? Começa com o 

aço. Chamando aço agora na vertente actual, na verdade, era com o ferro fundido e o 

ferro forjado. Tanto que, as primeiras manifestações de utilização do ferro como material 

de construção, seja como aço ou como outras formas, começam com o que ainda agora 

chamam de obras de arte que são as pontes. Uma obra de arte pode ser uma escultura, mas 

pode ser uma ponte também. Há exemplos na Inglaterra, onde se mantêm até agora e há 

pontes em serviço. Começa primeiro com o arco e também com as pontes suspensas. As 

pontes suspensas, que muitas vezes se olha como sendo uma modernidade, não, as pontes 

suspensas são das pontes mais antigas feitas pelo Homem. Essas obras de arte eram estruturas 

utilitárias que tinham uma preocupação com a forma, mas eram formas, que eram, de certa 

forma, catalogadas, mas que correspondiam a aspectos muito marcantes da estabilidade das 

construções.  Da parte da construção em si, não havia diferenciação nenhuma entre aquilo 

a que se chama engenharia e aquilo a que se chama arquitectura. Aliás, chamava-se mais 

engenharia. 
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Pois, na altura nem existiam engenheiros ou arquitectos, mas sim os artífices...

Os arquitectos é que gostam muito de chamar o Vitrúvio, mas ele não era arquitecto, era 

engenheiro. O que ele escreveu foi um manual da construção, um manual de engenharia, 

em dez volumes, em que se preocupava com aspectos da realização e do controle e dos 

custos. A diferenciação começa com o Iluminismo, de uma forma geral, em que há o 

desenvolvimento de alguns cálculos matemáticos, a análise algébrica, em que há um 

crescendo desenvolvimento no conhecimento, não só das questões matemáticas como do 

comportamento das formas. Depois houve um conhecimento da elasticidade dos materiais 

e das suas deformações. Devo dizer que, se calhar, como engenheiro sou um bocado atípico, 

porque os engenheiros falam de forças e eu costumo dizer que não sei o que é uma força. 

Não sei o que é uma força, nunca vi nenhuma. Eu conheço deformações, como as peças 

se deformam, agora forças não. Mas, na verdade, a evolução que teve, começou a levar a 

uma compreensão de como é que os materiais se comportavam. É nessa altura que começa 

a haver mais alguma diferenciação entre arquitectos e engenheiros. A engenharia era, até 

então, essencialmente para a engenheira militar, com obras de fortificação.

Sim, não aparece porque que eu já li, o betão já existia no tempo dos romanos e depois 

voltou a surgir, com mais força, no século XIX...

Sim, é o Opus caementicium, isso é o betão! Mas agora têm aquela mania que é uma descoberta 

moderna. Note que somos feitos da incultura de muitas pessoas, que põem como garantia 

coisas que são totalmente falsas. Chegam ao opus caementicium como um reaproveitamento 

de um material, que de outra forma não o tinham. Quase todos os materiais que nós usamos 

são recicláveis. O ferro pode ser reciclado e volta-se a utilizar, pode ser fundido, molda-se 

novamente e utiliza-se. O vidro também se pode voltar a reutilizar, mas a cerâmica não. As 

peças de cerâmica não são assim, quando se parte um prato, parte-se um prato. Quando se 

parte um tijolo, parte-se um tijolo, não é reconstituível. E então descobriram uma ligação 

entre o tijolo fracturado, moído a pó, e a cal. A mistura numa proporção, e eu vou dizer 

assim, grosso modo, que era uma mistura de 80% de cal apagada com 20% de restos de 

cerâmica moída. Então onde começa a grande diferença? Começa com a compreensão da 

construção. E não tome isso como ofensivo, mas é a realidade, os engenheiros é que tinham 

forma de compreender a realidade, eles sabiam o porquê. Tinham forma de compreender 

o comportamento das coisas. Se isso acontece no século XVII ou no XVIII, há um salto do 

Iluminismo, há um conhecimento rápido e, logo nessa altura, começaram a ser aplicados 

os conhecimentos resultantes do desenvolvimento das novas ciências, novas que são velhas 
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como as humanidades. Ainda agora as fórmulas são derivadas das antigas, como se calculam 

os muros de suporte ou a dimensão dos pilares, já não são exactamente as mesmas porque 

entretanto a história alterou, meteram-se as informáticas. Aliás, agora há muita gente que 

projecta essas coisas sem saber o que está a fazer, porque basta porem os valores no programa 

e sai lá a estrutura, mas a base, essa, não a sabem. Sabem usar a enxada, mas se lhe pedirem 

para fazer uma enxada isso já não sabem. Mas a ideia é que saibam como se faz a enxada, 

para utilizarem formas mais adequadas. O que não quer dizer que haja um avanço do 

conhecimento, há pessoas que dizem que isto que isto é que é, e que as estruturas do 

Rem Koolhaas é que são excelentes, mas acho que tudo tem o seu lugar. Assim como a 

estrutura do Guggenheim de Bilbao, é espectacular, mas dizer que é bonita, já é outra 

coisa, já depende muito da sensibilidade de cada um. Mas espectacular é, continua a ser. 

Muitas vezes, até vão contra aquilo que são os princípios promovidos pelo Vitrúvio, em 

que afirmava que os meios eram escassos... porque é que se havia de gastar aquilo tudo 

na Casa da Música? Porque a questão não é se é uma boa sala de espectáculos, ou se não 

é, é aquela forma. Portanto, há aqui uma série de contradições. Claro que é importante 

cultivar a beleza, ainda que a beleza seja uma coisa muito relativa. É como nas peças de 

arte. Tenho algumas e podia pensar: “Porque não outras?”, mas porque são aquelas que eu 

gosto. Há certos aspectos da arte que são intimistas, mas isso depende de cada um de nós. 

Já na arquitectura, eu tenho dificuldade em entender isso. Porque a arquitectura é arte, 

mas é uma arte pública, não deve depender apenas dos critérios estéticos ou das correntes 

arquitectónicas. A arquitectura como arte pública não tem, ou não devia ter, a liberdade 

como tem a pintura ou a escultura. O que distingue o arquitecto do engenheiro, é que o 

engenheiro usa os seus conteúdos científicos e o arquitecto, por sua vez, tenta agregar o 

conjunto de conhecimentos. A arquitectura e a engenheira eram duas faces da mesma folha 

de papel. De um lado, o traço, do outro, a expressão matemática que justifica aquele traço. 

Pensa que, actualmente, as estruturas estão a ser levadas ao limite? 

Essa questão penso que é uma tendência mais de arquitectos. E é de arquitecto porquê? 

Porque muitas vezes não entendem, nem querem entender, o fenómeno. É que o que 

quer que seja, qualquer material, pode ser mais rígido ou menos rígido mas deforma-se, 

e numa construção que seja utilizável, que seja a serviço de humanos, não estou a falar de 

intervenções plásticas ao nível da rua com a estrada, isso é outro departamento. Agora, 

uma construção tem que ser habitável. É muito mais fácil se eu disser, e até já aconteceu 

em vários projectos: “Arquitecto isso não pode ser!”, e diz-me: “Explique-me porquê.”, eu 

expliquei e ele lá disse: “E se fizermos assim?” e assim já podia realmente. É este diálogo que 
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falta muitas vezes.

