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ABSTRACT 

In the final straight of the academic course and the start of a career, this paper takes the 

opportunity to ponder the realization of architectural competitions in the context of our 

work. 

The study of this dissertation corresponds to the architectural project and the 

professional practice in the context of the architecture competition. Within this 

framework, this job intends to study the methodological, operational, procedural 

framework inherent in the architectural competition. 

The interest in managing the dissertation on architectural competitions relates to the 

opportunity of reflection that has been worked in an academic and professional career 

but also the proximity of the opportunity to real practice, through the interviews. 

This project doesn’t intend to be a finished study of the theme of the contests, but 

understanding that the project contest is a deeply speculative, experimental basis, 

research and development. Thus, we assume the possibility of contests act as an 

intersection between the evolution of practice and research through the architectural 

nature.  
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INTRODUÇÃO 

OBJECTO 

Na recta final do percurso académico e início de um percurso profissional, aproveita-se 

a oportunidade para ponderar sobre a realização de concursos de arquitectura no 

âmbito da nossa actividade profissional. 

O objecto de estudo da presente dissertação correspondente ao projecto de 

arquitectura e prática profissional no âmbito do concurso. Dentro deste 

enquadramento, procura-se assim estudar o quadro metodológico, operativo, 

processual inerente ao concurso de arquitectura.  

O interesse em gerir a dissertação sobre concursos de arquitectura prende-se com a 

oportunidade de reflexão que vem sendo trabalhada sob um percurso académico e 

profissional mas também pela oportunidade da proximidade a uma prática real, através 

das entrevistas. 

Interessa, assim, não o estudo definitivo, acabado, do tema dos concursos, mas a 

compreensão de que o projecto em concurso tem uma base profundamente 

especulativa, experimental, de pesquisa e desenvolvimento. Assim, assumimos a 

hipótese de os concursos actuem como uma intersecção entre a evolução da prática e 

pesquisa através da natureza da arquitectura. 

The architectural competition is a future oriented production of knowledge through 

architectural projects. From that perspective the competition takes on an appearance of 

futuristic archeology. The future is being investigated with the support of design—not 

how it is, but how it could be if the proposals were to be implemented. What is important 

here is that the proposals contain different modes of solution for the same competition 

design problem. There is no given answer, no “correct solution”, but instead the potential 

of alternative good solutions to the competition task at hand. For this reason doubt and 

lack of certainty is a constant companion in the jury’s examination of the design 

proposals. [ANDERSSON et al, 2013, pág. 10] 
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Ainda que os concursos actuem num campo especulativo, aparentemente contrario à 

noção física intrínseca à arquitectura, constituem uma emulação não só formal mas 

também crítica da arquitectura. 

Interessa, neste trabalho, um sentido de construção com base na experiência prática 

profissional. Neste sentido, o mesmo faz-se auto estruturando, onde se questionam 

realidades que desencadeiam o trabalho prático e o orientam, e onde este se afirma 

enquanto realidade testada e reflexo de um processo fundamentado e analisado 

anteriormente. O próprio trabalho afirma-se como um percurso que, por um lado, 

mostra um levantar de questões relacionadas com a realidade e com o trabalho em 

arquitectura, e por outro lado, revela o resultado dessas questões no contexto do 

projecto.  

O exercício da profissão, no contexto dos concursos é essencial na compreensão dos 

concursos em arquitectura. Neste sentido para além do sentido de percurso individual 

interessa, também, um levantamento limitado, através de entrevistas, do exercício da 

arquitectura, de alguns escritórios em concursos.  

No presente, a vontade de pesquisa e sentido de desenvolvimento na arquitectura 

promove uma nova fase em que os concursos assumem um papel importante. 

Surpreendentemente, o desenvolvimento da pesquisa sobre concursos em arquitectura 

é relativamente moderado, tendo em conta, a massiva participação de arquitectos, 

escritórios de arquitectura na participação em concursos. 

" (…)when considering the fact that the modern architectural competition is an 

institution in function in Europe for more than 150 years, having played a central role, 

both for practicing architects and in architectural education. The introduction of 

competition rules during the late 19th century and at the beginning of the 20th coincides 

with architects getting professionally organized in associations and unions. 

The first doctoral dissertations on architectural competitions were apparently presented 

in the 1990s at institutions for architecture in Sweden and Norway. Now there are 

around fifteen academic dissertations and a number of ongoing doctoral projects in 

Canada and Europe. Another clear manifestation of research interest is the growth and 
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spread of scholarly conferences on architectural competitions. Until now four 

conferences have been carried out with a start in Stockholm in 2008, followed by 

Copenhagen in 2010, and Montreal and Helsinki in 2012. A fifth scholarly conference 

focusing on architectural competitions will be taking place in Delft in 2014. [ANDERSSON 

et al, 2013, pág. 7] 

 

METODOLOGIA 

A análise foi baseada principalmente em fontes bibliográficas semelhantes, contudo 

percebemos a necessidade de avaliar o impacto dos concursos na prática profissional 

por entendermos a análise até aqui elaborada, baseada em pressupostos especialmente 

quantitativos, ou bibliográficos e por isso possivelmente afastada daquilo que realmente 

se pratica dentro de cada escritório de arquitectura. No sentido de colmatar estas 

fragilidades, decidimos estender a nossa análise ao contacto directo com alguns 

arquitectos, beneficiando da opinião crítica de cada entrevistado e da sua realidade 

vivida e experiência acumulada. Estas entrevistas, constituem assim uma fonte primária 

de informação, de onde podemos absorver o papel dos concursos nos entrevistados e 

nos seus respectivos gabinetes de arquitectura. 

A escolha dos entrevistados foi baseada no critério da pertinência dos mesmos – pela 

relevância da sua carreira, ou pelo reconhecido exercício da prática profissional. 

Procuramos ter uma amostra representativa dos profissionais envolvidos com o tema 

em estudo, examinando uma amostra transgeracional representativa não apenas do 

país, mas acima de tudo, da FAUP, dado que todos os entrevistados no âmbito do 

presente trabalho dos professores foram antigos alunos da FAUP ou ESBAP.  

Outras individualidades teriam com certeza um contributo importante neste debate, 

mas infelizmente não tivemos fácil acesso a todos, uns por dificuldade de comunicação 

ou disponibilidade, outros porque as circunstâncias já não o permitem. 

As questões elaboradas basearam-se na experiência profissional por nós vivida, focando 

os temas com os quais nós próprios nos debatemos ao longo da mesma. Neste sentido, 
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procuramos abordar questões que nos parecem interessantes no contexto do tema, 

procurando situar esta área pedagógica no contexto disciplinar da arquitectura.  

Nas entrevistas que em seguida estudamos e que difundimos em anexo pretendemos 

abordar estas questões, beneficiando da experimentação plural da prática profissional 

dos entrevistados É interessante apontar que as questões que uns levantam, respondem 

outros, e que, sobre o mesmo objecto angariamos diferentes perspectivas. 
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01_PREELIMINARES 

Baseado nos arquitectos seleccionados o presente trabalho opta por lançar um olhar 

sobre a importância do concursamento na obra de oito arquitectos. Esta pesquisa 

procura uma análise mista entre uma revisão da investigação feita sobre os concursos 

de arquitectura e a análise da visão dos arquitectos seleccionados sobre o seu trabalho 

em concursos. A investigação não procura traçar uma verdade universalista, mas apenas 

sistematizar algumas práticas, visões sobre os concursos, as entrevistas constituem 

assim uma fonte primária de informação, com base na realidade vivida e na experiência 

acumulada destes arquitectos. 

O concurso de arquitectura é um concurso em que projectos de arquitectos, e projectos 

de outras disciplinas, são comparados num procedimento formal baseado numa tarefa 

específica e em critérios anteriormente definidos, de forma a seleccionar um vencedor. 

Em termos de metodologia, o concurso de arquitectura é uma competição de serviços 

intelectuais, levada a cabo na promessa de um prémio monetário, onde estes são 

comparados e avaliados por um júri independente, imparcial, que assegure os interesses 

do promotor do concurso. 

Como Hélène Lipstadt escreve: 

For at least 2,500 years, architecture competitions have been employed to choose one 

architect or one design among many, to distinguish excellence in appearance and in 

function, to award commissions, and to educate young architects. (…) Competitions are 

battlegrounds of opposing and antagonistic solutions, giant architecture class-rooms 

with invisible boundaries and, often, open enrollments. They provide the forum for 

struggles for one’s personal best, team efforts forged in camaraderie, debilitating taxes 

on body and pocket, and, for the happy few, joyous public triumph. Competition 

encourages those who only observe, including the public, to applaud or admonish 

architects as if designers were contending in a public tournament. [Lipstadt, 1989b, p.9] 

A necessidade de uma aberta e transparente distribuição de fundos públicos, a procura 

por melhores soluções, a promoção do envolvimento do público ou utentes do espaço 

e a vontade de uma melhor qualidade no espaço físico construído são algumas das 
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razões para que os concursos se tenham estabelecido, por mais de 2500 anos, como 

prática comum. Para uma prática, como os concursos, sobreviverem tanto tempo 

seguramente significa que as suas manifestações mudaram ao longo dos tempos, 

sincronizadas com a evolução das normas, valores e preocupações da sociedade. 

[Kreiner, 2010] 

Os concursos representam também uma forma de promoção de criatividade, de 

vitalidade e novas ideias, ainda que dentro de determinados parâmetros, regras e 

programas, criando novas oportunidades para a intervenção ou requalificação no 

espaço construído. 

Os concursos também estabelecem uma plataforma de comunicação entre os agentes 

envolvidos - júri, cliente, promotor, concorrente, público - num sentido de construir 

melhor baseado numa comunicação integrada. 

Contudo, existem dois actores fundamentais nos concursos. O primeiro, o cliente 

(promotor público ou privado) a quem os concursos oferecem a oportunidade, de várias 

respostas a um desafio e assim enriquecer a discussão e crítica permitindo comparar, 

verificar aproximações desvios entre as propostas; sensibilizar e estimular a opinião e 

crítica pública para o repto levantado; o cliente também pode ganhar prestígio e 

reconhecimento pela iniciativa; ou mesmo para conseguir o melhor estudo ou solução 

em relação ao orçamento. O júri serve como agente mediador nos concursos mas 

defendendo os melhores interesses do promotor. O segundo é o arquitecto; que 

procura conseguir a comissão; caso o concurso seja anónimo pode permitir uma maior 

facilidade já que existe uma igualdade no seu acesso, qualquer arquitecto/gabinete 

pode concorrer; que procure estabelecer ou promover o seu status enquanto arquitecto 

em relação aos seus pares ou mesmo ao público em geral; que tem a oportunidade para 

desenvolver as suas capacidades práticas ou explorar novos temas e estender o seu 

campo de pesquisa, “it may provide a firm [or an architect] with the opportunity to think 

about ideas it would otherwise not explore on a day-to-day basis” (Collyer and Berk, 

2004, p.13). 
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Os concursos reflectem a forma pessoal de projectar num processo rápido, arriscado. In 

general, competitions can bring out the best in people (Nasar, 2006, p.23) e gerando 

publicidade e o reconhecimento público que pode ultrapassar o investimento em 

tempo, energia e recursos financeiros.  

 

Existem duas estruturas essenciais em concursos, aberto ou por convite; dois tipos 

nacional ou internacional; e dois objectivos distintos, ideias ou tout court. Na primeira, 

estrutura, dividem-se aqueles em que os concorrentes são auto propostos ou os 

concorrentes são convidados. Faz parte de uma estrutura aberta um maior número de 

participantes, geralmente de forma anónima de acordo com os critérios estabelecidos, 

e sem renumeração. Na segunda, os concursos podem ser de âmbito nacional, pelo 

impacto local do projecto, muitas vezes limitados por requererem os elementos de 

entrega na língua local, ou concursos internacionais em que o impacto do projecto 

justifique uma participação mais global, onde tendencialmente a procura na 

participação aumenta. Do ponto vista, do promotor o concurso internacional também 

pode ter como fim a promoção ou sensibilização global para o empreendimento. A 

terceira, forma, fechada, em que existe um número restrito de participantes, ou por pre-

qualifiquação ou mesmo por convite directo. Existe uma comissão representando o 

cliente ou promotor do concurso no sentido de apurar os concorrentes selecionados. 

Esta forma pode ser anonima ou não e geralmente é renumerada. A terceira, dois fins 

diferentes, concurso de ideias, ou seja o promotor do concurso não pretende à partida 

seguir para a execução do projecto, mas apenas estudar, desenvolver hipóteses que 

podem partir de um local virtual ou não, de um programa hipotético, o objectivo do 

participante é ganhar o prémio não a comissão. Concurso tout court tem como objectivo 

a comissão do projecto, ao contrário do concurso de ideias. O promotor lança o concurso 

com o objectivo de seleccionar o melhor participante para a comissão do projecto. Do 

ponto de vista do participante, a comissão do projecto é o objectivo do concurso. 
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02_PRÁTICA PROFISSIONAL E CONCURSOS 

Introdução 

Procuramos identificar uma relação entre o estabelecimento e o desenvolvimento de 

escritório de arquitectura, associado à oportunidade que oferecem os concursos de 

arquitectura. 

Os concursos têm sido uma plataforma há muito usada pelos arquitectos, para 

competirem pela excelência. Apesar de todos os recursos que os concursos consomem 

-  tempo, competências, esforço, trabalho, custos, conhecimento, materiais, etc. - assim 

como de todos os aspectos negativos que alguns reconhecem nos concursos, os 

arquitectos, continuam a fazê-lo porque acreditam não apenas em si e na sua 

capacidade de ganhar [GONZÁLEZ e FERNANDEZ, 2012, pág. 39] mas também nos 

concursos como procedimento para alcançar a encomenda, o contrato e 

consequentemente a construção. 

Algumas questões a que procuramos responder: 

Existe algum padrão na forma como os concursos servem o desenvolvimento e 

estabelecimento dos escritórios de arquitectura? 

Como é que os concursos podem ser usados, efectivamente, pelos arquitectos? 