Agora que refere essa questão, eu penso que o problema está em muitos arquitectos não 

quererem trabalhar em conjunto com a engenharia, aliás penso que fazem o projecto 

de arquitectura, enviam para o engenheiro e – em português corrente - ele que faça o 

resto e se ‘desenrasque’, pode parecer um pouco descuidado o termo, da minha parte, 

mas na verdade isso ainda acontece...

É verdade, pois. O problema é que se metem com um engenheiro que não tenha capacidade 

de bater o pé e dizer que não ou que não tenha conhecimentos suficientes e vão nessa 

conversa...

E depois acabam por satisfazer as vontades dos arquitectos mesmo pondo os princípios 

da engenharia em causa...

É verdade, e acarretando com todos os problemas que vêm depois. Muitas vezes há situações 

que têm sido abafadas. Em Portugal então, é um País que eu não entendo, nestas situações 

quando correm mal, e há um acidente, se não houver mortes, é abafado e não aconteceu 

nada, aqui é assim que funciona. Houve um dos casos que eu disse sempre, durante a 

construção, que o que estiver à volta podia cair e acabou por cair. O que acontece é que 

muitas vezes há mesmo uma conivência. Ora, ainda agora, com o que aconteceu no outro 

fim-de-semana, do troço da auto-estrada que tem uma ruptura e acabou por aluir. E depois 

vêm dizer que era suposto só durar cinquenta anos. Que conversa! E cinquenta anos era 

pouco, as estradas não se fazem para durar cinquenta anos. Se não, quer dizer, passam 

quarenta e nove anos e trezentos e sessenta dias e ficamos à espera que caia, não, não é assim, 

não podem ser feitas coisas destas! Era suposto, era suposto, enganam as pessoas com essa 

conversa. Aquela solução não é uma solução adequada e ponto. 

Como sabemos, há projectos em que o dono de obra tem o poder de escolher toda a 

equipa, nomeadamente o arquitecto e o engenheiro, em que é provável que não tenham 

uma relação directa, ou projectos em que se escolhe apenas o arquitecto e este define o 

resto da sua equipa, no qual o vínculo com a engenharia será certamente diferente pois 

a escolha partiu do próprio arquitecto. Pensa que tenha alguma influência?

Pode, pode. Pode ter uma grande influência, mas é preciso que o dono de obra esteja alertado 

para certas situações, ou haja alguém que o aconselhe. Isto nem se devia dizer, mas houve 
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uma altura, num projecto, em que eu dependia do arquitecto. A certa altura isso passou a 

ser uma norma e havia uma coisa que era um disparate completo, e eu teimava e disse que 

não, lá está, há coisas que não se aguentam. E eu não conhecia o dono de obra, porque não 

foi ele que escolheu a equipa, mas tinha uma pessoa amiga com formação em engenharia e 

eu fiz aquilo que eticamente é reprovável, que foi pedir à amiga para falar com o dono de 

obra para avisar que aquilo era um disparate completo porque eu estava a ser coagido a fazer 

uma coisa com a qual não concordava e não aceitavam um “não”...

É que há interesses monetários por vezes...

É isso, porque o mundo da construção mudou muito nos últimos vinte anos. Havia 

projectos em que continuaram nas mãos de engenheiros, daquelas obras de arte, das pontes, 

viadutos, que eram perfeitamente do domínio da engenharia, e mesmo esses deixaram de 

ser. Passaram a ser feitos exclusivamente concursos de concepção e construção e são os 

grandes empreiteiros e a banca financiadora que domina o percurso do projecto. E quem 

está a desenvolver, pode ter as melhores opiniões mas não lhes interessa porque, por vezes, 

não é isso que dá dinheiro. Muitas vezes, ao invés de encontrarem soluções que fossem mais 

económicas, através de um estudo coerente do projecto, mas não. Porque lhes interessava 

que a obra ficasse mais cara, por causa dos jogos de financiamento. Portanto, deixou de haver 

essa figura do profissional limpo. A pequena arquitectura que é feita, nos conhecimentos 

mais familiares, de uma habitação, a pequena moradia, é que ainda pode existir, mas naquela 

que é institucional isso desapareceu completamente. 

Pode recordar a história do Pavilhão de Portugal? Da ideia até à construção? Abordar o 

processo, em que momento foi chamado para o projecto e como se desenrolou. 

Eu, na altura, trabalhava habitualmente com o Siza, cá em baixo. Fizemos uns trabalhos 

juntos e um dia há uma sessão qualquer no Laboratório de Engenharia Civil, ainda a ver 

com a recuperação do Chiado, e fomos até ao gabinete do director. E o Siza disse-me: 

“Engenheiro, eu tenho um assunto para falar consigo.” e disse-me que era por causa do 

Pavilhão de Portugal, até que me fala da ideia e diz-me que quer uma coisa diferente. Porque 

era preciso fazer uma cobertura de um espaço cerimonial, por causa daquelas cerimónias 

todas. E andamos ali a ver se era uma abóbada, inverteu-se e tal e eu disse-lhe que era 

possível, mas alertando: “Haja quem pague!”, a questão era só essa, aquilo fazia-se, desde 

que alguém pagasse. Mas bem... Na altura o Siza estava ligado a um projecto, em Itália, que 

era o – vou dizer, mas sem certeza – era um Estádio em Palermo. E a equipa de engenharia 
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era a que trabalhava habitualmente com o Norman Foster. Com o Siza, aparece depois o 

Cecil Balmond, que andavam a viajar juntos, julgo eu...

Da Ove Arup correcto? Eu li, nas pesquisas, que foi um projecto em conjunto com ele...

Pois, depois o Siza disse-me que gostava que houvesse uma colaboração. E eu até lhe disse: 

“A princípio não tenho nada a opor.”, mas essa coisa correu muito mal. Muito mal porque 

o Cecil Balmond era um engenheiro gestor do projecto, ele não intervinha directamente no 

projecto, pelo menos aqui não teve intervenção nenhuma. O chefe do projecto propriamente 

dito era um indivíduo brasileiro, mas de origem britânica. A situação do Pavilhão de 

Portugal é daquelas coisas que eu digo, que é das mais simples e das mais complexas de 

fazer. Do Pavilhão, não, da cobertura da Praça Cerimonial. Porque aliás, o Pavilhão em si é 

o que dá origem à primeira vez que o Siza se encrespa comigo. Ele fala comigo e diz-me: “O 

seu amigo António Barreto anda para aí a dizer umas coisas!”,  e eu nem percebi e disse para 

ele se deixar dessas coisas, mas ele estava irritado. (risos) Mas eu fiquei inquieto com aquilo 

e fui ver o que se andava a dizer, e o Barreto, na altura, tinha uma crónica que escrevia no 

Jornal ‘O Público’ e eu lá consegui arranjar aquilo porque, na altura, eu andava numa de ler 

o Diário De Notícias. Eu estou a falar de memória, porque isto passa-se em Maio de 1998, 

mas o que o Barreto dizia era qualquer coisa como “Uma bela obra de engenharia, ao lado 

de um banal projecto de arquitectura.”

Ainda bem que refere isso, porque eu também tinha essa questão para abordar. Li essa 

crítica, mas não tinha fonte segura...

É verdade, mas eu não tive nada haver com isso. Mas eu nem me dediquei a esse edifício, 

acompanhei o projecto, e mais nada. A Ove Arup, é que em vez de ser benéfica foi 

prejudicial, porque houve soluções que foram tomadas que tinham sido impostas antes. 

Já na intervenção da Pala tinha, que era eu. Depois foi uma confusão porque queriam 

uns amortecedores, mas não era preciso aquilo para nada porque aquilo foi dos projectos 

mais simples que tive, aquilo é uma forma natural, não dependeu do arquitecto, nem do 

engenheiro, é assim que ela fica porque é assim que tem de ser. Nem se vai pôr lá um 

escravo a segurar nada porque aquela é a sua forma natural. E outra coisa que se pensava 

era por causa da resistência do betão, mas o betão trabalha a tensões minúsculas, a tensões 

insignificantes. Mas é curioso que nem os próprios empreiteiros entenderam como é que 

aquilo funcionava. 
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Porque na verdade, digamos assim, o betão só esta a ‘tapar’ os cabos certo? 

É um bocado isso, na verdade. O problema é outro, é que aquilo é uma forma natural, 

relativamente ao seu peso. E com os cabos limitados, em certo momento, a forma só pode 

ser aquela, tal como se vê nesses postes de alta tensão, a forma também só pode ser aquela, e 

como aqui na catenária dos eléctricos. É que é das formas mais conhecidas desde o princípio 

do século XVIII, que havia um estudo da catenária e das suas aproximações parabólicas. 

Quando a situação da relação do vão para a flecha começa a ser muito pequena, a catenária 

quase se confunde com a forma parabólica, basta saber disso. 

Então considera que a solução da Pala é uma solução bastante natural correcto?

Correcto, a dificuldade era construí-la como o Siza queria. Aquilo funciona como cabos, 

mas como um cabo virtual. Imagine que é um cabo que é composto por aquela massa de 

betão, pelos cabos de aço... pronto, então e agora vamos materializar isso. Há um problema 

de pré-esforço, porque aquilo passa a funcionar como se fosse um cabo virtual, que para 

aquele peso, aquela rigidez específica, tem que ter aquela forma e não pode ser outra. Se 

para construir, eu lhe der uma geometria distinta, aquilo depois tem que se deformar para 

aquela posição, mas o betão não tem uma capacidade de adequação tão grande como isso e 

ia fracturar. E a solução era a pergunta: “Qual é a forma com que vai ficar?” e construir já 

com essa forma, deixá-lo apoiado no cimbre e, à medida que se iam esticando os cabos, a 

forma permitida podia ser aquela que correspondia ao traçado e, nessa altura, ele já estava 

feito para essa forma. Este aspecto até é um bocado anedota, mas a certa altura, estava 

o empreiteiro da aplicação de tensão da carga, chamados cabos de pré-esforço também 

mas nos cabos de pré-esforço correntes, quando se estica o cabo, há um conjunto de 

fenómenos que têm que ser controlados, um deles é o da tensão elástica do cabo, outro 

é do encurtamento da deformação do próprio betão, outro é o fenómeno físico que tem 

a ver com o escorregamento das cunhas que entram, e há uma repartição de esforços e o 

betão fica fortemente comprimido naquela zona e o aço? Mas aquilo não era uma situação 

de pré-esforço, era uma situação de relação de força e forma. Não me interessava nada estar 

a pré-esforçar o betão, só estragava. O empreiteiro dizia-me: “Mas ainda não recebemos 

as perdas.” e eu disse-lhe que não tinha perdas nenhumas porque quando eu aplicava, eu 

estava a considerar o conjunto. Era aquilo que eu aplicasse, era o que ficava. E foi um 

bocado difícil esse processo. E outro é a medição das forças que é feita através da pressão 

dos macacos, dos macacos que são usados para esticar, que devem estar aferidos e adequados 

para o nível correcto. Então, um dia, esse engenheiro diz-me: “Olhe, eu tenho uma má 
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notícia para lhe dar, perderam-se as extensões iniciais.” E aquilo foi pelo procedimento 

incorrecto usado. Os nanómetros já estavam aferidos, mas não estavam aferidos para o nível 

de cargas muito superior, assim o erro era muitíssimo maior, porque se eu tiver um erro de 

um em cem é 1%, o mesmo erro em dez já são 10%, portanto a questão é um bocado essa 

imagem. E eu disse: “Só me faltava esta! E agora?” mandei-o para casa, com a equipa dele, 

e pedi só a equipa de tensionamento e um topógrafo e lá tive que resolver. Ora, a estrutura 

da pala está afastada da do Pavilhão De Portugal, e é coberta por uma pala superior e então 

pus aí o topógrafo, com o nível de precisão. Fiz um conjunto de marcações, na direcção 

transversal, e tinha comigo as cotas finais e as cotas iniciais, para fazer o próprio cimbre. 

Porque o cimbre havia de deformar, e depois havia de voltar acima, então o que fiz foi deixar 

as coisas como estão e agora vamos aplicar forças. Havia o risco de aplicar com forças a mais 

e rebentar com tudo. Então começámos com uma aplicação de 10% ziguezagueando, um 

cabo puxa de um lado, o outro de outro, e depois voltando ao contrário para baixo, por 

patamares. Enquanto se fazia isso, havia essas laterais, por onde eu podia passar com um 

cartão de visita e ia tentando enfiar o cartão entre o betão da pala e o cimbre. E quando o 

cartão passava, era porque tinha atingido a geometria que eu queria inicialmente. Isso levou 

a tarde desse dia, o dia seguinte, mas sempre com o topógrafo a fazer as medições, até já 

estar nos valores da cota que pretendia. Ao terceiro dia íamos acabar, e ainda me lembro que 

passei em Santa Apolónia, havia lá uma loja de conveniência, e comprei lá umas garrafas 

pequenas de Moët & Chandon, e levei uns copos de papel de cera. Cheguei lá mesmo a 

horas, aquilo acabou, podem tirar o cimbre, e abri a garrafa de champanhe. O controle 

geométrico foi feito através da espessura de um cartão, por forças nunca chegava lá, eu sabia 

era qual era a forma deformada que devia de ter. Por isso é que eu me interesso muito pelas 

deformações, o como é que se comporta. Não é se resiste muito ou pouco. E é em função 

do comportamento que eu posso chegar aos limites da estrutura. 

Então está a querer dizer que foi uma forma simples, do que já percebi, mas num 

processo longo...

Não, o maior problema era que o Siza queria que aquilo parecesse com uma superfície 

contínua sem qualquer marca de junta de betonagem, portanto aquilo tinha que ser uma 

betonagem contínua.

Segundo sei, foi o primeiro projecto português que utilizou este tipo de betão leve 

estrutural.
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Isso foi uma das coisas que venderam que tinha que ser aquele betão leve não sei quê 

estrutural, mas para aquele caso não era preciso.

Não era preciso, mas ficou esse material porquê então?

Foi porque assim serviu para aquilo ficar mais caro, ter não sei quanta gente ali à volta e 

a Leca também quis publicidade porque era um betão com os grânulos da Leca para ser 

mais leve. Na verdade, não tinha necessidade nenhuma, e o nível de tensões também não 

precisava, tanto fazia, mas isso faz parte daquelas coisas que é muito corrente neste nosso 

país. Aliás, essa situação de usar métodos indirectos para controlar deformações, tive que 

utilizar também na construção da pista do aeroporto da Madeira. É preciso não só um 

conhecimento, mas uma sensibilidade para as deformações, não sei dizer muito mais do 

que isto. 