Qual a mais-valia que estes oferecem? 
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Desenvolvimento 

“For at least 2.500 years, architecture competitions have been employed to choose on 

architect or one design among many, to distinguish excellence in appearance and in 

function, to award commissions, and to educate young architects. (…) Competitions are 

battlegrounds of opposing and antagonistic solutions, giant architecture class-rooms 

with invisible boundaries and, often, open enrolments. They provide the forum for 

struggles for one’s personal best, team efforts forged in camaraderie, debilitating taxes 

on body and pocket, and, for the happy few, joyous public triumph. Competition 

encourages those who only observe, including the public, to applaud or admonish 

architects as if designers were contending in a public tournament.” [LIPSTADT1, 1989, 

pág. 9] 

Os concursos de arquitectura são aceites, desde há muito tempo, como uma forma de 

seleccionar o melhor candidato, projecto, ideia para determinado problema. Todas as 

partes envolvidas, arquitectos, clientes, promotores, ou público procuram no concurso 

uma forma de competição, no sentido de apurar a excelência. Os concursos de 

arquitectura são um procedimento que existe, pelo menos com base na história 

documentada, há mais de 2500 anos [KREINER2, 2010; LIPSTADT, 1989]. Os concursos 

têm sido um veículo para a criação de importantes edifícios e espaços públicos, como 

edifícios governamentais, centros artísticos, museus, edifícios educacionais, habitações, 

                                                           
 

1 Hélène Lipstadt estudou arte, história, antropologia e arquitectura na London School of Economic, Université de 
Paris-Sorbonne e na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales em arte, história e antropologia. Foi professora 
associada convidada e investigadora no MIT, Massachusetts Institute of Technology School of Architecture and 
Planning e leccionou na Université of Montreal. Faz investigação em História, prática e função que definem e 
distinguem a arquitectura enquanto campo, nomeadamente em concursos de arquitectura e no “arquitecto-
intelectual”. Também investiga o papel da representação visual e cognitivo de fazer arquitectura e na sua 
apreciação pública. Publicou inúmeros artigos sobre concursos incluindo estudos de grandes projectos, The 
experimental Tradition, 1989, uma investigação pioneira na aplicação de Bourdieu na história da arquitectura, em 
2003. Foi presidente do Comité para o VIII DOCOMOMO International Conference, em Nova Iorque, em 2004; e é 
também, directora da DOCOMOMO US. Recebeu prémios do Getty Research Institute, o National Endowment for 
the Humanities, the Graham Foundation, o ACLS e o Institute Nationale de l’Histoire de l’Art, em França.  
2 Kristian Kreiner, Copenhagen Business School, Center for Management Studies of the Building Process 
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bibliotecas [STRONG, 1996]. Estes têm assumido um papel central na cultura 

arquitectónica e na forma do procedimento da sua encomenda: desde a Acrópoles de 

Atenas, de autor desconhecido, no século V a.C., à escadaria da Praça de Espanha, em 

Roma, de Francesco de Sanctis no século XVIII, passando pela cúpula da Catedral de 

Florença, concurso ganho por Filippo Brunelleschi, em 1419 ou pela Opera House, em 

Sidney, resultante de um concurso ganho por Jørn Utzon após a segunda guerra 

mundial. Na educação, o concurso assume também um papel muito importante no 

desenvolvimento metodológico da academia, as Beaux-Arts do século XVII e XVIII, em 

França, que ajuda a estabelecer os pilares contemporâneos da prática de arquitectura 

tanto na academia como no meio profissional, como veremos mais à frente no próximo 

capítulo “Laboratório e concursos”. 

No movimento moderno, o concurso assume também um papel importante, como 

comenta Siza: “Uma das formas de afirmação da arquitectura dita “moderna”, do 

modernismo, foi através dos concursos.” [SIZA, Entrevista, pág.1]. A história da 

arquitectura está de alguma forma entrelaçada com a história dos concursos, como 

recomenda: “Não se ensina História, mas devia, dos concursos…” [SIZA, Entrevista, pág. 

1]. 

 

CONCURSOS NA ARQUITECTURA MODERNA – DOIS EXEMPLOS 

“(…) no podemos dejar de hacer referencia aquí, y menos hablando de Souto de Moura, 

el Concurso de la Friedrichstrasse de Mies Van der Rohe por ver de levantar el más 

elegante rascacielos del mundo. (…) O cómo podríamos no traer aquí a colación la 

Sociedad de Naciones de Le Corbusier, ganada y luego traicionada, perdido después de 

ganado (…) ellos Proyectos de Concurso con una fuerza tal, que han pasado a la historia 

de la arquitectura (…) algunas de las mejores arquitecturas de la historia son el resultado 

del correspondiente Concurso ganado y luego construido. Que no siempre sucede.” 

[BAEZA, 2014, pág. 128] 

Le Corbusier procura, através dos concursos internacionais para o Palácio das Nações 

em Genebra (1926-31) e Palácio dos Soviéticos em Moscovo (1931-32), conseguir 
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projectos urbanos de maiores dimensões, de forma a concretizar os seus ideais 

modernos de arquitectura e urbanismo. O júri e o poder político optaram no final, em 

ambas as situações, por soluções mais conservadoras e académicas, ainda que Le 

Corbusier tenha estado entre os vencedores. Siza reclama que o arquitecto foi 

destituído de vencedor “com o argumento de que os desenhos iam a lápis em papel, 

iam clarinhos… Foi o argumento para o excluir do concurso.” [SIZA, Entrevista, pág. 1]. 

Contudo, Le Corbusier aproveitou para converter o falhanço através da publicação dos 

resultados, numa batalha pela modernidade. Desta forma, procura influenciar a opinião 

pública reclamando que o júri tinha seleccionado opções academicistas. “Lo que 

permaneció fue la polémica, uno de los elementos constitutivos de la vanguardia, que 

se justifica precisamente como lo nuevo y que para ello necesita un enemigo 

conservador al que enfrentarse heroicamente, que aquí se personificó en el 

academicismo.” [HERNÁNDEZ, 2012, págs. 161-162].  

Corbusier dá muito valor aos meios de comunicação e ao impacto internacional que 

ambos os concursos tiveram. Como o próprio afirma na sua “Obra Completa”, “(…) fue 

designado para el primer premio y la ejecución por el jurado de profesionales del gran 

Concurso Internacional de 1927, en el que 377 proyectos se recibieron desde todas las 

partes del mundo, representado nada menos que 12km de planos. Maniobras, de las 

cuales lo menos que puede decirse es que estaban desprovistas de toda honestidad, 

arrancaron a los autores el fruto de su trabajo, y la ejecución del palacio se confió a 4 

arquitectos académicos.” [BOESIGER, et al., 2001, pág. 94]. 

O arquitecto oportunamente coloca-se no meio da polémica do concurso, incitando-a e 

procurando promover ambos os concursos como veículos da modernidade. “(…) se 

aprecia el tono dialéctico, por el que toda vanguardia, necesita un oponente frente al 

que singularizarse y al que combatir heroicamente.” [HERNANDÉZ, 2012, pág. 171]. O 

concurso revela-se, pelo seu formato uma arena de confronto crítico e ideológico, em 

que Le Corbusier assume o papel do “herói” que procura combater o academicismo, 

saindo a figura do arquitecto reforçada. Como Siza refere, “uma das formas de 

afirmação da arquitectura dita “moderna”, do modernismo, foi através dos concursos.” 

[SIZA, Entrevista, pág.1]. 
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Mies van der Rohe, através dos concursos no início da sua carreira, tem oportunidade 

de reflectir sobre a relação entre edifício e o seu contexto na cidade. Com 24 anos, inicia 

uma série de participações em concursos, fazendo doze concursos na Alemanha, sendo 

que sete deles, numa área de raio inferior a um quilómetro, em Berlim, entre os anos 

de 1910 e 1934. Esta fase inicia-se com um concurso importante para o monumento a 

Bismarck. Contudo, neste período, apesar de conseguir algumas menções honrosas, não 

vence nenhum. As pretensões de Mies neste período ocupavam-se mais por razões 

arquitectónicas do que satisfazer os interesses do promotor. “Las propuestas de Mies 

se distinguen tanto por el planteamiento arquitectónico como por el modo de 

presentarlas. Las composiciones gráficas que elaboraba revelan una mirada minuciosa 

al mundo. A pesar de la autonomía que exhiben sus actuaciones.” [GUIRAO, 2012, pág. 

55]. A participação de Mies permitiu ser convidado para outros concursos de relevo na 

Alemanha, antes de emigrar para os Estados Unidos, em 1937. Na América, tem a 

oportunidade de construir os arranha-céus que, anos antes, em Berlim, o júri rejeitara. 

 

PREMISSAS DOS CONCURSOS DE ARQUITECTURA 

 “There is a collusive agreement among all the participants to accept the competition’s 

“basic premises”, that “the rewards to be accrued from the design of a possibly 

exceptional building make both the costs and uncertainties worthwhile.” In modern 

times, that possibly exceptional building is often a public one that communicates the 

symbolic intentions of its sponsor. This characteristic association of the expectation that 

competitions generate exceptional designs that are also exceptionally representational 

or meaningful is a product of the early Italian Renaissance. There then emerged both a 

type of owner or sponsor capable of articulating their desire for a building whose 

qualities were not reducible to their programmatic or physical characteristics and a 

recognizable class of builders with the skill needed to depict buildings in technical 

drawings in which these qualities could be discerned.” [LIPSTADT, 2009, págs. 12, 13]. 

O procedimento de encomenda através de concurso é um método que tem por base a 

proibição de discriminação, de acordo com os princípios da concorrência livre e a 
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igualdade de tratamento de todos os candidatos, segundo as directivas da CEE, ainda 

que o ponto de partida seja o mesmo, isto é, o tratamento dos candidatos, a experiência, 

o conhecimento e a capacidade de fazer dos concorrentes não são as mesmas. Contudo, 

o procedimento tem como objectivo, em princípio, pelo menos nos concursos 

anónimos, não a escolha dos arquitectos, mas a qualidade arquitectónica das propostas 

entregues. Desta forma, os concursos de arquitectura representam uma oportunidade 

única para um gabinete estabelecer-se, aceder a novas encomendas, mercados, 

reconhecimento do escritório ou do arquitecto. Embora, os concursos representem, 

como refere o presidente da comissão de concursos do ACE (Architects Council of 

Europe), Georg Pendl, “Wonderful chances to Success and Abuse” [WONDERLAND, 

2013, pág. 274]. O autor refere que os concursos podem ser um instrumento 

exploratório da parte mais frágil, o arquitecto. 

Esta dualidade, de sucesso e abuso, reflecte-se em todos os actores envolvidos, ainda 

que organizações e reguladores da profissão procurem o mais possível, que o sistema 

seja justo e efectivo. Paul Valéry menciona que “There is no room for skepticism where 

the rules of a game are concerned.” [VALÉRY, 1990, pág. 35]. Ou seja, a participação em 

concursos ajuda a perpetuar o procedimento por parte de todos os seus agentes. A 

participação implica que os actores envolvidos aceitem as premissas do processo 

[LIPSTADT, 2009, pág. 12]. O que significa, também, que para os arquitectos aceitarem 

estas premissas, de forma clarividente, precisam de ter a consciência do potencial de 

sucesso, e do risco elevado que o investimento em concursos acarreta. Assim é, 

importante perceber, o que é os concursos podem oferecer aos gabinetes de 

arquitectura? De que forma os concursos servem o estabelecimento e desenvolvimento 

dos escritórios de arquitectura? Porquê fazer concursos de arquitectura? 

Elisabeth Tostrup3 refere que a origem etimológica da palavra competir, do latim, é: “(…) 

the Latin origin of the word compete means to strive or to seek together or com currer, 

                                                           
 

3 Elisabeth Amble Tostrup, professora de Arquitectura e História da Arquitectura no Institute of Form, Theory and 

History, na Oslo School of Architecture and Design. Formada no Departamento de Arquitectura da Norwegian 
University of Science and Technology, desenvolve actividade profissional em arquitectura durante vários anos tendo 
ganho vários concursos de arquitectura de relevo na Noruega. Recebe o doutoramento em 1996 com a sua tese 
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that is: to run together” [TOSTRUP, 2010, pág. 77]. O objectivo de competir é atingir o 

melhor resultado possível entre as propostas apresentadas. Vários arquitectos, em 

simultâneo, procuram responder, resolver a mesma situação, o mesmo problema, com 

o objectivo de conseguir uma melhor arquitectura “ (…) um concurso é uma competição 

e a competição é sempre uma beleza.” [SIZA, Entrevista, pág.8]. Neste, beneficiam não 

apenas o cliente - promotor mas a sociedade em geral e o espaço construído. 

É o arquitecto que concorre, acreditando na sua capacidade de vencer sobre os demais, 

acreditando firmemente que a sua proposta se enquadra no objectivo do concurso e 

com a expectativa de que a avaliação do júri a compreenda e a aprecie. Hélène Lipstadt 

associa ao acto de concorrer a importância da autoria, “(…) the contemporary 

competition that was ‘lived as carnival’ created an ‘opportunity of making architecture 

for its own sake’. Its loan of professional legitimacy to a design which, in the end, may 

turn out to be no more than occasion for one’s edification, ‘affirm[ed] the individual and 

the creator make possible a ‘space for architecture-as-art’ in the city of practice.” 

[LIPSTADT, 2010, pág. 49]. 

Os concursos de arquitectura são uma emulação dos arquitectos perante os seus pares, 

exigindo deles o melhor. Como Pedro Guilherme4 afirma, “Both national competitions 

and international competitions reflect architect’s personal design beyond controlled 

systems of social relations, comfort zones, age, gender or even expertise, in a fast risky 

sublimation process.” In general, competitions can bring out the best in people” [NASAR, 

2006] and generate publicity and a public recognition which may surpass the 

investments in time, energy and financial resources.” [GUILHERME, 2013, pág. 4]. Para 

                                                           
 

“Architecture and Rhetoric: Text and Design in Archtictural Competitions, Oslo 1939-1990”. A sua investigação é 
compreendida entre o campo da teoria de arquitectura e mais especificamente na historiografia e retórica da 
arquitectura moderna, especialmente do ponto de vista da conhecimento e das competências envolvidas na prática 
de arquitectura, nomeadamente em concursos de arquitectura. 
 
4 Pedro Guilherme (1968), graduado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 

Lisboa (1991). Neste momento desenvolve o doutoramento em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da 
Universidade de Lisboa (FAUTL), no âmbito de concursos de arquitectura internacionais, com bolsa da Fundação 
para a Ciência e Tecnologia (FCT). Publicou diversos artigos sobre os concursos de arquitectura, especialmente na 
obra de Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto Moura. Leccionou na Universidade Lusófona de Arquitectura e 
Humanidades. 
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os arquitectos, ganhar um concurso de arquitectura é muitas vezes visto como um 

reconhecimento perante os seus pares ou o público que valida a sua competência na 

arquitectura e na estética. Neste sentido, Souto Moura refere quando ganhou o 

concurso para a Casa das Artes, no Porto, “ (…) fiquei feliz, porque ganhei aos meus 

professores, embora não tivesse nada contra eles, mas é um Édipo que fica bem.” 

[MOURA, Entrevista, pág. 16] 

Por outro lado, os arquitectos procuram, através do concurso a possibilidade de 

construir, de fazer obra e de veicular as suas ideias consolidando o seu escritório, no 

sentido de garantir a encomenda e a possibilidade de trabalhar com programas os quais 

de outra forma não se tem fácil acesso. 

Hoje em dia, dado o grande número de arquitectos assim como o grande desequilíbrio 

entre a encomenda privada/pública e a oferta, o concurso ganha particular destaque, 

pela sua forma aparentemente democrática. Qualquer arquitecto tem, à partida, igual 

oportunidade para poder ganhar e consequentemente construir [STRONG, 1996]. O 

concurso torna-se assim, um instrumento, ferramenta indispensável para quem procura 

aceder à encomenda. Humberto Eliash cita Roberto Fernández que diz: “Los concursos 

de arquitectura representan la combinación del arte de elegir y el oficio de ser elegidos.” 

[ELIASH, 2005, pág. 47]. 

O resultado dos concursos é importante para os candidatos assim como para os seus 

pares. É matéria crítica. Ainda que os concursos actuem num campo especulativo, 

aparentemente contrário à noção física intrínseca à arquitectura, constituem uma 

emulação não só formal mas também crítica da mesma. No discurso de entrega do 

prémio Pritzker Siza diz: “The aim of the architectural prize is supposed to be, above all, 

that of supporting and celebrating perfection. I have yet not been able to reach 

perfection.” [SIZA, 1992] 

Siza assume uma persistente procura pela excelência e uma ética, compromisso na 

mudança do ambiente construído no qual é chamado a intervir. “This faith in his overall 

quality view is probably the most ideological conservative assertion an architect faces in 

competition. If he believes that to be true  he will compete and if he will won he will be 

the icon of the perfect architect (of vision and success); if he loses and understands why, 
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he will learn with its failure; if he evaluates negatively the decision of the jury (or if there 

is lack of transparency) he may get the idea of having been participating in a crooked 

competition; if he doesn´t believe to have reached the optimum solution it he may not 

compete and his ideas will never be tested. Either way, history has proven it to be 

neither false nor actually true and depending on each ones experience on competitions 

the architect may be relentless to deliver at his full abilities. This assertion goes against 

the fundamental process on which a competition is called upon: inclusion of unknown 

ideas.” [GUILHERME, 2013, pág. 12]  

Nos primeiros anos, os arquitectos mais novos, dada a falta de trabalho, estão mais 

disponíveis para trabalhar em concursos além da ambição de construir. Nesse sentido, 

os concursos podem funcionar como meio para descobrir novos talentos [TOSTRUP, 

1999, pág. 26]. No entanto, o custo associado é demasiado grande para um projecto que 

na maioria das vezes não é ganho e, portanto não tem retorno financeiro. Numa recente 

entrevista, Nuno Mateus, do escritório ARX, revela que o concurso é, naturalmente, uma 

das formas de chegar à encomenda, por vezes de edifícios muito interessantes, na sua 

dimensão, carácter patrimonial, tipo de programa e por isso sempre fizeram muitos 

concursos. “O concurso é muito interessante porque coloca as nossas ideias e 

capacidades em confronto com as de outros colegas, e por isso, de alguma forma nos 

aferimos profissionalmente através deles.” [MATEUS, 2013, Web] 

 “Architects have always entered competitions, but they have usually seasoned their 

talents first by doing commissioned work. Libeskind, Nouvel, Koolhaas, and other young 

architects of today have built their reputations almost entirely by participating in 

competitions; a friend of mine calls them ‘competition show dogs’." [RYBCZYNSKI, 2002, 

pág. 3] 

 

OS CONCURSOS E OS ARQUITECTOS, ANÁLISE QUANTITATIVA 

Num estudo, promovido pela ordem dos arquitectos [CABRAL e BORGES, 2006], que 

procura analisar as práticas profissionais dos arquitectos, em Portugal, ainda que não 

contemple os arquitectos mais novos (porque não estão inscritos na Ordem dos 
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Arquitectos] diz que tendencialmente são aqueles que mais participam em concursos. 

Como refere Nuno Brandão Costa: “ (…) os arquitectos jovens fazem os concursos a 

100% e muitas vezes os concursos são ganhos por gabinetes mais jovens (…) ” 

[BRANDÃO COSTA, Entrevista, pág. 5]. Convém recordar que o estudo, antes referido, 

tenha sido desenvolvido em 2006 e algumas práticas profissionais tenham mudado, 

nomeadamente relativas aos concursos. Após a crise do sector da construção, em 

2008/09, que afectou a encomenda directa de arquitectura, os concursos ganham 

particular relevância. Embora, actualmente em Portugal não são frequentes. 

 

Segundo Cabral e Borges perto de 60% da actividade dos arquitectos passa pela 

habitação unifamiliar, 38.6%, como principal actividade e 19.9%, como actividade 

secundária. 

No estudo, a habitação pluri-familiar é a segunda área profissional mais importante para 

os arquitectos. Em suma, quase 90% dos arquitectos inscritos na Ordem estão 

envolvidos em projectos de habitação, traduzindo um mercado relativamente escasso e 

de reduzido volume económico. Se a maioria dos arquitectos trabalha, sobretudo em 

projectos de habitação, os concursos constituem um meio de aceder a outro tipo de 

programas. 

Ainda que as áreas de concepção de projectos em concursos, não tenha sido analisada, 

de facto os autores entrevistados são unânimes em considerar que os concursos de 

arquitectura servem como forma de aceder a outras áreas de concepção, geografia e 

programa que normalmente a encomenda directa não o permite. Como Souto Moura 

refere na entrevista: “ (…) as situações que eu tinha era fazer a casa para a minha prima, 

e para o meu amigo e uma casa de praia de não sei quê... Essa era a arquitectura que eu 

fiz durante dez anos. Mas foi os concursos que me transformaram, enquanto 

arquitecto.” [SOUTO, Entrevista, pág. 16]. Ou como Camilo Rebelo comenta, “ (…) 

enquanto o [Concurso do] Côa foi interessante porque realmente deu uma dimensão 

muito grande ao trabalho (…) ” [REBELO, Entrevista, pág. 2]. Ou ainda, “Interessava-me, 

por alguma razão, explorar em projecto programas que estavam em concurso, portanto 
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o interesse de poder a partir de um concurso reflectir sobre as condições de um 

programa, lugar.” [GONÇALVES, Entrevista, pág. 2]. Nuno Brandão Costa refere que “ 

(…) os concursos servem para experimentar coisas novas, que nunca se fizeram (…) ” 

[COSTA, Entrevista, pág. 1]. Paula Santos reforça a ferramenta que os concursos são no 

acesso a outro tipo de projectos que, normalmente, não se tem acesso na encomenda, 

“ (…) achei que era a maneira [através dos concursos] de chegar ao mercado de trabalho 

que de outra maneira nunca mais lá chegaria, da obra pública, da obra institucional, da 

obra com alguma visibilidade, dimensão.” [SANTOS, Entrevista, pág. 1]. Teresa Novais 

sustenta, a propósito: “É o que nos permite aceder a outros programas.” [NOVAIS, 

Entrevista, pág. 1]. 

Neste contexto, entende-se que a maioria dos arquitectos faz habitações para clientes 

privados e procura aceder a outros tipos de encomenda, com desafios de concepção 

arquitectónica mais prestigiantes e aliciantes, através dos concursos concluindo-se que 

estes são um claro indutor de encomendas futuras. [CABRAL e BORGES, pág. 122].  

No entanto, apenas um terço dos inquiridos participou em concursos públicos, em 

Portugal, nos últimos três anos, com uma média inferior a 1 concurso por ano; 67.8% 

não participaram. Apenas 25.5% dos inquiridos participaram em um a três concursos, 

sendo que apenas uma minoria de 6.7% participou em mais de quatro concursos. 

“Tendo em conta que participar não é ganhar e que, quanto mais se concorre mais 

‘chances’ se tem de ganhar o concurso, possuímos aqui uma medida aproximada da 

forma drástica como o acesso à procura de novos bens arquitectónicos promovida pelo 

maior cliente do país – isto é, o Estado central, regional e local – se restringe a uma 

percentagem pequena de ‘ateliers’ individuais e societários.” [CABRAL e BORGES, pág. 

73]. 

A participação em concursos limitados é muito reduzida. Dos arquitectos inquiridos, 

81,5% não participam em concurso por prévia qualificação, e 75,2% não o fizeram nos 

limitados por concurso. Dos que participam entre um a três concursos 15.2% e 20.5%, 

sendo que o número de inquiridos que participaram em mais do que três é praticamente 

residual, 3.3% e 4.3%, respectivamente. 
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Ainda mais restrita é a participação dos arquitectos em concursos no estrangeiro. Dos 

inquiridos, 92.6% não participa em concursos públicos no estrangeiro. Entende-se assim 

legítimo considerar que apenas uma elite da profissão participa em concursos 

internacionais. Apenas 7.4% participaram em concursos públicos no estrangeiro.  

A participação internacional dos arquitectos traduziu-se em que 23% dos homens já 

receberam pelo menos um prémio e contra, apenas, 12% das mulheres. Cabral e Borges 

descrevem, no estudo, que os prémios em concursos de arquitectura e o 

reconhecimento da autoria estão associados ao sucesso pessoal dos arquitectos não 

apenas em relação aos seus pares, mas também em relação à sociedade em geral. “(...) 

competitions for Portuguese architects, both in Portugal and abroad, provide a strategy 

to obtain professional recognition, and competitions serve as research lab to architects.” 

[GUILHERME, 2013, pág. 162] 

No recente estudo bienal do sector, de 2014, que é já o 4º, o ACE (Architects’ Council of 

Europe), que envolveu mais de 18.000 arquitectos europeus, estão presentes pela 

primeira vez perguntas relativas aos concursos na prática profissional do sector. 

Procura-se analisar as práticas profissionais dos arquitectos europeus. 

Na nova pergunta, relativa à participação em concursos de arquitectura, o estudo refere 

a percentagem de gabinetes que não entregou nenhuma proposta de concurso ou que 

entregou pelo menos uma, nos últimos doze meses, 64% e 36%, respectivamente. Sendo 

que a maioria dos que participaram o fez em concursos públicos, cerca de 28%, e os 

outros que participaram em concursos do sector privado, reduzem-se a 19%. Os países 

que submeteram mais propostas em concursos incluem a Suíça, Finlândia e a França. Ao 

passo que os países que menos concorreram em concursos são Portugal, Itália, Turquia 

e a Alemanha. 

Em média, os gabinetes de arquitectura entregaram 5,4 propostas de concursos, nos 

últimos doze meses. Incluindo aqueles que não participaram em concursos. Ou seja, 

caso não se contemple os gabinetes que não concorreram em concursos, a média sobe 

para 15 propostas, dos quais metade corresponde a concursos por Pré-Qualificação ou 

Mostra de Interesse, tanto para o sector público como para o privado. 
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O estudo revela ainda que, em Portugal, em comparação com a média Europeia(-26), 

apenas 22% dos arquitectos portugueses participou em mais de um concurso, contra os 

36% da média Europeia. A diferença é ainda maior quando comparada com as propostas 

entregues em Portugal para o sector público, que representam 13%, enquanto na 

Europa, representam 28%.  

Nos últimos doze meses, foram entregues, em média, 1,6 propostas de concurso em 

Portugal, por escritório ou arquitecto em nome individual, contra 5,4 na média Europeia. 

Das quais, por pré-qualificação, 0,2 no sector público e 0,5 no sector privado contra 1,7 

e 1,0, respectivamente, na Europa. Em concursos de diálogo (DAC’s5, Dialogue-based 

Architectural Competitions), no sector público, 0,1 e 0,3 no sector privado contra 1.0 e 

0.7, respectivamente na média Europeia. 

Nos concursos de ideias, refere o estudo, encontramos uma participação média de 

concursos em Portugal no sector público de 0,2 e no privado de 0,3, enquanto na Europa 

é de 0.9 e 0.2, respectivamente. 

Em suma, Portugal está claramente no patamar inferior, em relação à média Europeia, 

tanto na percentagem de escritórios que participa em concursos de arquitectura, como 

o número de candidaturas a concursos é inferior à média Europeia. 

 

Um recente inquérito promovido pelo Van Alen Institute, em 2015, que envolveu cerca 

de 1400 pessoas, de 65 países do Mundo, teve como objectivo repensar as estratégias 

dos concursos de arquitectura, no sentido de as aperfeiçoar. Este estudo resultou numa 

conferência que procurou reflectir sobre os resultados do inquérito, no final de Abril do 

ano do estudo, na Harvard Graduate School of Design. 

                                                           
 

5 DAC (“dialogue-based architectural competition”) é uma forma de concurso em que os participantes 
estão envolvidos numa elaborada sequência de interacções em seminários e “workshops”, em que 
partilham, discutem ideias e as soluções para a proposta final, com o cliente, júri, ou com os futuros 
utentes. Inicialmente introduzido na Dinamarca, esta inovação no procedimento do concurso, tem por 
base o concurso de ideias e o concurso limitado por convite, mas adiciona um organizado conjunto de 
diálogos ao processo. Isto é feito não em preparação para o concurso, mas como parte integral do 
processo do concurso. [KREINER, 2010]. 
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Os inquiridos responderam que as três maiores razões pelas quais participa em 

concursos são: 1) oportunidade para experimentar (57.0%), 2) oportunidade de 

trabalhar um tema interessante (54.9%) e 3) oportunidade de conseguir publicidade 

(39.0%). 

Por outro lado, os três maiores obstáculos à participação em concursos são: 1) a falta de 

compensação pelos recursos e tempo investidos (78.6%), 2) a baixa probabilidade de 

vencer (29.4%) e 3) a baixa probabilidade de a proposta vencedora ser construída 

(28.6%). Os inquiridos referem as três razões com as quais os concursos podiam ser mais 

apelativos: 1) maior compensação financeira; 2) avaliação e comentário de todas as 

propostas candidatas e não apenas as propostas dos premiados e 3) maior exposição, 

publicidade para as propostas não vencedoras. 

A maioria dos arquitectos (67,0%) refere que os concursos não deram origem a 

encomendas ou a trabalho pago, o que justifica a razão pela qual 90% refere que apenas 

0 a 5% da sua receita vem de concursos. 

Mais de metade dos inquiridos (61,0%) menciona que estima, antes de participar num 

concurso, o tempo e dinheiro que a participação no concurso exige. “Designers are 

strategic about how much time and resources they spend on competitions. Most 

estimate how much time and money it will cost to enter, and the amount they’re willing 

to spend roughly matches the prize they’d get for winning.” [VAN ALEN, 2015, WEB]. 

“Many architects are aware of pitfalls they may face when entering a competition in 

their own country and calculate their chances accordingly. Whereas competitions in 

Europe, which are administered either under the auspices of the national associations 

or on a non-regional basis according to EU rules, are relatively transparent (…)” 

[COLLYER e BERK, 2004]. 

O estudo apresentou, ainda, o número de concursos em que os inquiridos participaram 

nos últimos dois anos: 0 (23.4%), 1-4 (62.8%); 5-9 (10.5%); 10-19 (2.2%); 20-50 (0.8%). 