Ainda em relação ao peso da cobertura, a meu ver, parece quase como que uma 

membrana que flutua no espaço, transmite uma sensação de leveza que, na verdade, 

quando se analisa a estrutura, não é bem assim, tem essa ambiguidade... qual a sua 

opinião perante esta minha constatação?

E olhe que ainda podia ser mais fina. Aqueles contrafortes podiam não ser aqueles porque 

aquilo funciona como se eu esticasse um cabo lá em cima, e para eu poder esticar tenho que 

impedir que haja este movimento (gestos), então em cima, tem outros cabos contrários para 

que aquilo forme um quadrado, não se vê mas tem as estacas que são para suportar, e tem 

umas longarinas ao longo de cada um, umas vigas enterradas, que estão a ligar um lado ao 

outro, e isso para quê? Para impedir que a base se aproxime quando eu aplico estas forças 

e, depois para transferir estas forças para baixo, eu falo em deformações, mas de vez em 

quando lá vêm as forças porque aquilo está mesmo a aplicar uma força. Tem outros cabos 

de pré-esforço, que estão ligados, que transferem o sentido das tensões que vêm daquele 

lado para transferi-las para baixo e assim cria-se um quadro auto-equilibrado. Do ponto de 

vista da análise estrutural, foi das estruturas mais simples ou mesmo a mais simples, porque 

a forma está catalogada desde o século XVIII, depois claro que, com alguma evolução, 

naturalmente, mas agora com as variações de temperatura aquilo dilata, e como é que isso 

afecta a curvatura, mas quando eu digo que o principal foi fácil é porque foi. Se quiser 

que eu faça aqui um show-off com as dificuldades, também se arranja, mas isso não é um 

discurso sério. A maior parte das pessoas não entendia como é que aquilo era simples, aquele 

sistema é o mesmo que a corda onde se estende a roupa, em casa. 
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Além de ter sido um evento de uma escala ambiciosa, a Expo’98 foi o pretexto ideal 

de aspiração a uma melhoria do tecido urbano existente e da expansão da cidade de 

Lisboa, que, como sabemos, era uma área mais periférica da cidade com terrenos 

abandonados e edifícios industriais. Passados 18 anos, reconhece a importância da 

Expo’98 para a cidade? 

Sim, era uma zona pobre, era como uma adição na cidade, não fazia parte dela. Depois, 

houve uma reconversão completa daquela zona, porque foi das primeiras zonas que conheci 

quando cheguei a Portugal e aquilo era feio que doía, transformou-se completamente. Hoje 

em dia, algumas zonas têm uma densidade elevada, a construção tornou-se um bocado mais 

exagerada, é que eu não consigo perceber como é que aquilo deu prejuízo, com a construção 

e com a procura e a venda que teve, mas isso é daqueles mistérios em Portugal, há sempre 

os que ganham e arrecadam. Mas sim, com a transformação, tornou-se uma zona agradável, 

não tem assim arquitectura brilhante, mas tem algumas coisas interessantes. 

Em 2000, para revista Arquitectura e Vida, referiu – e passo a citar - “(...) gostaria 

que nunca acontecesse o que se pode observar no Terreiro do Paço, onde os carros 

dos senhores ministros, secretários de Estado e outras personalidades se arrumam em 

cada passeio, por entre as arcadas. Tenho as minhas reservas e quase que já posso ver 

a Pala como parque de estacionamento. (...) E aquele local, actualmente tão especial, 

continuará a ser um espaço público?”1 De facto, aquele espaço não se transformou num 

parque de estacionamento, no entanto é um edifício que está ao abandono, digamos. 

Entretanto foi entregue à Universidade de Lisboa, mas julgo continuar com um futuro 

incerto. É uma questão que o preocupa?

O problema foi que aquilo levou tempo demais, foi uma situação que se deixou arrastar. 

Eu não sei se ele estar assim, sem uso, se é melhor ou pior, mas sei que é uma solução que 

não dignifica a cidade. Agora as soluções viárias é que muitas vezes se esquecem, as grandes 

autoridades, esquecem-se que Lisboa, é uma cidade que se inscreve num quadrante de 90°, 

não é circular como Paris, nem 180° como Londres. Em Lisboa, é de poente para nascente e 

chega a Santa Apolónia passa de sul para norte. É que não há travessias para lá, deviam ter-se 

prevenido certas soluções, dizem que as existem na cidade, mas não existem nada. 

1  MOURATO, Dulce - Entre a folha de papel e a fortaleza do betão. Arquitectura e Vida. Nº1 (Fevereiro 2000). p. 68.
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Ainda na mesma entrevista, que referi anteriormente, afirma que nunca devemos esquecer 

que “a beleza advém da simplicidade”. Contextualizando dizia, “Há três vectores que 

sempre me orientaram na vida (não só profissionalmente): a sabedoria que deve estar 

por detrás de tudo quanto faço; a formação que devo à Faculdade de Engenharia do 

Porto (continua a ser uma boa escola) e à longa experiência de trabalho em Portugal 

e no estrangeiro; o outro aspecto a salientar é o da força das minhas convicções, 

defendendo as minhas posições (vou até ao limite com todo o rigor interior), tendo o 

comprovativo da razão que me assiste; sou uma pessoa tranquila e defendo as soluções 

mais práticas, nunca esquecendo que a beleza advém da simplicidade.”2 O que reflecte, 

passados 16 anos, acerca desta frase? A beleza continua a advir da simplicidade? É uma 

máxima de trabalho?

Não me recordo, mas é verdade, é um lema de trabalho. É uma constância, não quer dizer 

que há vezes que não consigo, mas mesmo as funções que proponho, são funções simples. 

E já fui muitas vezes recordado por isso, com essa frase. Penso que as coisas devem ser 

fáceis de explicar, para que as pessoas possam entender. Para que se possa, com um gesto 

até, não é preciso estar a escrever, mas apenas com um gesto, transmitir tudo. Uma coisa 

simples é preciso ser entendida e não acrescentar adornos que são, a maior parte das vezes, 

desnecessários. Por isso, vê-se, hoje em dia, projectos de arquitectura que acabam por ser 

obscenos. É como no Pavilhão, aqueles contrafortes não precisavam de ser assim, a pala 

continua aqui, nesta forma onde é agarrada, e isto podia ser uma coisa assim (desenhos), 

com cabos de pré-esforço aqui, a ligar às tais vigas que estão aqui em baixo. Podia ser assim, 

podia, mas o dono do desenho era o Siza e claro que se temos uma imagem vamos fazê-la, 

desde que não seja algo obsceno. E a pala, até podia ser mais fina, mas o problema eram 

as forças da laje do vento. É que aquilo é um descampado para o Tejo, não há nenhum 

obstáculo. 

Vivemos numa época em que, quase podemos afirmar, que as tecnologias dominam 

o mundo.  Será que a evolução das tecnologias, como o aparecimento de softwares de 

desenho mais avançados e de análise estrutural, teve como consequência a elaboração 

de edifícios que levam ao limite as questões estruturais? Porque actualmente consegue-

-se desenhar formas que anteriormente seriam impensáveis, ou pelo menos, de alcance 

improvável, ou seja, é exigido um grau de complexidade maior ao próprio edifício?