Em relação ao tipo de procedimento que os arquitectos mais participaram, 70.6% 

responderam em concursos abertos. 
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ASPECTOS POSITIVOS DOS CONCURSOS 

Com base em alguns autores, Paul Spreiregen (“Design Competitions”6), Judith Strong 

(“Winning by Design: Architectural Competitions”7), Jack Nasar (“Design by 

Competition”8), G. Stanley Collyer (“Competing Globally in Architecture 

Competitions”9), Elisabeth Tostrup (“Architecture and Rhetoric: text and design in 

architectural competitions, Oslo, 1939-1997”10) procuramos levantar os aspectos 

positivos dos concursos em arquitectura.  

Os concursos são um procedimento que permite uma igual distribuição das 

encomendas, assim como uma forma mais eficaz na distribuição dos fundos públicos 

[STRONG, 1996]. Tal como Tostrup refere quando diz que a igualdade de oportunidades 

consolida os concursos como procedimento. Diz, ainda, que estes são uma oportunidade 

única para os novos talentos, e um grande estímulo, para os arquitectos mais 

experientes. Da mesma forma, Spreiregen comenta que, nos concursos, novos talentos 

são revelados [SPREIREGEN, 1979, pág. 219; TOSTRUP, 1999, pág. 26].  

G. Stanley Collyer e Jack Nasar ainda reforçam que os concursos são importantes porque 

são um meio válido para aceder à encomenda que permite conseguir projectos maiores, 

face à encomenda directa [NASAR, 2006, pág. 25; COLLYER, 2004, pág. 8, 12]. 

                                                           
 

6 O livro de Spreiregen é um dos primeiros manuais de boas-práticas na organização dos concursos de 
arquitectura. Spreiregen procura estabelecer determinadas directrizes no processo dos concursos de 
forma a tornar o processo mais eficaz e justo. 
7 Judith Strong recolhe informação importante sobre as regras e os aspectos dos procedimentos dos 
concursos na Europa. A aproximação ao tema procura ser feita em torno de todos os agentes do 
procedimento: promotores, consultores, assessores, arquitectos. Livro muito influente nas formas de 
organização e procedimentos dos concursos de arquitectura. Em 1991 funda “Arts and Architecture 
Projects” de consultadoria em desenvolvimento e gestão de concursos de arquitectura.  
8 Jack Nasar examina como factores pessoais, sociais e culturais são relevantes na análise e crítica que os 
concursos de arquitectura exigem. O autor favorece a cultura estabelecida dos concursos na Europa em 
comparação com a dos Estados Unidos devido à vitalidade em termos da frequência do procedimento, 
mas também, por assumirem uma conduta e regras mais transparentes e claras. 
9 O livro de Collyer é um dos mais recentes estudos sobre o tema e foca-se especialmente em concursos 
globais e internacionais em países da União Europeia, assim como 200 anos de história de grandes 
concursos governamentais nos Estados Unidos. Collyer também refere o impacto que a Internet tem na 
proliferação de concursos internacionais de ideias descendo os padrões de qualidade dos mesmos. 
10 Tostrup escreve como os dispositivos retóricos são de grande importância nos concursos, alterando-se 
com o tempo e a sociedade. A autor serve-se de vários exemplos em Oslo, desde 1939 a 1997. 
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A concorrência presente nos concursos, permite elevar as melhores qualidades, 

competências dos arquitectos [NASAR, 2006], constituindo-se como um instrumento 

para melhorar e pôr à prova as suas capacidades e competências, como um exercício 

que ajuda a formar melhores arquitectos [COLLYER, 2004, pág. 9]. Mesmo arquitectos 

mais experientes são obrigados a melhorarem, “Old, established talent is stimulated.” 

[SPREIREGEN, 1979, pág. 212], “(…) the aspiring young talent as a stimulation to the 

experienced practitioner to air their talents.” [TOSTRUP, 1999, pág. 20]. 

Os concursos de arquitectura são, também, plataformas para a participação pública, 

envolvida no processo de construção do ambiente edificado [STRONG, 1996], 

“Competition architecture is highly public.” [NASAR, 2006, pág. 25]. O diálogo público é 

estimulado conforma refere Spreiregen [1979, pág. 219]. Os concursos como plataforma 

social geram também publicidade [NASAR, 2006, pág. 25], “Architectural competitions 

reward only very few architects as a direct result of victory, but the function of 

competition is much wider, as the effect of the exhibition and publications benefits more 

architects than the 1st prize winner alone.” [TOSTRUP, 1999, pág. 20]. Collyer reforça, 

ainda, o papel dos concursos na discussão de ideias que não têm oportunidade para 

serem discutidas numa base diária [COLLYER, 2004, pág. 13] 

Desta forma, o facto de os concursos funcionarem, em princípio, dentro da esfera 

pública, o que potencia o diálogo entre os seus agentes assim como da sociedade em 

geral, os arquitectos tendem a assumir uma maior responsabilidade [STRONG, 1996]. 

Os arquitectos são estimulados pelos prémios [SPREIREGEN, 1979, pág. 219] ainda que 

os concursos não são o único caminho possível, válido no avanço da carreira dos 

arquitectos, contudo “ (…) but no award in profession (…) quite matches the stamp of 

approval conferred by winning a major design competition.” [COLLYER, 2004, pág. 21]. 

Os concursos oferecem uma oportunidade para experimentar projectos reais em sítios 

reais, numa forma de projecto relativamente autónomo, livre do diálogo constante com 

o cliente e das restrições habituais de um processo de construção. [TOSTRUP, 1999, pág. 

20]. Novos conceitos e formas de fazer podem ser exploradas, “Accepted norms are 

tested as well as challenged.” [SPREIREGEN, 1979, pág. 219]. Uma forte concorrência, 
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assim como um processo de projecto mais autónomo, tende a produzir novas soluções 

e ganhar experiência [NASAR, 2006, pág. 25; COLLYER, 2004, pág. 13; SPREIREGEN, 1979, 

pág. 219]. “Competitions free the designer from normal and unnecessary constraints” 

[SPREIREGEN, 1979, pág. 219]. 

Como referido, os concursos de arquitectura promovem um sentido de projecto mais 

autónomo, conferem uma maior atenção ao projecto de arquitectura, todas as outras 

componentes habituais dos projectos são postas em perspectiva [SPREIREGEN, 1979, 

pág. 219]. 

O objectivo dos concursos é, em princípio, permitir a discussão e debate na qualidade 

da arquitectura ou propostas [STRONG, 1996; NASAR, 2006; COLLYER, 2004; TOSTRUP, 

1999; SPREIREGEN, 1979]. “The use of open competitions is part of a governmental 

policy which aims at improving the quality of architecture and the built environment.” 

[TOSTRUP, 1999, pág. 20]. 

Através dos concursos procura-se resolver determinado problema, da melhor forma 

possível, através das melhores práticas, experiência adquirida, competências, etc. Os 

concursos fornecem uma resposta ampla e variada perante um problema especifico, 

“Competitions bring a wide point of view to focus on a particular problem.” 

[SPREIREGEN, 1979, pág. 219]. 

Pela elevada concorrência, os concursos fomentam, apuram um sentido de excelência, 

“Competitions foster ‘Excellence in Architecture’” [COLLYER, 2004, pág. 11], o que 

promove um entusiasmo, vontade, criatividade nos escritórios de arquitectura 

[SPREIREGEN, 1979, pág. 219; COLLYER, 2004, pág. 13]. 

Os concursos são também uma forma de os gabinetes de arquitectura 

internacionalizarem o seu mercado e candidatarem-se a encomendas internacionais, já 

que, “International competitions permit a rapid entrée into the international market.” 

[COLLYER, 2004, pág. 8]. 

 

ASPECTOS NEGATIVOS DOS CONCURSOS 



30 
 
 

Manuel Gausa define o concurso de arquitectura como: “Meeting (excessive) of efforts. 

Existence (accumulative) of diverse (and different) ideas, wills or occurrences. Wasting 

(generous) of energies. Help (ignored) in achieving an end. Excuse (surprisingly habitual) 

for not facing or following up on decisions.” [GAUSA, 2003 pág. 123] 

Da mesma forma que anteriormente procuramos elencar os aspectos positivos 

associados aos concursos de arquitectura, agora, com base nas mesmas referências 

bibliográficas procurámos expor os seus aspectos negativos. 

O concurso como procedimento, ainda que tenha vários aspectos positivos tem também 

uma série de desvantagens. Como procedimento, o concurso exige muito tempo 

[SPREIREGEN, 1979, pág. 221], ou seja, sendo um procedimento mais formal, em relação 

à encomenda directa, exige tempo de apreciação, atribuição de prémios, preparação do 

programa, organização do procedimento, etc. 

Associa-se aos concursos determinada controvérsia [STRONG, 1996] assim como nem 

sempre é garantido que o concurso conduza a uma melhor solução [NASAR, 2006, pág. 

27], bem como não está assegurado que o projecto a concurso se irá realizar [COLLYER, 

2004, pág. 17]. Também nada garante que os concursos sejam a única forma de atingir 

os aspectos positivos do procedimento do concurso [STRONG, 1996]. Associado à 

controvérsia dos concursos, é possível que o júri não seja capaz de identificar a melhor 

proposta para o concurso em questão [SPREIREGEN, 1979, pág. 221]. Spreiregen refere 

a noção que os concursos são “ (…) a lot of trouble.” [SPREIREGEN, 1979, pág. 221], em 

que a escolha do vencedor não é o final do processo [NASAR, 2006, pág. 157; STRONG, 

1996]. 

Spreiregen considera que, enquanto procedimento, o concurso não é o mais correcto 

para edifícios de extrema complexidade [SPREIREGEN; 1979, pág. 221]. Também diz que 

os concursos não contemplam a fase de desenvolvimento do programa em que o 

arquitecto não é envolvido, “The elimination of the program development phase of 

architectural services, in which a program of needs is developed” [SPREIREGEN, 1979, 

pág. 221]. 
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A participação do utente do edifício a concurso assume um papel pouco relevante no 

desenho do programa do mesmo ou durante o procedimento. “The user has little 

opportunities to influence the brief and design decisions and their needs are seldom 

known, represented or emphasized.” [NASAR, 2006, pág. 27] 

Jack Nasar considera que os concursos resultam em projectos não construídos [NASAR, 

2006, pág. 28]. Também refere que: “Findings suggest that competitions may not yield 

masterpieces.” [NASAR, 2006, pág. 16]. A avaliação das propostas dos concorrentes 

pode ser prejudicada pela falta de experiência, rácio de arquitectos no júri, [NASAR, 

2006, pág. 57]. Ainda que este seja relativo a cada projecto, tende a focar-se mais na 

afirmação, “statment” estético, do que no significado compreensivo do projecto 

arquitectónico [NASAR, 2006, pág. 67]. 

A ausência de diálogo entre o cliente e o arquitecto, numa fase de projecto preliminar, 

prejudica não apenas o cliente mas também o projecto [SPREIREGEN, 1979, pág. 221] 

[NASAR, 2006, pág. 27]. No concurso, existe sempre o risco de o júri selecionar uma 

proposta excessivamente cara para os parâmetros do cliente [SPREIREGEN, 1979, pág. 

221]. A falta de diálogo tende a que no desenvolvimento do concurso não sejam 

absolutamente contemplados os interesses do cliente (“Competitions do not always 

meet the client’s needs.” [NASAR, 2006, pág. 27]. Para este é considerado uma 

desvantagem o custo da organização, custo de atribuição de prémios, honorários, etc., 

inerentes a um concurso [SPREIREGEN, 1979, pág. 221]. Nas orientações da EU, o 

concurso deve ser anónimo, sendo que no final o cliente pode ficar prejudicado pela 

selecção do júri de um arquitecto inexperiente, “The possibility of selecting an 

insuficiente experienced architect.” [SPREIREGEN, 1979, pág. 221] e “Competitions 

saddle the promoter with a young and inexperienced design teams.” [STRONG, 1996]. 

Na maioria das formas de concurso de arquitectura, excluindo os limitados por Pré-

Qualificação ou por convite, o júri procura seleccionar a melhor proposta, 

independentemente do projectista, sendo que isso representa uma incógnita para o 

cliente que será forçado a aceitar o gabinete com quem irá trabalhar [STRONG, 1996]. 

Nos concursos são os arquitectos que suportam grande parte dos custos associados ao 

desenvolvimento do projecto, consumindo um grande número de recursos, tempo, 



32 
 
 

dinheiro e energia [SPREIREGEN, 1979, pág. 221; STRONG, 1996; NASAR, 2006, pág. 28; 

COLLYER, 2004, pág. 17; TOSTRUP, 1999, pág. 20]. Os concursos tendem, também, a 

explorar os arquitectos [NASAR, 2006, pág. 28]. Tostrup diz:  “While the requirements 

for documentation and realism in the submission material have become much stricter, 

the cost of participating in open competitions has far exceeded what the majority of 

architects are willing to risk.” [TOSTRUP, 1999, pág. 19] e NASAR, “Relation between low 

sucess rates and effort.” [NASAR, 2006, pág. 27]. 

Este risco associado aos concursos, para os gabinetes de arquitectura, tem sido 

agravado pela quantidade de elementos que o promotor do concurso tem vindo a exigir, 

“Overly elaborated drawings and design representatives seem to be required.” 

[SPREIREGEN, 1979, pág. 221], “Demands from the clients (in brief) made to the 

architects can only be considered blatant exploitation.” [COLLYER, 2004, pág. 15]. 

O aumento do risco, nos concursos, suportados pelos arquitectos, afasta, por vezes, os 

melhores candidatos ao projecto ou gabinetes de maior experiência e dimensão 

[SPREIREGEN, 1979, pág. 221; COLLYER, 2004, pág. 15].  

Embora o concurso procure ser um procedimento mais democrático contudo, nada 

impede o júri de assumir consciente ou inconscientemente uma posição imparcial 

[NASAR, 2006, pág. 27 e 154]. 

 

O PROCEDIMENTO DO CONCURSO DE ARQUITECTURA EM PORTUGAL 

No estudo de Cabral e Borges, a grande maioria dos inquiridos considera importante ou 

muito importante, 35.6% e 36% [CABRAL, et al., 2006, Quadro 34], respectivamente, a 

participação e intervenção activa da Ordem dos Arquitectos, na colaboração, 

organização e regulamentação dos concursos, de forma a que se enquadrem nos 

objectivos dos arquitectos, porque, em princípio, credibiliza o procedimento e zela pelos 

interesses dos mesmos. Os inquiridos revelam insegurança no procedimento e 

procuram, através de um agente, que em princípio zela pelos seus interesses, conferir 

solidez e transparência no processo. 
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Nos últimos anos, os concursos de arquitectura sofreram uma grande descredibilização 

em Portugal, como se constata na amostra dos arquitectos entrevistados na presente 

investigação. O papel da Ordem dos Arquitectos na regularização e fiscalização do 

procedimento é considerado importante para os arquitectos, pois como refere Siza: 

“Realmente há concursos que decorrem com uma certa seriedade e outros que têm por 

trás muitos interesses.” [SIZA, Entrevista, pág. 7]. 