2 MOURATO, Dulce - Entre a folha de papel e a fortaleza do betão. Arquitectura e Vida. Nº1 (Fevereiro 2000). p. 66.
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Estas ferramentas permitem o desenvolvimento de formas, nem é tanto das formas, é mais 

das combinações, não permite que se vá além da capacidade dos próprios materiais, isso 

não. Têm um inconveniente grande, e disse-lhe logo desde o início, que é, quem utiliza 

esses programas sem saber o que está por trás do mesmo. Olha apenas para os resultados que 

entram e os resultados que saem. Quer dizer, é um dever que nós temos de saber, porque 

somos nós que metemos os dados no computador.  Depois as pessoas dizem que têm muito 

cuidado a introduzir os dados, está bem, mas então se não sabem porque os introduzem 

nem para quê, o que é que isso interessa? É que isto é uma questão que já tive com vários 

professores, em todo o lado. Há um drama geral nas escolas ao ensinarem estes facilitismos, 

mas penso que já não conseguimos sair daí. É que, em Portugal, tirar um curso superior 

deixou de ser sinónimo de acumulação de conhecimento e gosto pelo saber, todos tiram 

cursos. 

Para finalizar, e assimilando este assunto da influência das tecnologias no desenho, 

como imagina o caminho da construção nos próximos 20, 30 anos?

As necessidades do Homem não são muito diferentes, todos queremos ter uma capacidade 

de conforto. Porque eu atrevo-me a dizer que eu tenho muito mais conforto agora, em 

minha casa, do que o Luís XIV ou XV tinha em Versalhes, não tenho frio, não tenho calor, 

tenho água à disposição. Há outro aspecto que eu consigo entender mal, e cada vez pior, 

esses edifícios no Dubai, aquilo acaba por não ser humano. E eu não entendo, não sendo no 

mau sentido, toda esta tendência que existe nas pessoas para estas construções. Quer dizer, 

o que leva uma pessoa a querer ir viver para estes países? O panorama deles é ir de carro, 

com ar condicionado, numa via rápida a ver um edifício grande, depois outro maior ainda. 

A mim parece-me que há um problema, mas se calhar é um problema meu, que tem a ver 

com a idade, mas eu rejeito isso. Quero lá saber desses edifícios high-tech em que andamos 

de elevador, andares e andares. Não acho piada. Acho mais interessante ir a uma cidade 

como Praga, aos boulevards de Paris, em Madrid, até o Porto tem algumas destas ideias em 

miniatura, mas tem. Eu não me revejo em muitas destas construções actuais, que não são à 

escala humana. Acho que é isso, há o perder da escala humana. 

É tudo. Muito obrigada pela disponibilidade que teve. Foi um prazer. Obrigada.     

Entrevista realizada pela autora, no dia 6 de Abril de 2016, em Lisboa.
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2. Engenheiro 
Rui Furtado
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De tudo o que tenho lido, o resultado final do projecto assentou num intenso e 

constante diálogo entre a arquitectura e a engenharia, sendo tido sempre como um 

projecto com um percurso, digamos, espectacular, neste aspecto. É mesmo assim ou 

existiram alguns “confrontos” pelo meio? Afinal há sempre decisões que, à partida, 

podem não agradar às duas partes.

Não, foi mesmo assim. Aliás, eu e o Eduardo ficámos muito amigos exactamente depois 

do projecto. Já éramos, mas depois é que ficámos verdadeiramente amigos. O projecto do 

estádio foi mesmo assim como estou a dizer, aliás, tanto foi assim que, no final do projecto, 

era engraçado que eram os engenheiros a lutar pela arquitectura do projecto, e os arquitectos 

a lutar pela engenharia, portanto, foi muito engraçado que as coisas já funcionavam ao 

contrário. E isso, obviamente, é a demonstração mais clara de como realmente as coisas 

correram todas muitíssimo bem entre a engenharia e a arquitectura. O que aconteceu é que 

o estádio foi uma obra que ia para lá das certezas, seja da arquitectura, seja da engenharia, 

isto é, na verdade, nem a arquitectura sabia bem o que é que estava a fazer...

Porque é uma escala diferente daquilo que o arquitecto está habituado a fazer, correcto?

Sim, e nem nós tínhamos certezas. Porque a escala como tu dizes, e muito bem, é uma escala 

completamente diferente e, portanto, obriga-nos a todos, seja ao arquitecto que, obviamente 

não tem, enfim, a sensibilidade, digamos, já não sabe só por ele o que é possível fazer ou 

não, nem nós porque realmente as soluções eram todas elas muito novas. Desde a cobertura, 

a toda a parte da escavação, a toda a parte da contenção dos taludes, etc... que nós não 

tínhamos certezas sobre as coisas. Sabíamos que havia caminhos que nos levavam a resolver 
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os problemas, mas não tínhamos certezas sobre as soluções. Ora, isso coloca-nos a todos 

numa posição de humildade que é muito saudável, porque como ninguém tem certezas, 

vamos todos estudar em conjunto, e isso fez aquilo que lá está. E depois uma confiança 

muito grande entre ambas as partes, ou seja, uma confiança de quando nós dizíamos “isso 

não se pode fazer”, imediatamente era aceite, porque do lado do arquitecto, havia a certeza 

absoluta que nós estávamos a lutar por atingir o melhor, tanto quanto eles. E, portanto, 

se estávamos a dizer que não era possível, é porque não era mesmo possível e íamos por 

outro caminho qualquer. Não havia aquela suspeita de nós estarmos a dizer que não era 

possível só para termos menos trabalho, isso não estava em causa, um dizia mata e o outro 

dizia esfola. Por outro lado, houve uma coisa muito interessante que foi, efectivamente, 

uma convergência de intenções muito grande, entre nós, e que resulta, obviamente, de um 

entusiasmo muito grande nosso, arquitectos e engenheiros, e que fez com que as coisas 

acontecessem exactamente assim de uma forma muito clara. 

A propósito, recordo-me de um artigo, datado de 2006, no qual o engenheiro Rui 

Furtado referia que esta cúmplice ligação entre a arquitectura e a engenharia como 

“o maior fascínio de todo o processo” e que “tem de haver uma confiança e amizade 

muito grandes, porque normalmente os arquitectos mentem aos engenheiros e os 

engenheiros mentem aos arquitectos (...)”. Quer explicar melhor esta opinião, dada a 

sua experiência? É uma situação recorrente? 

É uma situação completamente recorrente nos projectos, os arquitectos têm a ideia feita que 

os engenheiros dizem que não só para não terem trabalho, e os engenheiros têm a ideia feita 

de que os arquitectos são malucos e que nós temos mais que fazer do que andar a aturá-los. 

Portanto, isto é, digamos, o saber comum da profissão e, portanto, isso é o que acontece 

normalmente, é o dia-a-dia.

Então no projecto do estádio nunca existiu essa mentira...

Não, nunca. Pelo contrário, houve várias situações a ter os arquitectos a dizerem “epá, não 

faças isso!” a coisas da engenharia supostamente. Ou seja, o contrário do que era de esperar. 