Camilo Rebelo aponta para a manipulação com a legislação no sentido de servirem 

agendas e objectivos corruptos, “ (…) acho que se devia acabar com esta coisa de mudar 

as leis para se fazer aquilo que se quer. Como aconteceu no “parque escolar”, que é uma 

coisa inacreditável, como é que se faz uma lei para que determinado grupo de pessoas 

possa fazer escolas. (…) Estamos numa sociedade democrática.” [REBELO, Entrevista, 

pág. 10]. Refere, ainda, que todos os arquitectos podem igualmente responder ao 

trabalho e que a selecção de um grupo restrito não garante um bom resultado. Também 

José Fernandes Gonçalves considera a encomenda directa do Estado inaceitável (refere 

também o exemplo da “parque escolar”), pois elimina um espaço de debate e opinião 

pública que “desvirtua completamente a natureza do concurso.” [GONÇALVES, 

Entrevista, pág. 11]. Reforça: “ (…) a estratégia de convidar pessoas directamente é 

extraordinariamente perniciosa, maligna, porque só dá trabalho a quem já fez coisas 

iguais.” [GONÇALVES, Entrevista, pág.12]. 

A dualidade democracia versus a decisão qualificada é um dos dilemas dos concursos. 

Do ponto de vista democrático, é importante envolver a sociedade, encorajar o sentido 

crítico e contribuir para uma melhor arquitectura e cidade. Neste sentido, qualquer 

arquitecto tem igual direito e oportunidade para participar no concurso. Segundo 

Magnus Rönn11, “(…) members of the jury should not be influenced by public opinion 

when assessing the quality of the entry.” [RÖNN, 2009, pág. 60]. 

                                                           
 

11 Trabalha como professor e investigador na KTH, Royal Institute of Technology, em Estocolmo, Suécia. 
Nos últimos anos, tem investigado sobretudo em concursos de arquitectura e urbanismo. Procura 
construir o concurso como um campo de pesquisa internacional. Participou em várias conferências 
sobre o tema: Estocolmo, 2008; Copenhaga, 2010; Montreal, 2012; Delft, 2014. Publicou diversos 
artigos e foi editor do livro, “Architectural Competitions – Histories and Practice”, em 2013. 
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Pela sua parte, Souto Moura refere: “Eu acho muito bem os concursos, são um aspecto, 

regra democrática para toda a gente. Só que há um problema, a arquitectura não é 

democrática, quer custe muito às pessoas ou não. E, portanto, há aqui uma demagogia 

enorme.” [MOURA, Entrevista, pág. 4]. Nuno Valentim também refere, no seu 

depoimento, esta dualidade democracia-decisão qualificada: “é (…) importante não 

confundir a igualdade de oportunidades com o igualitarismo déspota e acrítico (…). 

Como se vê [na obra] do Chiado, pode em muitas circunstâncias, o concurso não ser a 

ferramenta ideal.” [VALENTIM, Entrevista, pág. 6]. 

De forma unânime, os entrevistados referem as más condições de trabalho que os 

concursos representam. Souto Moura comenta: “ (…) os prazos são curtíssimos e o 

dinheiro é pouquíssimo. As condições são péssimas, a legislação é horrível.” [MOURA, 

Entrevista, pág. 24]. Esta situação leva os arquitectos a participarem menos: “Nós, no 

nosso escritório, agora fazemos menos concursos porque agora os concursos custam 

mais dinheiro, passaram a ter exigências absurdas.” [SANTOS, Entrevista, pág. 2,3]. José 

Fernandes Gonçalves aponta para o perigo de haver muitos concursos que não têm 

sequer prémios. “Não podemos ser pagos só se o cliente gostar, temos de ser pagos pelo 

trabalho. Temos de defender esse princípio de trabalho e os concursos, nesse aspecto, 

tendo regras, premiando com clareza os melhores trabalhos, são um desafio que, do 

meu ponto de vista, responsabiliza os profissionais (…) ” [GONÇALVES, Entrevista, págs. 

13, 14]. 

Teresa Novais considera o concurso como um bom instrumento de decisão, “mas não 

pode ser desproporcional o esforço, porque em última análise, em Portugal, o concurso 

é a coisa mais cruel que há.” [NOVAIS, Entrevista, pág. 8]. 

De forma unânime, os entrevistados também referem a falta de concursos em Portugal, 

nos últimos anos. “O problema é que, hoje em dia, há muito pouco para fazer.” [COSTA, 

Entrevista, pág. 1]. Assim, torna-se muito importante para os jovens arquitectos 

acederem ao mercado através dos concursos internacionais; “Hoje em dia, não há 

concursos, nem públicos, nem por convite, o que eu acho muito negativo (…)” [SANTOS, 

Entrevista, pág. 2].  
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José Fernandes Gonçalves justifica a falta de concursos públicos nos últimos dez anos, 

não apenas pela crise do sector, mas também, por “uma estratégia mais ou menos 

concertada, mesmo nas próprias autarquias, anti-concurso.” [GONÇALVES, Entrevista, 

pág. 13]. 

O dilema anonimato vs comunicação directa é referenciado por Teresa Novais como um 

facto que contribui para a descredibilização dos concursos, “Todo o processo de 

concursamento, da forma que é, do anonimato (…) é, também, de alguma forma, uma 

contradição do que são as relações humanas.” [NOVAIS, Entrevista, pág. 7]. Se por um 

lado, o anonimato nos concursos é o que, à partida, garante a imparcialidade e 

transparência do júri, estando este focado na qualidade da proposta e não na 

capacidade do individuo; por outro lado, o concurso de arquitectura é uma solicitação 

de emprego. Cabe ao júri definir qual o arquitecto que irá realizar a encomenda. O 

problema da comunicação directa é que tende a eliminar jovens profissionais ou 

escritórios recentemente fundados [RÖNN, 2009, pág. 61]. Quando o júri foca-se no 

arquitecto e não na qualidade da proposta, tende a considerar factores como: os preços, 

honorários, currículo, etc., “que são coisas muito desinteressantes e que dão resultados 

péssimos (…) ” [SANTOS, Entrevista, pág.10]. No fundo são elementos de avaliação fora 

do âmbito disciplinar o que põe em causa a origem mais nobre dos concursos: a 

discussão / debate disciplinar. 

De forma geral os entrevistados referem a degradação que o processo de concurso 

sofreu nos últimos anos em Portugal, como Paula Santos refere: “O que eu posso 

ambicionar é que voltem a haver concursos com normas muito claras para os 

concorrentes, com júris competentes, que a gente confie, com uma discussão clara 

sobre a qualidade do projecto (…) ” [SANTOS, Entrevista, pág. 10] e refere, ainda, que: 

“Perdeu-se uma discussão pública e um debate que era muito importante para a 

arquitectura.” [SANTOS, Entrevista, pág.11]. 

Pelas razões evocadas, os arquitectos assistem à degeneração do processo de concurso 

de arquitectura no presente, mas também no futuro, como critica José Fernandes 

Gonçalves: “Infelizmente, não vejo com muitos bons olhos o futuro dos concursos.” 

[GONÇALVES, Entrevista, pág. 13]. 
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Figura 1 - Catedral de Florença, concurso ganho por Filippo Brunelleschi, em 
1419 
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Figura 2 - Acropoles Atenas 
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“Beauty and Waste in the Architecture of Herzog & de Meuron” 

 

 

  

Figura 3 - Palais des Nations, concurso de 1927, Le Corbusier 
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Figura 4 - Le Corbusier e Pierre Jeanneret, Projecto do concurso para o Palácio dos 
Soviéticos em Moscovo (1931-32) 
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Figura 5 - Perspectiva de Mies van der Rohe, 
de 1921, submetida no concurso de 
Friedrichstrasse, de Berlim 
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Figura 6 - Fonte: en.wikipedia.org/wiki/Architectural_design_competition 
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03_OS CONCURSOS NO ESTABELECIMENTO PROFISSIONAL DE 8 

ARQUITECTOS 

 

ÁLVARO SIZA VIEIRA 12 

Siza (n. 1933, licenciado em 1955) conseguiu, através do seu patrocínio com o arquitecto 

Fernando Távora, os seus primeiros dois trabalhos: as piscinas da Conceição, por 

encomenda, em Matosinhos (1958-1965) e a Casa de Chã da Boa Nova, por concurso, 

em Leça da Palmeira (1958-1963). “Antes fazia aqui umas obritas pequenas, mas 

também comecei a perceber que na altura ter um escritório de arquitectura era possível 

e durante algum tempo trabalhava em casa, com um ou dois colaboradores. Não havia 

impostos, não havia taxas, não havia computador, até havia a expressão do “escritório 

de vão de escada”... Portanto, era possível, enfim, com pouca ambição, mas era possível 

exercer a profissão com pequenas obras (…)” [SIZA, Entrevista, pág. 8]. Álvaro Siza 

apenas começa a trabalhar internacionalmente, através de concursos, a partir de 1978, 

passando a participar em concursos de arquitectura numa base regular “Nessa fase sim 

[concorrer a concursos], porque eu inclusivamente precisava, cá não tinha trabalho 

                                                           
 

12 Em relação ao primeiro concurso, 1958, caso se considere a Casa de Chã da Boa Nova, como uma encomenda que 
resultou através de um concurso, o próprio Siza considera: “podiam participar no concurso, decidimos, nós 
colaboradores, tomar a cargo o projecto.” [SIZA, 2000, pág. 31]. Contudo, podemos considerar 1978, porque fez o 
projecto na qualidade de colaborador de Fernando Távora. 

 Nascimento Licenciatura Universidade 1º Projecto 1º Concurso Escritório 

Álvaro Siza Vieira 1933 1955 FAUP 1954 1958/1978 ? 

Camilo Rebelo 1972 1996 FAUP 2000 1996 2000 

Eduardo Souto Moura 1952 1980 FAUP 1977 1979 1993 

José Fernandes 

Gonçalves 
1963 1988 FAUP ? ? ? 

Nuno Brandão Costa 1970 1994 FAUP ? 1994 1998 

Nuno Valentim 1971 1995 FAUP 1994 2000 1998 

Paula Santos ? 1986 FAUP ? 1999? 1999? 

Teresa Novais 1962 1991 FAUP 1991 1991 1991 
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nenhum (…) ” [SIZA, Entrevista, pág. 7]. Brigitte Fleck ainda reforça, Siza no final dos anos 

70, não tinha nada para fazer em Portugal [FLECK, 1999, pág. 56] e foi convidado para 

participar em alguns concursos em Berlim, Madrid e Salzburgo, abrindo as portas para 

o mercado internacional. 

Siza é convidado, em 1979, depois de uma exposição no Centro Internacional de 

Desenho, em Berlim, juntamente com outros quatro arquitectos, a participar num 

concurso fechado para as piscinas de Görlitz (“Görlitz Bad”), em Kreuzberg, Berlim. Este 

convite veio na sequência de publicações de projectos para as piscinas (da Conceição e 

das Marés) que Siza tinha feito. Contudo o próprio nega que o convite tenha surgido 

dessa experiência, “ (…) porque era uma experiência no centro da cidade, numa zona 

urbana, e portanto não tinha nada a ver, a não ser o programa. Mas para o programa 

também não é preciso ter experiência, basta ir ao Neufert ou assim e está lá.” [SIZA, 

Entrevista, pág. 3]. Esta candidatura gerou muita controvérsia e o júri decidiu não 

seleccionar o projecto porque se assemelhava demasiado a uma mesquita. Siza é de 

novo convidado, seis meses depois, para o concurso de habitação, em Frӓnkelufer, pela 

sua experiência no envolvimento dos cidadãos no desenvolvimento do projecto. O 

projecto também se revelou muito controverso na interpretação da inclusão dos 

cidadãos no processo de participação pública. Siza é convidado uma terceira vez para 

resolver um problema de uma situação em Berlim e, segundo Brigitte Fleck, “hizo un 

proyecto “más berlinés” que los de sus colegas berlineses.” [FLECK, 1999, pág. 58]. O júri 

não é capaz de seleccionar a melhor proposta e decide dividir o trabalho e entregar a 

Siza o edifício para um gaveto agudo, a mais pequena área de intervenção. 

O IBA (Exposição Internacional de Construção) de Berlim convidou o arquitecto 

português mais três vezes a participar em concursos. Em 1980, Siza é convidado para o 

concurso limitado, para realizar habitação, “Schlesisches Tor” e, em 1983, participa nos 

concursos abertos do “Kulturforum” e “Palacio Prinz Albrecht”. Mais tarde, concorre em 

diversos concursos europeus, em 1980, na fábrica DOM, em Colonia; em 1984, em 

Nápoles; em 1985, em Veneza; em 1986, em Salzburgo; 1988, “Project for Sienna”, em 

Sienna e Sevilha, ambos em 1988; “Bibliotheque de France, em Paris, em 1989; Centro 
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Cultural, em 1988-90, em Madrid. Destes, ganha em Berlim, Veneza, Salzburgo e Madrid, 

no entanto estes concursos não resultaram em encomendas ou obras construídas. 

A participação de Siza em diversos concursos internacionais reforça o seu 

reconhecimento que vai construindo trazendo-lhe novas encomendas e trabalhos [SIZA, 

Entrevista, pág. 8]. 

O prestígio e reconhecimento de Siza começa nas suas primeiras obras construídas. A 

partir daqui, Siza é convidado a participar em concursos internacionais. Estes assumem-

se como fundamentais na consolidação e disseminação do seu reconhecimento e pelo 

que, em 1992, recebe o prémio Pritzker. Siza abre as portas para a internacionalização 

da arquitectura portuguesa e da Escola do Porto. Pedro Guilherme afirma: “It has been 

proved that Portuguese architects do international competitions mostly following what 

could be described as the ‘Siza’s effect’ [GUILHERME, 2014, pág. 57]. 

 

EDUARDO SOUTO MOURA 

Eduardo Souto de Moura (n. 1952, licenciado em 1980) segue os passos de Siza e 

participa em vários concursos, ainda trabalhando como seu colaborador, nas piscinas de 

Görlitz e em Fraenkelufer. Posteriormente, participa, em parceria com Siza, noutros 

concursos, para além de outras encomendas. 

A casa imaginária para Karl Friedrich Schinkel é o primeiro concurso que Souto Moura 

faz individualmente, em 1979. Depois da experiência, competências e o interesse 

adquirido nos concursos internacionais que faz com Siza, para além do seu interesse 

pessoal em Schinkel, tem a oportunidade de fazer o concurso, “I really wanted to take 

part in this competition (…) ” [MOURA, 1993, pág. 31]. 

Souto Moura começa a fazer concursos internacionais na sua carreira, muito antes de 

Siza (nove anos mais velho), participa no concurso para a casa para Schinkel, quase ao 

mesmo tempo que Siza fazia os concursos para o IBA de Berlim. Nesse mesmo ano Souto 

Moura participa no concurso para o Monumento do General Humberto Delgado. 

Participa e ainda vence o concurso para a Casa das Artes (1981-91), no Porto, o que 

possibilita o início da sua carreira de forma independente. “Eu disse ao Siza que, agora, 

ia tentar a minha vida.” [MOURA, Entrevista, pág. 16]. Contudo, Souto Moura continua 
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a trabalhar pontualmente com Siza, como refere em entrevista: “Después, apesar de 

haberme ido, seguí teniendo obligaciones con Siza; era outro tipo de trabajos, no para 

su despacho, sino para concursos.” [MOURA, 2008, pág. 113] 

Souto Moura afirma: “Mas foi os concursos que me transformaram, enquanto 

arquitecto” porque foram não apenas o motivo, a oportunidade que permitiu abrir o 

seu escritório de forma independente, mas também porque foi através dos concursos 

que Souto Moura conseguiu aceder a outros programas para além de pequenas 

intervenções e de habitações unifamiliares. “ (...) a inteligência é a capacidade de 

adaptação às situações. Eu tinha que perceber as novas situações, as situações que eu 

tinha era fazer a casa para a minha prima, e para o meu amigo e casa de praia de não 

sei quem. Essa era arquitectura que eu fiz durante dez anos.” [MOURA, Entrevista, pág. 

16] “Vivi à custa desse concurso [Novartis] cerca de dois anos ou três (…) «Já que vou, 

vou ao saco azul, pensei.». Fui ao concurso da Novartis para isso.” [MOURA, Entrevista, 

pág. 7]. Em Souto Moura, os concursos assumem-se como uma forma de consolidar o 

escritório do ponto de vista financeiro e isso é particularmente relevante na encomenda 

estrangeira. 

Souto Moura na exposição e livro (“Eduardo Souto Moura – Concursos – 1979-2010”), 

revela que ainda hoje, continua a fazer muitos concursos. Na exposição reunia 50 

propostas de concurso, dos quais 26 entre 2007 e 2010. 

Campos Baeza escreve, no texto intitulado “Souto, Souto, Souto”, a propósito da 

exposição “Eduardo Souto Moura: concursos 1979-2010”: “E a verdade é que Eduardo 

Souto de Moura é viciado em concursos. Por vezes, ganha, por vezes, não ganha e, por 

vezes, constrói. Mas nunca desiste. Mais do que sobre a obra construída de Souto 

de  Moura, hoje debruçamo-nos sobre os seus concursos, sobre o esforço titânico que 

pressupõe a apresentação a qualquer concurso, com uma inabalável pujança interior. 

Trata-se de uma Exposição de todos os concursos realizados pelo arquitecto, ganhos ou 

não, como se de uma colecção de sonhos realizados e não realizados se tratasse. (…) 

Sobre os projectos de Souto de Moura para estes concursos, podia dizer-se que são os 
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seus “mais radicais”. É o que se exige de quem concorre: ideias fortes, radicais, capazes 

de gerar a melhor arquitectura.” [BAEZA, 2014, págs. 127, 128]13 

 

CAMILO REBELO 

Camilo Rebelo (n. 1972, licenciado em 1996, pela FAUP) é um exemplo de um 

“escritório” mais jovem. Participa em concursos desde 1996, dos quais 4 nacionais e 11 

internacionais, no entanto, apenas forma o seu próprio escritório em 2000. Camilo 

Rebelo realça a importância dos concursos no desenvolvimento e estabelecimento do 

seu escritório: “Se não fossem os concursos – diz - acho que o escritório não existia.” 

[REBELO, Entrevista, pág. 1]. Este é mais um exemplo em que os concursos assumem 

um papel muito importante do desenvolvimento e estabelecimento do escritório, 

nomeadamente, no concurso do Museu Arqueológico de Vila Nova de Foz Côa “ (…) o 

Côa foi ganho num concurso, e foi uma alavanca fortíssima para o escritório” [REBELO, 

Entrevista, págs. 1, 2]. Foi muito relevante no percurso de Camilo Rebelo porque se 

revela uma oportunidade para trabalhar outro tipo de programas, outro tipo de escalas 

para além da habitação unifamiliar. Com apenas quatro anos de prática profissional 

independente, foi através de um concurso que o arquitecto teve oportunidade para 

fazer o projecto para um museu de média dimensão. Camilo Rebelo acredita no 

procedimento do concurso como oportunidade, “ (…) ganhar para construir.” [REBELO, 

Entrevista, pág. 2]. 

Comenta, ainda, que para além do concurso como ferramenta para aceder à construção 

é importante na medida em que ajuda a promover o reconhecimento e prestígio do 

arquitecto. Refere, também, outros concursos, ainda que tenha ganho, foram 

                                                           
 

13 “Y es que Eduardo Souto de Moura tiene verdadera adicción a los Concursos. A veces gana, a veces no 
gana y a veces construye alguno de los que gana. Pero no ceja. Hoy no estamos aquí para dar cuenta no 
tanto de la obra construida de Souto de Moura, como de sus Concursos. Del esfuerzo titánico que 
supone el seguir presentándose a todos los Concursos. Con una juventud interior envidiable. Se trata de 
una Exposición de todos los Concursos realizados por el arquitecto, ganados y no ganados. Como si de 
una colección de sueños realizados y no realizados se tratara.(…) De los Proyectos de Souto de Moura 
para estos Concursos se podría decir que son sus más radicales proyectos. Que es lo que uno se debe 
exigir a sí mismo en los Concursos: ideas fuerte, radicales, capaces de generar la mejor arquitectura. 
(trad. do autor) 
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importantes porque foi, através destes, que foi convidado para participar em concursos 

limitados por convite ou porque “ (…) abriu a porta do ensino no estrangeiro.” [REBELO, 

Entrevista, pág. 2]. “Foi na sequência de concursos – prossegue - que aconteceram 

coisas boas e importantes. Por isso é que eu continuo a achar que se deve participar em 

concursos, apesar de ter uma taxa de êxito relativamente baixa.” [REBELO, Entrevista, 

pág. 2] 

 

JOSÉ FERNANDES GONÇALVES 

José Fernandes Gonçalves (n. 1963, licenciado em 1988) é outro exemplo em que os 

concursos assumiram um papel fundamental na formação de um escritório. Como o 

próprio refere, “para mim foi central, porque o primeiro projecto que fiz foi um concurso 

que ganhei e era ainda aluno da faculdade (...) ” [GONÇALVES, Entrevista, pág. 1]. Em 

1989, ganha o concurso, com o Arquitecto Paulo Providência, para o Centro Dominicano, 

em Lisboa, o que permitiu, na altura, criar o escritório: “Foi decisivo – diz - porque a 

vitória naquele concurso, que era não só muito bem pago em termos de prémio como 

em termos de condições gerais para o trabalho, permitiu logo de seguida montar um 

escritório com a vitória do concurso para fazer o projecto do convento.” [GONÇALVES, 

Entrevista, pág. 1]. Naturalmente, como José Fernandes Gonçalves comenta “ (…) 

motivou (…) a participação em concursos posteriores (…) ” [GONÇALVES, Entrevista, pág. 

1]. Quatro anos depois, também em parceria com Paulo Providência, ganha o concurso 

para a Biblioteca da Universidade Nova de Lisboa, em Almada, o que ajudou a consolidar 

o trabalho no escritório. É um caso pouco habitual, na medida em que os concursos 

permitiram desde o início que o gabinete participasse em obras de média ou grande 

dimensão. Como o próprio refere, ainda que com uma taxa de êxito extraordinária em 

concursos, após estes dois grandes trabalhos iniciais o gabinete deixa de participar em 

concursos porque “ (…) começou a aparecer um mercado de trabalho privado que no 

fundo retirava a pertinência do concurso, ou seja, estávamos a dar resposta a 

encomendas privadas, individualmente ou em conjunto [com Paulo Providência] ” 

[GONÇALVES, Entrevista, pág. 1]. Os concursos foram assim o instrumento de um jovem 

arquitecto aceder à encomenda. No entanto, como o arquitecto expõe, “ (…) talvez 
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porque nunca fiz insistentemente muitos concursos, nunca mais consegui fazer nenhum 

trabalho que conseguisse por concurso, em termos de obra.” [GONÇALVES, Entrevista, 

pág. 3]. 

Estes concursos, que traçaram um percurso excepcional, permitiram não apenas aceder 

à obra, que numa encomenda directa seria mais difícil, mas também foi através destes 

que permitiram aceder a concursos limitados em que o escritório foi convidado. Ainda 

que estes sejam uma forma de angariação de trabalho, o arquitecto refere que não os 

faz exclusivamente para ganhar dinheiro, mas “ (…) para fazer coisas que numa 

encomenda normal não faço.” [GONÇALVES, Entrevista, pág. 4]. 

 

NUNO BRANDÃO COSTA 

Nuno Brandão Costa (n. 1971, licenciado em 1998] desde cedo participa em concursos, 

no estágio curricular em que colabora no gabinete “Herzog & Meuron, archiktekten”, 

em Basileia, na Suíça, colaborando na concepção de quatro concursos internacionais. 

Mais tarde, depois de terminar o curso, colabora com José Fernandes Gonçalves e Paulo 

Providência. Nuno Brandão Costa considera, à semelhança dos outros arquitectos, que 

os concursos desempenham um papel muito importante no escritório. Afirma que 

sempre que aparece um concurso interessante, tenta fazê-lo. “O papel disto [concursos] 

no escritório é evidentemente muito importante. Eu acho que, primeiro, é importante 

haver uma rotina de concursos. (...) Eu sempre que posso, ou acho interessante, faço.” 

[COSTA, Entrevista, pág. 2]. 

Em 1994, em conjunto com o Arquitecto João Paulo Loureiro, vence o concurso para o 

Mercado de Ramalde. Nuno Brandão Costa explica que vence o concurso quando ainda 

era estudante, porque a disponibilidade perante o concurso foi muito grande, ao passo 

que os arquitectos profissionalmente estabelecidos tendem a dividir as suas atenções 

dos concursos com outras encomendas do escritório: “ (…) não era – diz -porque era 

melhor que eles. Estive, no entanto, 100% a trabalhar naquilo, durante dois meses, não 

fazia mais nada. Enquanto os outros gabinetes estavam a trabalhar naquilo enquanto 
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faziam outras coisas, portanto o empenho e a densidade não é a mesma (…)” [COSTA, 

Entrevista, pág. 5]. 

Mais tarde, quatro anos depois, em 1998, vence o concurso para a Biblioteca das 

Ciências Humanas, em Lisboa e fica em segundo lugar, no concurso para a Embaixada 

de Portugal, em Berlim. Como o próprio refere, estes concursos “ (…) foram muito 

importantes, porque eu não tinha mais nada para fazer (…) ” [COSTA, Entrevista, pág. 5, 

6]. Com o prémio destes três concursos, o arquitecto foi capaz de formar o seu próprio 

gabinete de arquitectura, “ (…) na altura, foi uma pipa de massa que me permitiu abrir 

um escritório e aguentá-lo durante anos.” [COSTA, Entrevista, pág. 6]. O primeiro prémio 

do concurso da Biblioteca das Ciências Humanas possibilita a adjudicação do 

desenvolvimento do projecto o que, também, permitiu, desde cedo, ter no currículo a 

experiência de trabalho, no desenvolvimento de projectos de escalas distintas da 

habitação unifamiliar. 

 [NUNO VALENTIM] 

Nuno Valentim (n. 1971, licenciado em 1998) é, talvez, o caso mais relevante em que os 

concursos não tiveram um papel fundamental na formação do gabinete do próprio 

arquitecto, tendo apenas participado em seis concursos. Talvez, a par de Siza (embora 

neste os concursos tenham tido um papel importante, ainda que tardio, na 

internacionalização e angariação de trabalho), Nuno Valentim não sente necessidade de 

concorrer porque a encomenda privada directa que foi tendo ao longo do tempo não 

lhe permitiu participar em concursos: “Talvez por não ter tempo – refere - nem ter 

estrutura, nunca me dediquei muito a explorar a questão dos concursos.” [VALENTIM, 

Entrevista, pág. 1] 

Ainda que os concursos permitiriam aceder a trabalhos de maior dimensão e a 

programas mais variados, como os outros autores afirmam, o arquitecto revela que lhe 

parece mais interessante fazer pequenas obras ou remodelações, “(…) mas a verdade é 

que preferimos dar prioridade aos trabalhos em curso, mesmo aos projectos pequenos, 

aparentemente de menor importância. Sempre entendemos que era mais interessante 

tratar estes projectos com toda a nossa disponibilidade, do que propriamente estar a 
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montar uma estrutura para responder a concursos, por muito desafiante e interessante 

que fosse como exercício… mas reconheço que também foi uma questão prática de falta 

de tempo. As obras que fomos tendo em mãos ocupavam o nosso tempo.” [VALENTIM, 

Entrevista, pág. 1] 

 

PAULA SANTOS 

Paula Santos (n.?, licenciada em 1986) é mais um exemplo do papel fundamental dos 

concursos na formação do seu próprio gabinete de arquitectura: “ (...) tenho a certeza – 

diz- que se não fosse por esta circunstância de nós gostarmos de fazer concursos e de 

termos investido nessa componente, não digo que o escritório não existisse, mas com 

certeza teria um perfil completamente diferente.” [SANTOS, Entrevista, pág. 1]. A 

arquitecta começa a trabalhar, de forma independente, em 1990-91, ano em que recebe 

o primeiro prémio no Concurso de Ideias de Arquitectura para o Recinto da Expo ’98. 

Depois é convidada a participar, também em parceria, com os arquitectos Rui Ramos e 

Miguel Guedes, no concurso, por convite, para o Pavilhão do Futuro, enquadrado no 

desenvolvimento do Plano Urbanístico da Expo ’98. 

Simultaneamente, participa individualmente no concurso, de duas fases, para o Projecto 

do Centro Interpretativo e de Acolhimento da Estação Arqueológica de Miróbriga, que 

vence e lhe possibilita, assim como o projecto do Pavilhão do Futuro, construir ambas 

as obras. A arquitecta refere: “Portanto, estes dois concursos foram o arranque do 

escritório.” [SANTOS, Entrevista, pág. 1] 

Com este arranque forte do escritório, a arquitecta refere que não foi apenas por ter 

apreciado a experiência, mas também porque considera: primeiro, os concursos como 

meio para aceder à encomenda da obra com visibilidade e dimensão que a encomenda 

directa não permite; segundo, porque em “ (…) fases em que havia pouco trabalho no 

escritório, os concursos serviam para criar uma dinâmica própria, em fases mais calmas 

de trabalho rotineiro (…) ” [SANTOS, Entrevista, pág. 3]. Ainda que não tenha vencido 

todos os concursos em que participa refere a arquitecta, “ (…) 50% dos concursos que 

fizemos, tivemos um prémio ou menção honrosa que não servia para construir, mas 

para pagar algumas despesas, investimentos que o escritório fez.” [SANTOS, Entrevista, 
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pág. 1]. A arquitecta diz que ainda que não ganhe todos os concursos em que participa, 

é importante o facto de “ (…) ter no currículo esta experiência de estudar este tipo de 

programas porque isso permite-nos (…) divulgar trabalho (…) ” [SANTOS, Entrevista, pág. 