Eram os arquitectos a darem conta dos problemas de engenharia. Eles diziam “não, isso 

é muito arriscado, não vamos fazer”. Portanto, foi um trabalho em que no fim era muito 

difícil dizer quem tinha feito o quê, o que era de engenharia e o que era arquitectura, foi 

um trabalho conjunto muito grande. E, para mim, também constituiu uma aprendizagem 

muito grande da arquitectura porque, durante esse período, que foram uns anos largos, foi 
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o período em que mais estudei arquitectura, seja pelas visitas que fizemos, pelo muito que 

pude ver, seja até por uma curiosidade. Aliás, durante esse período eu estava a fazer uma 

casa para mim, exactamente com esse objectivo, de aprender o que era isso da arquitectura. 

O meu orientador era o Eduardo e, portanto, durante esses quatro, ou cinco anos, eu 

fiz não sei quantos projectos, ao mesmo tempo que fazíamos o projecto do estádio. E 

ia fazendo o projecto e discutindo com ele, e isso foi uma aprendizagem muito grande 

para mim também do que é que é isso. O que interessa, o que não interessa, quais são os 

objectivos a atingir etc, portanto, houve aí uma vontade minha, muito grande, de entender 

a arquitectura exactamente para conseguir dar resposta e perceber o que é que aquilo era. 

Evidentemente estávamos a falar de uma obra que, do ponto de vista de engenharia, era  

muitíssimo exigente e esforçada e, portanto, as questões da responsabilidade estiveram 

sempre presentes. Por exemplo, só para teres uma ideia, e aí houve um jogo, digamos assim. 

Aqueles montantes, quando a gente os calculou, estabelecemos que deviam ter 1,20m de 

largo, embora eu tivesse a suspeita que eu pudesse vir a reduzi-los mas eu nunca disse que os 

íamos reduzir até ao fim. No fim do projecto, então dei a boa notícia, disse “Vamos reduzir 

isto para 1m” e, digamos, que foi o maior jogo que nós fizemos, foi a espessura daqueles 

montantes. Quanto ao resto era tudo uma incógnita muito grande.

Em relação à cobertura era para ter um desenho semelhante à do Pavilhão de Portugal? 

Fiquei com essa ideia pelas leituras... 

Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a cobertura foi inspirada na pala 

do Pavilhão de Portugal.

Mas então nunca esteve para ser assim tudo coberto?

Isso foi, quer dizer, inicialmente o que aconteceu foi que... é assim, esta cobertura tem 

cerca de 210m de vão e são duas. Do ponto de vista do comportamento, sendo duas, têm 

um comportamento muito estranho e quando surgiu a ideia de fazer uma coisa como o 

Pavilhão de Portugal, exactamente pelo vão, para nós, engenheiros, obviamente, a solução 

mais lógica era a cobertura como a do pavilhão porque era uma cobertura contínua e, 

portanto, era a solução mais defensiva. Mas aí era uma desgraça porque não entrava sol no 

campo, e então fizeram-se uns buracos, até há desenhos disso, do Eduardo, da cobertura 

com os buracos redondos... mas aquilo ficava mal, parecia um campo de smarties com as 

sombras projectadas. Evidentemente aquilo não podia ser. Isso tudo acontecia ao mesmo 

tempo que os estudos de viabilização estrutural eram feitos e então concluiu-se que, em 
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determinada altura, dissemos não, não pode ser, têm que ser duas. 

Mas partiu da parte da engenharia?

O terem que ser duas? Não, é o bom senso, não foi da engenharia nem da arquitectura. 

Então aquilo era um campo para jogar futebol ou serve para jogar futebol ou então o que 

estamos a fazer não serve para nada. Portanto, quando começamos a estudar o assunto 

percebemos que, por causa das televisões, não podia haver claros e escuros no campo, a 

iluminação tinha que ser contínua, portanto já não era possível aquela solução. E, não 

sendo possível, então era preciso procurar outra. O que te quero dizer é exactamente isso, 

é que as decisões arquitectónicas nunca foram como decisões apenas da arquitectura, ou da 

engenharia, foram decisões do bom senso. Eu tenho muita dificuldade, devo dizer-te, em 

separar as coisas na minha cabeça, para mim é tudo a mesma coisa. Porque estamos a fazer 

um projecto, não estamos a fazer uma arquitectura e uma engenharia. Estamos a fazer um 

projecto de um edifício que é o resultado final e isso é exactamente aquilo que digo aqui 

dentro com as engenharias. E, portanto, se raciocinámos dessa forma, é muito difícil separar 

as coisas, é uma decisão da equipa em função de um resultado final. E essa é a única maneira 

que consigo ver a profissão. 

Em relação à bancada nascente existem três grandes aberturas circulares, uma com 14m 

de diâmetro e as outras duas com 8,5m. Essas aberturas, com esta forma, estiveram 

sempre presentes desde o início?

Ora aí está uma boa pergunta. Não, não estavam. Quando começámos a desenhá-los, 

os montantes eram todos fechados, tinham umas portas rectangulares para passarem os 

corredores, aquilo foi uma ideia do Eduardo que, se veio a verificar, até vantajosa para a 

engenharia. Lá está, foi uma dessas coisas que falava...

Sim, era nessa perspectiva de quem surgia determinadas ideias que me interessa...

A ideia surgiu do Eduardo, claramente...

E depois acertaram-se as dimensões em função do necessário para a estrutura?

E depois acertaram-se as dimensões, etc etc, mas a ideia foi do Eduardo. Foi dele, por razões 

obviamente estéticas, mas por razões até estruturais também. Porque a justificação dele foi 
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para aligeirarmos os montantes e eu até dizia, “mas nós precisamos de peso para equilibrar 

a cobertura”, mas na verdade, no fim, funcionou bem.

A bancada poente, por sua vez, apresenta linhas mais depuradas, no entanto, foi de 

mais difícil concretização pela sua ancoragem ao maciço granítico. Foi um processo 

com bastantes dificuldades? 

Sem dúvida que essa foi muito mais complicada, pelo conjunto estrutura/ solo e, sim, 

deu muitíssimo mais trabalho, essa também é de longe aquela que espacialmente é mais 

rica, mais imponente, mais dramática até, se quisermos dizer assim. Deu muitíssimo mais 

trabalho até do ponto de vista das opções do próprio desenho, digamos assim. Também 

foi aquela que a gente se divertiu mais, das tangências e daquilo tudo, sem dúvida que foi. 

Mas a bancada nascente é uma peça mais imediata. É uma peça que se olha e está tudo 

resolvido, do lado de lá não, descobre-se, é preciso descobrir, todos os pisos são diferentes, 

é mais rica do que a poente. A outra coisa que tem graça, e aí entraram as aprendizagens, 

é esta questão das escadas, que não são escadas, que são o corte, no fim de contas, e é uma 

história muito engraçada. Quando estávamos a fazer a obra, eu e o Eduardo, íamos todos os 

domingos de manhã para lá, víamos a obra toda, tomar notas de tudo o que era preciso, o 

que tínhamos que resolver, etc. E, às vezes, eu levava os meus filhos, nomeadamente o mais 

velho, que é engenheiro, mesmo engenheiro, aliás, hoje em dia, é engenheiro informático, 

mas na altura tinha uns 15 anos e já era engenheiro de cabeça. Um dia ele estava a olhar para 

aquilo tudo e começou a olhar para aquelas escadas e disse assim “mas que raio de estupidez 

é esta?” e virou-se para o Eduardo e disse “Ó Eduardo, o que é aquilo?” e o Eduardo disse 

“Eu vou responder-te a isso de uma forma muito simples. A tua mãe usa brincos?” e o 

meu filho lá disse que sim e ele “pronto aquilo são os brincos do estádio” e realmente é 

uma resposta brilhante porque resolve o problema de uma vez só, particularmente para 

um futuro engenheiro de 15 anos. Ele ficou siderado a olhar para ele, eu achei a resposta 

genial e nunca mais me esqueci. E foram essas as lógicas que, ao fim desse tempo todo, eu 

fui aprendendo e fazem também a diferença do estádio, não é só a ideia de o enterrar, de 

o encostar para dentro da pedreira, da cobertura, etc, é todo o desenho que está inerente 

aquela peça que tem, obviamente, muito desenho. 