5]. 

Paula Santos afirma que, obviamente, a experiência adquirida e a participação em 

concursos reflecte-se na angariação de futuras encomendas pelo enriquecimento do 

currículo e pela publicitação dos projectos. 

A arquitecta refere que o seu gabinete já não participa em tantos concursos como no 

início: “Nós deixamos de fazer, fundamentalmente por razões económicas, mas, 

sobretudo, não nos merecem qualquer credibilidade para estar a arriscar dinheiro e 

esforço, para saber, no fim, que vai ganhar o que leva o preço mais barato.” [SANTOS, 

Entrevista, pág. 4,5] 

 

TERESA NOVAIS 

Teresa Novais (n. 1962, licenciada em 1991) participa, desde muito cedo, em concursos. 

Antes de terminar a sua licenciatura, colabora, em Londres, com “Foster & Associates” 

e “Flashman Associates” e participa em dois concursos. Mais tarde, colabora, em 

Portugal, com Álvaro Siza Vieira, no Concurso Internacional para a Biblioteca Nacional 

de França, em 1989, e no Concurso Internacional para o Museu de Arte Contemporânea 

em Helsínquia, em 1993. Com Eduardo Souto Moura participa no Concurso para o Hotel 

“Ramada”, em Salzburgo, no Concurso Internacional Limitado para a Renovação Urbana 

da Praça de Montcalm, em Nimes e no Concurso Limitado de Habitação em Matosinhos, 

em 1995. 

A arquitecta defende “Se tiveres ambição de participar mais, tens de te atirar para isso 

de qualquer forma. Logo, é importante para o desenvolvimento do escritório.” [NOVAIS, 

Entrevista, págs. 1,2]. Depois de várias colaborações, funda o escritório ANC, com Jorge 

Carvalho e participa no Concurso Público para a sede da AAP, Banhos de S. Paulo, em 

Lisboa, em 1991, em que recebe o 3º prémio. Apresenta-se, também , a outros 

concursos, como o Museu Municipal de Coruche, em 1992, o Edifício Cultural, situado 

nos Jardins do Palácio de Cristal, 1994; no Concurso Limitado para o Projecto de 
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Habitação, nos arredores da Estação de Ovar, 1996; e no concurso público para o 

Monumento ao 25 de Abril, em 1996. 

Teresa Novais, à semelhança de outros entrevistados, refere a importância dos 

concursos “ (…) para fazer coisas maiores e de maior complexidade, o que permite 

aceder à grande encomenda.” [NOVAIS, Entrevista, pág. 1]. A arquitecta reforça, ainda, 

o papel pró-activo que os concursos requerem, enquanto a encomenda directa é por 

norma um esforço mais passivo. Os concursos exigem um esforço adicional do 

arquitecto, sendo que é ele que se candidata à obra, “Não vem ter contigo, vais tu ter 

com ele.” [NOVAIS, Entrevista, pág. 1]. 
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04_METODOLOGIAS E CONCURSOS 

Introdução 

Se num primeiro momento falamos do concurso constituindo oportunidades para o 

estabelecimento dos escritórios de arquitectura, agora procuramos estabelecer uma 

relação metodológica característica dos concursos. Partimos do método utilizado pela 

Beaux-Arts de Paris, no século XVIII e XIX para perceber a influência dos concursos na 

academia e a sua consequente relação na evolução da prática de arquitectura. Agentes 

como o tempo, o trabalho colaborativo, o desenho de projecto, mas também uma 

diluição da figura do cliente, contribuem para uma prática associada aos concursos 

distinta de uma encomenda directa. 

Ainda que partindo do exemplo da academia, este capítulo não pretende focar-se no 

estúdio, o atelier como modelo de educação profissional em que os estudantes 

desenvolvem um trabalho sob supervisão de um orientador mais experiente, nem 

pretende investigar a natureza e objectivo da pesquisa desenvolvida dentro do âmbito 

académico. De facto, procuramos expor as diferenças metodológicas em torno dos 

concursos, desde a academia até à prática profissional. Perceber o lugar dos concursos 

na produção de conhecimento, na aprendizagem, na formação dos arquitectos, da 

academia, procurando compreender a origem da especificidade metodológica dos 

concursos e o seu lugar na prática profissional. Assumimos que os concursos não são 

exactamente investigação puramente teórica, nem se definem exactamente como um 

serviço da prática comum da profissão. Os concursos são o potencial de arquitectura 

que está precisamente localizado no encontro da disciplina/profissão, teoria/prática, à 

semelhança do modelo da academia que partilha este mesmo estado de indefinição. 

Contudo, não nos podemos referir a todas as práticas académicas universais, sendo que 

existem escolas onde se considera o projecto como resultado ou objecto, as 

representações, como resultado ou imagem e, raramente, o sentido epistemológico do 

processo de pensamento ou do percurso intelectual [CHUPIN et al., 2002, pág. 3]. 

“The architectural competition is a future oriented production of knowledge through 

architectural projects. From that perspective the competition takes on an appearance 
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of futuristic archaeology. The future is being investigated with the support of design-not 

how it is, but how it could be of the proposals were to be implemented.” [ANDERSSON, 

2013, pág. 10] 

Como base tomamos duas premissas: a primeira, diz-nos que fazer é investigar e 

desenvolver capacidades, “Making is part of a specific way of thinking, as well as of 

producing and implementing knowledge” [NILSSON, 2013], fazer é desta forma 

conhecimento independentemente da materialização do projecto, “Competition 

projects represent intellectual goods of an undeniable value regardless their 

materialisation (…) ” [KATASAKOU, 2009, págs. 368, 369], e a segunda, que uma figura 

do cliente mais difusa nos concursos permite uma maior liberdade e experimentação. 

Assim, procuramos perceber se efectivamente os concursos podem ser entendidos 

como laboratórios. Como Judith Strong refere o arquitecto não interage com o cliente 

no processo do concurso, ele é “both the protagonist of the scheme and its main critic.” 

[STRONG, 1976, pág. 14]  

Nos concursos, não existe uma resposta absoluta, correcta, certa, mas um potencial de 

soluções alternativas. Segundo Rönn, os concursos de arquitectura baseiam-se em três 

suposições: primeiro, que os desenhos e as imagens são fontes credíveis de 

conhecimento; segundo, que a qualidade da arquitectura pode ser medida em função 

da imagem. Por último, que o projecto é um método prático para investigar o futuro e 

gerar, testar novas ideias. 
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METÓDO CHARRETTE/ O SISTEMA “BEAUX-ARTS” 

No século XVIII, o concurso assume um papel fundamental na academia de arquitectura, 

em França, definindo uma forma copiada e refinada pelo resto da Europa e dos Estados 

Unidos. “The essential element of teaching at the Académie d’architecture and the École 

des Beaux Arts was the annual Grand Prix competition (Bergdoll, 1989; Svedberg, 1994; 

Wærn, 1996).”, [ANDERSSON, 2013, pág. 9] 

Aos estudantes era requerido um primeiro esboço de forma autónoma, ainda que sob a 

supervisão de um mestre, mentor, que de seguida era exposto. Através do esboço inicial 

do estudante era avaliada a sua capacidade de interpretar e resolver o problema, o 

desafio proposto. Posteriormente, este método evoluiu, dando lugar ao ‘charrette 

method’, muito utilizado na École de Beaux Arts do século XIX, em Paris. Consistia em 

resolver problemas de projecto em intensas reuniões de trabalho até à entrega. Depois, 

os trabalhos eram comentados e avaliados. 

Atribuir aos estudantes, sob a supervisão de um professor, um problema de projecto 

era o princípio fundamental do ensino das Beaux-Arts. Numa fase inicial, o processo 

iniciava-se com um esquisso e terminava em charrette. O método Charrette implicava 

sessões de trabalho intensas em que o estudante, individualmente ou em grupo, 

apresentava o trabalho desenvolvido a um júri ou aos seus pares para escrutínio e 

critica. Este método dependia “heavily on brilliant teachers and learning-by-doing”, “the 

typical studio instructor is a practicing architect who providers a living example of what 

it means to be a designer.” [LACKNEY, 1999]. Os concursos eram intensos e resultavam 

numa apresentação posteriormente submetida à crítica dos tutores e, por vezes, dos 

outros estudantes. 

A diferença do sistema de ensino que o Beaux-Arts introduz é baseada num sistema 

formal de aprendizagem entre o mestre e o aluno. Este era apoiado por inúmeras 

palestras que providenciavam ao estudante conhecimento teórico, também sustentado 

por visitas de estudo detalhadas de edifícios importantes, no sentido de aprender com 

eles. Foram introduções relevantes no desenvolvimento da academia contudo, o centro 

do espaço de ensino do estudante era o atelier, era ali que os concursos eram 
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desenvolvidos. Como Cabral e Borges refere: “ (…) ‘o ensino das Beaux-Arts’ é de tipo 

carismático e visa fazer aparecer o dom que cada eleito tem consigo. Apoia-se na 

transmissão por osmose, do mestre ao aluno e do antigo ao novo, não apenas de um 

saber teórico e prática, mas de um conjunto de valores. O atelier é a estrutura de base 

deste ensino.” [CABRAL e BORGES, 2006, pág. 15]. 

A academia era estruturada num sistema hierárquico de aprendizagem definido pelo 

mestre, estudantes mais velhos e principiantes na base. A hierarquia existía através da 

crítica: a pessoa de nível superior criticava o trabalho do aluno, e o produto final era 

avaliado, julgado por um júri. Desta forma: “Socialization into competition culture was 

started, as we have seen, already during the architects’ education when the competition 

became a central exercise in the learning process.” [ANDERSSON, 2013, pág. 9] 

O método utilizado na academia entendia os concursos como forma de promover a 

fundamental hierarquia dos membros da mesma, colocando por um lado, professores e 

júris, que definem o que consideram como uma boa prática artística ou de arquitectura 

e, pelo outro lado, aqueles que a ambicionam, os estudantes em que a emulação 

promove um maior sentido de qualidade e rigor. 

Este formato de aprendizagem cria a base para a crítica de arquitectura, como método 

para avaliar a sua qualidade e classificar as propostas, dada a necessidade de comparar 

os projectos de arquitectura. Neste sentido, o júri assumia um papel relevante e desde 

uma fase inicial, era convidado a examinar e comentar as soluções dos estudantes. Note-

se que o concurso, como procedimento, tem a importante vantagem de estabelecer o 

diálogo entre os diferentes actores (promotores, participantes, júri e o público), 

suscitando o debate, a exploração e a investigação de desafios, problemas complexos 

de arquitectura [Strong, 1996]. 

O elemento essencial deste ensino, na academia do século XVI a XVIII em França e Itália, 

era o anual “Grand Prix competition”. O concurso assume um papel preponderante na 

educação dos arquitectos. Sendo organizado em duas fases, do esquisso até ao 

desenvolvimento final do projecto, o concurso revela-se uma ferramenta para adquirir 

competência em arquitectura [TOSTRUP, 1999, pág. 19] 
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“The use of competitions in the traditional ‘studio’ class is still a current practice in 

universities. The class is provided with a ‘live’ project or a model case study problem, a 

site and a context, a fixed timetable, and each student is expected to research in 

architecture through design in order to present (using predetermined models and 

mediums) his final conclusions (statements). Each personal architecture research is in 

fact subjected to an ‘informal’ (unstated) merit competition (where the teachers take 

part of clients, sponsors and juries), to a peer evaluation, in order to prove its author’s 

right to, step by step, become a graduated architect. The research is validated by the 

competition and assures the originality of the research, its significance and rigour.” 

[GUILHERME, 2014, pág. 427]. 

Os concursos de arquitectura permitem experimentar através de projectos reais em 

sítios reais, uma experiência e autonomia no projecto que é livre de comunicação 

estruturante do mesmo constante com o orientador e das restrições no processo de 

uma encomenda. O desenvolvimento autónomo do projecto de arquitectura é utilizado 

desde o Renascimento até aos dias de hoje, como emulação na academia. 

Ainda que este método ganhe oposição por parte da Bauhaus, na sua essência manteve-

se a influência nos dias de hoje [KOSTOFF, 2000; RÖNN, 2013; LACKNEY, 1999]. Segundo 

Kostoff, este método influenciou profundamente do ponto de vista metodológico, a 

organização moderna do escritório de arquitectura [KOSTOFF, 2000, pág 161]. 

Ainda que seja extremamente complexo determinar concretamente uma relação 

sistemática entre a forma de fazer na academia com a forma de fazer no ambiente 

profissional, podemos assumir o princípio de que os arquitectos formados na academia 

tendem a transportar este know-how para o meio profissional. Da mesma forma, que 

no método charrette, alguns entrevistados referem a importância do trabalho 

colaborativo intenso (como iremos ver em detalhe mais à frente) para um objectivo 

comum. A relação do tempo também está muito presente o que traduz invariavelmente 

uma forma intensa, própria dos concursos. “Charrette: (…) The test is to see how many 

consecutive nights one can work without sleep. It is not uncommon to be ‘on charrette’ 

for a week, culminating in 2 or even 3 all-nighters. This is a competitive arena, for not 
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only is everyone racing against the clock, but students compete with each other.” [CUFF, 

1992]. 

 

MODELO DE APRENDIZAGEM BASEADO NO ESTÚDIO 

Ainda que o método de aprendizagem da Bauhaus representa uma ameaça a este 

método da Academia das Beaux-Arts, a grande maioria da academia, ainda utiliza, 

actualmente esta forma de crítica e apreciação dos trabalhos desenvolvidos pelos 

estudantes. 

Segundo Lackney, as origens do modelo de aprendizagem baseada em estúdio tem 

raízes no modelo de ensino do mestre-aprendiz e ainda nas Arts&Crafts da Idade Média 

[LACKNEY, 1999]. À semelhança do método charrette, o modelo de aprendizagem 

baseado em estúdio (“Design Studio Model”), amplamente utilizado nas escolas de 

arquitectura, implica entregar aos estudantes um exercício - problema para que, sob a 

supervisão de um professor, o estudante o desenvolva e, posteriormente, o apresente. 

Habitualmente, os estudantes desenvolvem o trabalho, num mesmo espaço, à 

semelhança do que podemos encontrar na FAUP, uma configuração de postos de 

trabalho que permita aos estudantes o desenvolvimento autónomo e individual, mas 

também, a discussão entre os estudantes num processo simultaneamente autónomo, e 

de participação crítica colectiva. “It is a process, a way of thinking during which the many 

elements, possibilities, and constraints of architectural knowledge are integrated. At its 

best, the design studio sequence provides the connective tissue that brings together, 

progressively, the many elements of architecture education.” [BOYER, et al., 1996, págs. 