Inicialmente, a arquitectura escolheu o local de implantação, mas depois foi movido 

cerca de 5 graus. Porque razão? Pelas questões estruturais de ancoragem no solo?

Não, houve duas situações diferentes. Quando nós começámos a fazer o projecto, havia 
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uma implantação do estádio, que era mais ou menos no mesmo sítio, mas era mais visível, 

digamos assim, não estava tão incrustado na terra, e essa realidade foi a primeira proposta 

para a própria Câmara, e à qual a resposta foi que era uma peça demasiado grande, então 

vamos enterrá-la para que ela desapareça o mais possível, embora nunca se possa fazer 

desaparecer um estádio, mas para que ficasse o mais disfarçada possível. Isto por um lado. 

Por outro lado, havia uma ideia de uma visita que o Eduardo tinha feito à Grécia e vinha 

fascinado com os teatros gregos e, portanto, como ali era uma pedreira, imaginou que as 

bancadas pudessem ser a própria pedreira. Digamos que há uma certa poesia nessa ideia, 

depois, claro que quando começámos a desenvolver o projecto todas essas ideias se esvaíram, 

mas há uma ideia de início, há um teaser se quisermos dizer assim, essa ideia meia utópica 

que depois se transforma numa realidade. 

Existe mais algum ponto particular que considere que tenha suscitado mais discussão 

entre a arquitectura e a engenharia?

No caso do estádio não. O que me parece, na relação entre as duas profissões, o que me 

parece é que tem que haver... bom, para já, é preciso perceber uma coisa, o Eduardo tem 

uma cabeça muito engenheira, e eu tenho um lado muito arquitectónico, se quisermos dizer 

assim, portanto há uma facilidade de convergência de visões. Outra pessoa que contribui 

assim é o Paulo Mendes da Rocha, aliás, acho que são cabeças muito parecidas e, portanto, 

são pessoas com quem numa conversa, em dois minutos, a pessoa sabe exactamente para 

que lado é que vamos. Rapidamente nos acertámos e continuámos, portanto, isso é uma 

vantagem grande. Evidentemente que outro tipo de arquitectos, mais artistas, são mais 

difíceis de entender e, portanto, de conseguirmos perceber o caminho. A profissão de 

engenharia de edifício, nomeadamente de edifícios com ambições arquitectónicas, a grande 

questão é que o papel da engenharia tem que ser um papel de contribuição. Não pode ser 

um papel, digamos, meramente técnico, tem que contribuir para que o todo seja mais 

do que a soma das partes. E, portanto, para conseguirmos contribuir, é preciso conseguir 

pensar com a cabeça do arquitecto, isto é, é preciso conseguirmos entender qual é o rumo 

que o projecto vai levar e portanto contribuir dentro desse rumo. Porque ser divergente, 

não é tudo. Quer dizer, há momentos para ser divergente, e há momentos em que é preciso 

mesmo ser divergente, mas para que o resultado seja o que interessa é preciso contribuir 

dentro do rumo, e para isso é preciso percebê-lo. E, portanto, há arquitectos com quem há 

mais facilidade em trabalhar, como é o caso do Eduardo, que consigo entendê-lo, e saber 

para onde ele quer ir, e fazer propostas dentro dessa linha que faça com que, depois da 

discussão, saía uma coisa que até pode ser muito diferente daquilo que estava no início, 
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mas que é fruto de um constante diálogo e de uma construção conjunta. E isso é aquilo 

que obviamente nos interessa, essa discussão. Claro que quando se trata de arquitectura que 

assenta em desenho puro, pronto, é mais difícil porque o desenho é muito particular, é mais 

artístico, muito mais da pessoa que o está a fazer, é mais difícil de se conseguir contribuir 

da mesma maneira. 

Na sua opinião, o decorrer do projecto é influenciado pelo modo como a equipa foi 

constituída? Se é o dono de obra que escolhe o engenheiro e o arquitecto de forma 

distinta, ou se for o arquitecto a escolher o engenheiro com quem quer colaborar. 

Eu acho que tem, agora isso depende. Claro que tem, aliás, por tudo o que acabei de dizer 

tem, mas isso depende muito do que é que está em causa. Se for para fazer uma moradia, 

acho que não tem interesse nenhum, se a ideia é partir para a diferenciação, partir para um 

objectivo especial, claramente. 

Então acha que depende, mas em função da escala do edifício?

Evidentemente, e da ambição do próprio edifício porque naturalmente, é como digo, para 

uma simples moradia o arquitecto não precisa do engenheiro para nada e aí pode partir 

sozinho, ou seja com quem for. Agora que os engenheiros conseguem arruinar um projecto, 

isso não tenho a menor das dúvidas, e tenho assistido a muito por aí, nomeadamente com 

o Eduardo. Por exemplo, lá fora, em França, tem trabalhado com uma série de tipos que 

basicamente se dedicam a arruinar-lhes o projecto. Fazem estruturas de qualquer maneira. 

Ainda outro dia tive um caso de uns americanos, com um projecto completamente louco, de 

um arquitecto brasileiro, de que nós fizemos o estudo prévio, era um projecto muito difícil. 

Estruturalmente bastante complexo, e teve que ser todo assente em lajes pré-esforçadas, 

uma trapalhada danada. E quando foi para os americanos, eles disseram que aquilo não 

se podia fazer, que era muito complicado, diziam eles “nós cá, no escritório, só fazemos 

vigas e pilares” e o desgraçado do arquitecto teve que mudar o projecto todo porque os 

tipos só faziam vigas e pilares e ponto final parágrafo. Queriam lá saber do arquitecto para 

alguma coisa, portanto, evidentemente que isto existe. Em França é assim, funciona assim. 

O engenheiro chega lá e faz uma estrutura para um projecto que é vagamente parecido 

com o projecto de arquitectura e depois o arquitecto que se arranje. Portanto essa cultura 

existe e, hoje em dia, até por força de honorários e de tudo isso, é muitíssimo mais real do 

que aquilo que a gente julga. A esse propósito, o Graça Dias contava uma história muito 

engraçada que é genial. Ele estava a fazer um projecto para um sítio qualquer, um projecto 
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todo modulado, pórticos por aí fora, acho que era de habitação, e depois tinha uma entrada, 

em que ele tinha eliminado um pórtico para não ter pilares na entrada. Mandou aquilo 

para o engenheiro e ele devolveu-lhe aquilo com tudo modulado incluindo a entrada. Ele 

telefonou para o engenheiro e disse que não podia ser, então manda o projecto assim com 

pilar na entrada. E o engenheiro disse “Ah pois é! Enganei-me, mas olhe, ponha você os 

pilares no seu projecto que lhe dá muito menos trabalho do que a mim tirá-los.” Estás a ver, 

isto existe e esta história é, de facto, genial. 

Pensa que a evolução das tecnologias, com o aparecimento de softwares, de desenho e 

cálculo estrutural, mais avançados, teve como consequência a elaboração de edifícios 

que podem levar ao limite as questões estruturais? Ou seja, serão estes avanços os 

catalisadores de uma arquitectura mais escultural? Por vezes são estruturas megalómanas, 

pouco racionais e fora de escala, em que procuram apenas uma imagem... 

As coisas têm sempre que fazer sentido. E é uma questão de bom senso. Embora se possa, 

e acho que se possa, e se deve, forçar os limites, sempre, porque é assim que se evolui, as 

coisas têm que fazer sentido. Há um limite a partir de quando as coisas deixam de fazer 

sentido, podem ser muito bonitas, podem ser tudo que se quiser, mas se deixaram de fazer 

sentido, eu já não consigo achar bonito sequer. Quando a coisa é para além do disparate 

já não acho bonito. Evidente que isso é muito subjectivo. O que pode ser disparate para 

mim, pode não ser para outro, cada um tem o seu padrão. Evidentemente o que se passou, 

em termos de história, do princípio do século XX, a arquitectura assentou claramente nos 

avanços da engenharia. Foi a engenharia que determinou a possibilidade da arquitectura, 

nomeadamente para o Modernismo aparecer. O betão armado, o aço etc que fizeram com 

que a arquitectura pudesse afirmar-se através de uma coisa, que enfim, que é a exibição do 

êxito da técnica, isto é, que a arquitectura se pudesse afirmar através de mostrar, ou utilizar, 

o êxito da técnica. Os grandes vãos, a torre Eiffel etc etc que são, no fim de contas, uma 

forma de mostrar onde nós, como sociedade, já chegamos em termos de tecnologia e em 

termos de capacidade de realização. Ora bem, digamos que isso percorre o século XX todo 

até ao momento que se localiza realmente no fim do século XX diria, e no princípio deste 

século, em que a engenharia declara que faz o que for preciso. Bom, a partir desse momento, 

a arquitectura perde uma base fundamental, que era agarrar-se às necessidades da estrutura, 

e, portanto, tudo o que eram necessidades, mais ou menos, aceites na generalidade, portanto 

deixou de haver impossíveis. Aliás, como se tem visto, basta abrir as revistas para se perceber 

que vale tudo menos arrancar olhos. E, portanto, a partir desse momento, têm que entrar 

outros limites que não necessariamente a possibilidade ou a impossibilidade. E esses limites 
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têm a ver, la está, com as questões do bom senso, com as questões da economia, com todas 

essas outras limitações que contribuem para que o projecto faça sentido. Isto que vou dizer, 

se calhar não sei se devia dizer, mas eu não sei se, hoje em dia, ainda abarcaria com o mesmo 

entusiasmo aquele projecto...

Devido ao tempo que já passou e à sua experiência?

Sim, exactamente, por questões destas da lógica do bom senso. Evidentemente que este 

projecto é o projecto da minha vida, é e será sempre, por muitos que faça, e estou a fazer 

muitas coisas fantásticas que me entusiasmam imenso, projectos no Pólo Sul, etc... mas, 

eu acho que, hoje em dia, se este projecto me aparecesse, eu teria algumas dúvidas éticas 

de o fazer porque realmente foi um processo que foi tão rápido que nem deu tempo de 

raciocinar, foi sempre a andar. Há, digamos, um esforço, muito grande para a execução do 

estádio, embora no fim, mesmo em termos de custos, foi perfeitamente aceitável, no âmbito 

global e não é por aí, portanto isto que estou a dizer não tem uma consequência imediata, 

mas acho que teria mais dúvidas de o fazer do que aquelas que tive na altura. Porque 

realmente... lá está, se calhar estou mais velho e as coisas, hoje em dia, têm que fazer sentido, 

um sentido qualquer, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista social, do 

ponto de vista de recursos, etc, etc, portanto têm que fazer algum sentido. 

E, neste momento, já não encontrava esse sentido para o fazer?

Não estou a dizer isso. Quer dizer, do ponto de vista profissional fez todo o sentido, pôs 

Braga no mapa, conseguiu-se o chamado efeito Bilbao que se pretendia e, enfim, muito 

por causa do estádio que o Eduardo ganhou o Pritzker, portanto tudo fez sentido nesse 

aspecto. Agora, no início, que uma pessoa não sabe nada disso, é o que eu digo, acho que 

teria dúvidas, hoje em dia. E não sou o único, acho que o próprio Eduardo teria dúvidas. 

Por estarmos mais maduros, se calhar teríamos mais dúvidas, o facto de estar mais maduro 

é exactamente isso, não é ter menos, é ter mais.

Pois, quando somos novos...

... quando somos novos uma pessoa não pensa, o céu é o limite. Quando um tipo fica mais 

velho, o céu já não é o limite e tem mais dúvidas. 

Para finalizar, qual a sua posição, sendo um engenheiro de estruturas com vasta 
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experiência, em relação aos engenheiros que fazem de tudo, digamos, para satisfazer 

o desenho do arquitecto, pondo em causa muitas vezes princípios de racionalidade 

estrutural e causando custos acrescidos desnecessários. Se lhe surgisse, eventualmente, 

um caso do género qual seria a sua posição? Não aceitava o projecto ou tentava que o 

arquitecto mudasse de ideias? 

Não, não, já larguei projectos assim. Continuo a dizer, as coisas têm que fazer sentido, e há 

uma coisa que o Paulo Mendes da Rocha diz com muita graça que é, “é preciso respeito pela 

classe operária”. E ele diz isso numa perspectiva do esforço, uma metáfora sobre o esforço 

exigido à construção para um determinado resultado. O que está aqui em causa, é a relação 

esforço e resultado. Não é o esforço em si, nem o resultado em si, é a relação entre o esforço 

e o resultado. E muitas das vezes, a gente olha para um projecto e vê que o esforço que estão 

a pedir para obter um resultado, enfim, mais ou menos, não compensa, não faz sentido. 

E, portanto, é preciso reduzir o esforço ou aumentar o resultado, porque as coisas têm que 

bater certo. E o estádio é um caso em que o esforço e o resultado bateram certo no fim. O 

que não quer dizer que a gente soubesse isso, no início, mas acreditava que sim e foi. Mas 

há muitos projectos em que a gente olha para aquilo e diz assim “Não é por aqui”.

E nesses casos o arquitecto pode insistir que não muda de ideias... 

Depende, quando são casmurros. A questão aqui é que tem tudo haver com inteligência e 

bom senso. Eu acho que esse problema não se põe com pessoas inteligentes. Porque com 

uma pessoa inteligente, nós dizemos “Isso é demais” e a pessoa que é inteligente diz “Pois 

é, tens razão, vamos arranjar aqui outra solução”. Quando batem o pé, é por insegurança, 

seja pelo que for. Porque não há nada numa relação destas que possa justificar isso, a não 

ser, efectivamente, insegurança, incultura, etc... e, portanto, nesses casos o melhor é mesmo 

largar o projecto porque não vamos a lado nenhum.

Muito obrigada pela disponibilidade. Foi uma conversa muito produtiva. Obrigada. 

Entrevista realizada pela autora, no dia 5 de Julho de 2016, em Vila Nova de Gaia.



 