85, 86]. 

Desta forma, a academia procura, através da emulação dos estudantes, promover a 

excelência e aprendizagem assente no paradigma, aprender - fazendo, “ (…) architecture 

education is really about fostering the learning habits needed for the discovery, 

integration, application and sharing of knowledge over a lifetime.” [BOYER, et al., 1999, 

XV-XVI]. Assim, o desenvolvimento do projecto em estúdio assume um papel importante 

no ensino de arquitectura. Lackney avança, “(…) experience has shown that students 
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learn technical skills more efficiently and incorporate them more readily into the 

building design process when the skills are acquired on an as-needed basis during 

ongoing design projects.” [LACKNEY, 1999]. 

No início, o desafio é proposto pelo professor sob a forma de um programa, directivas 

que enquadra os objectivos e interesses do cliente, requisições de uso, condições ou 

restrições do sítio, assim como qualquer outro tipo de requerimentos ou restrições 

técnicas, funcionais. O problema - desafio proposto - pode assumir um âmbito virtual 

ou, então, o exercício pode procurar enquadrar-se num desafio real, para uma 

comunidade real, com todas as condicionantes inerentes, politicas, socioculturais, 

económicas, técnicas e construtivas. 

Aos estudantes, individualmente ou em grupo, pode ser exigido um reconhecimento do 

problema proposto, o seu contexto, história, levantamento, etc. No entanto, com o 

desenvolvimento do projecto, o estudante tende a assumir um papel mais autónomo, 

resultando como num concurso, de uma variedade de propostas e soluções para o 

mesmo problema levantado. Paralelamente, o professor pode orientar os alunos sob a 

forma de palestras, revisões de precedentes análogos ou explicações técnicas 

necessárias para o sucesso das propostas dos estudantes. À semelhança dos DACs, o 

professor, através do diálogo periódico com o estudante, procura também orientar a 

proposta, no sentido de melhor responder ao problema posto. O tutor revê o progresso 

de trabalho e procura orientar não apenas o projecto, mas também, o estudante, ou 

seja, do ponto de vista metodológico. É espectável que o estudante aceite as propostas 

de estudo ou revisões propostas pelo orientador, num sentido de projecto por vezes 

denominado de projecto iterativo14 (iteration design), em que cabe ao estudante 

estudar as várias aproximações ao problema, no sentido de atingir a melhor solução ao 

                                                           
 

14 Iteração é a acção de repetir um processo com o objectivo de aproximação a um objectivo, alvo ou resultado. 
Cada repetição do processo é também uma iteração, e os resultados de uma iteração são usados como o ponto de 
partida da seguinte. “As it is known since Derrida (1982), the process of repetition (with varition) that we call 
Iteration always designates the sign of absence, marks the failure of any origin as origin and sets in motion the 
possibility of meaning in its breaking away with any given context.” [CASTILLO, 2013, pág. 5] 
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problema. A condição de iteração é falhar. Como Beckett refere “Try again. Fail again. 

Fail better.” [BECKETT, 1996, pág. 86]. 

“(…) with the desk critique, students will informally critique each others work 

throughout the semester, and learn various design skills and drawing and model 

construction techniques from each other necessary to accomplish a particular 

representation of their chosen solution.” [LACKNEY, 1999]. 

Ao mesmo tempo, o estúdio em que os estudantes partilham o mesmo espaço, promove 

o diálogo informal entre eles, a aprendizagem de várias competências e técnicas de fazer 

maquetes e desenhar, de forma a adaptar melhor estas capacidades à sua proposta. 

“The solutions is represented in various evolving forms from sketches to fully developed 

drawings and models as the student progresses in addressing all aspects, dimensions 

and scales of the design problem.” [LACKNEY, 1999]. 

Para além da “desk critique”, o autor refere a importância do “pin-up”, ou “mostra na 

parede”, que implica o estudante apresentar o seu trabalho, formalmente à turma e ao 

orientador. Mas também, da “mid-term critique”, crítica intermédia, em que o 

estudante apresenta o seu trabalho, contudo esta apresentação é tida como ensaio para 

a crítica final. 

Na crítica final, à semelhança da avaliação final do júri num concurso, o grau de 

formalização é maior do que nas anteriores críticas, e onde podem estar presentes júris 

externos. A apresentação da proposta do estudante também é mais formal e, em 

princípio, existe espaço para o estudante defender-se das críticas do júri, em relação à 

solução por ele desenvolvida. Importa referir, que, como num concurso, a qualidade e 

critério serão estabelecidos em função das soluções submetidas pelos outros 

estudantes. O papel do júri é validar a pesquisa e desenvolvimento do exercício, 

assegurando a originalidade do processo, a sua importância e rigor. 

 

O PAPEL DO CLIENTE NO PROCESSO DE TRABALHO EM CONCURSO 



62 
 
 

O processo do concurso depende de que no programa estejam expressas as vontades e 

interesses do promotor ou cliente, um conjunto de condicionantes sobre os quais os 

arquitectos gozam de controlo criativo. “Rules, anonymity, and, above all, the jury 

independent judges endow it with an autonomy from the economy field not present in 

the commissioning process” [LIPSTADT, 2009, pág.18]. Os concursos são assim um 

espaço em que os arquitectos gozam de autonomia criativa. 

O paradigma do anonimato nos concursos de arquitectura promove uma lacuna entre 

arquitectos e clientes. Como podemos, então, definir a noção de cliente no processo de 

concurso? Embora seja mais fácil entender os outros agentes envolvidos no concurso, é 

mais difícil compreender a noção de cliente, o seu papel e o que este representa neste 

processo. Um cliente não tem de ser, necessariamente, aquele que lança o concurso, 

pois o cliente pode subcontratar um agente na promoção, organização e lançamento do 

mesmo. Ainda que os arquitectos trabalhem para os representantes do utilizador, para 

todos os efeitos, no momento da concepção, não existem utentes, porque o edifício 

ainda se encontra dentro do domínio virtual, “(…) everybody should be considered a 

client in a competition process for a public building, including designers themselves. Like 

the notion of “user”, the notion of “cliente” is not easy to circumscribe at an 

epistemological level.” [CHUPIN, 2014, pág. 24]. 

A forma tradicional de organizar concursos desencoraja uma dialéctica, interacção 

contínua entre o projectista e o cliente, porque pode promover injustiça e conivência 

entre os participantes. Partilhar ideias, desenhos e problemas, durante uma fase inicial 

do processo de trabalho, com os agentes que no futuro irão avaliar a proposta, pode 

mudar, absolutamente, as dinâmicas dos concursos de arquitectura. 

“Nos enfrentamos en soledad a un pliego de condiciones y un programa de necesidades 

generalmente escrito en un papel, con la incertidumbre de un cliente invisible que no 

dialoga, por lo que las preguntas y respuestas nos las hacemos nosotros mismos, nadie 

rechaza las ideas que van surgiendo, por lo que la autocrítica se vuelve nuestra 

correctora, y nuestro proyecto se desarrolla con menos interferencias de las habituales 

en la práctica profesional. Si en el resultado final no verificamos si la respuesta era 

correcta, seguiremos teniendo más incertidumbre, y así, seguirán revoloteando en 
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nuestro pensamiento aquellos elementos que planteamos, y que podrán con el tiempo 

rescatarse de la memoria y modificarse para adaptarse a otras situaciones en otros 

momentos, prosiguiendo así su vida como trasmisión de un conocimiento adquirido.” 

[GONZÁLEZ, et al., 2012, pág. 40]. 

Uma figura de cliente mais difusa nos concursos permite uma maior autonomia e 

liberdade. Os concursos revelam-se uma oportunidade para os arquitectos e as suas 

equipas melhorarem, por permitirem discutir novos temas (que, dificilmente, existem 

numa encomenda no início de carreira), descobrirem e testarem novas soluções e, 

assim, são uma oportunidade para a crítica uma vez que os resultados dos concursos 

são em princípio revelados publicamente, sendo produto de uma intensa pesquisa e 

criatividade.  

 “(…) promoters become in practice willing to “refresh” their existing range of solutions, 

as part of an effort to remain competitive in a demanding market.” [KATASAKOU, 2009, 

pág. 369]. 

O anonimato no processo do concurso resulta numa comunicação de um só sentido. Os 

candidatos devem desenvolver propostas, soluções com o ponto de partida do 

programa, único momento em que o cliente se manifesta antes do final do concurso. 

Apenas no início, o cliente sob a forma do programa, brief manifesta o seu interesse, o 

desafio, o problema. É uma condição do concurso anónimo que elimina qualquer 

diálogo durante a fase de projecto [KREINER, 2007].  

Pelo contrário, na encomenda, o projecto vai-se auto-estruturando, numa relação 

dialéctica entre o cliente e o arquitecto. “ (…) com esta relação directa com o cliente, 

uma pessoa vai fazendo o projecto no próprio diálogo com o cliente. Num concurso não 

há diálogo com ninguém, temos o escritório, temos o programa, temos o sítio, temos o 

júri que às vezes não fazemos ideia quem é.” [Nuno Brandão Costa, entrevista]. Os 

candidatos devem construir, interpretar uma imagem daquilo que o promotor procura 

apenas tendo por base o programa e o sítio. 

Um dos aspectos dos concursos é o anonimato. Nos concursos em que existem diálogos 

intermédios (DAC’s, dialogue-based-competitions), entre o cliente e a equipa 
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projectista, perde-se o anonimato. No entanto, existe, em princípio, maior 

probabilidade de o arquitecto ir de encontro ao que o cliente procura. Nos DAC’s, o 

procedimento dos concursos envolve reuniões intermédias com o cliente, de forma a 

assegurar que as eventuais propostas de arquitectura estão alinhadas com os interesses 

do cliente. 

Os erros e os mal-entendidos são frequentes nos concursos, por isso promover o diálogo 

no processo de concursos é uma forma de prevenir estas situações. 

Contudo, se o concurso enquanto procedimento promove o diálogo arquitecto-cliente 

à semelhança de uma encomenda, o arquitecto perde autonomia, independência. 

Geralmente, esta autonomia do projectista é aquilo que permite o carácter de 

laboratório do concurso. Nos DAC’s, o trabalho vai sendo estruturado, tendo por base 

uma dialéctica entre o arquitecto e o cliente, resultando numa encomenda, programa 

mais definido. 

Será que os concursos-de-diálogo, definindo a figura do cliente e do programa, levam a 

uma perda de autonomia e criatividade dos arquitectos? A incerteza abre o campo de 

possibilidades? 

O texto do programa de concurso é necessariamente ambíguo, o seu significado 

depende sempre da interpretação do leitor. A interlocução representa uma 

oportunidade para um esclarecimento adicional mais aprofundado do programa de 

concurso [WEICK, 1995]. Neste sentido, a relação arquitecto-cliente é no sentido de 

desconstruir a ambiguidade das intenções do texto [KREINER, 2010, pág. 447] 

“All fields of cultural production possess a greater degree of autonomy than other fields. 

The artistic and literary fields possess one unequalled by any other. Autonomy makes it 

possible for artist, authors, etc. to enjoy “liberties and daring gestures… which would be 

unreasonable or quite simple unthinkable” in any other field. Their “degree of 

autonomy” is an “effect” of its field, for without it, works, relations between individuals, 

ideologies, genres, and the history of the field’s evolution as an autonomous one cannot 

be understood.” [LIPSTADT, 2009, pág. 17, quoting: BOURDIEU, 1993, págs. 163-164, 

182]. 
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Num concurso em que não existe diálogo intermédio, os arquitectos são forçadamente 

obrigados a interpretar o programa e a fazer escolhas e vão ser julgados com base na 

criatividade e interpretação das suas escolhas. A vontade do cliente, expressa no 

programa, mais ou menos definido, é o único meio, tradicionalmente textual, em que 

são expressas as intenções. Embora o concurso é ele mesmo ferramenta no sentido de 

apurar intenções. 

“(…) competitions create opportunities for architects to design projects that closely 

resemble commissioned ones (at least in their earliest stages) with a freedom from 

external limits on creation that is almost identical to that usually granted to the artist. A 

project “conceived in the autonomy of the relation of designer to program” is thus an 

autonomous creation which, in contradistinction to the “fantasy drawing” of a building 

for an imaginary client on a site of one’s own choosing, has the same legitimacy as one 

that arises from normal “give-and-take of exchange with the client.” [LIPSTADT, 2009, 

pág. 13] 

Alguns artistas consideram o facto de uma delimitação concreta da encomenda ou uma 

relação de diálogo estruturante na criação de arte, como factores que eliminam na obra 

a qualidade de arte. Como exemplifica o fotógrafo Jeff Wall, respondendo ao pedido dos 

arquitectos Herzog & de Meuron, quando lhe perguntaram se estava interessado em 

fotografar alguns edifícios deles: “I couldn´t do anything then. (…) He (Nicolas Olsberg, 

Chief curator at Canadian Center of Architecture, in 1998) asked me if I would be 

interested in photographing the Dominus Winery (Herzog & de Meuron). I hesitated, 

because I felt that if I agreed I would be becoming a photographer, one who takes 

assignments, which is something I don’t do.” [URSPRUNG, 2002, pág. 63]. O fotógrafo, 

perante a sua incapacidade, que o próprio afirma, de confirmar o resultado, de fazer a 

fotografia, apenas promete: “I could only promise to try. If I failed, I would fail. But I 

wanted them to accept some of the risk, in other words to pay me something even if I 

failed. Normally people commission result, not attempts. But I cannot promise results, 

only attempts.” [URSPRUNG, 2002, pág. 63]. Jeff Wall afasta-se do clássico fotografo de 

arquitectura, ele considera-se artista, longe do retratista que regista uma imagem. Ainda 

que seja discutível se a arquitectura pode ou deve assumir os contornos de arte, o 
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paralelismo pode, ainda assim, ser feito com os concursos de arquitectura. Como Hélène 

Lipstadt afirma, “Above all, the dependency on the client for realization means that 

whatever architects may say or write, the autonomy they claim is not that of artists and 

writers.” [LIPSTADT, 2009, pág. 18]. 

- 

No universo das entrevistas, podemos enunciar algumas diferenças da encomenda 

directa, do ponto de vista metodológico, que os autores referem em relação aos 

concursos. A autonomia do trabalho, pela ausência de um cliente já que apenas em dois 

momentos existe contacto com o cliente no concurso; um primeiro sob a forma da 

encomenda e do programa e um segundo, indirecto, com o júri, representante dos 

interesses do cliente, promotor. Esta autonomia, na diluição da presença do cliente, 

permite uma maior liberdade. “O facto de não se poder interagir, explicar, estabelecer 

um processo. Há uma entrega, um objectivo, e não há grandes formas de intermediação 

- tirando os esclarecimentos - portanto não há nenhum passo de validação intermédia, 

portanto é um caminho mais solitário, menos validado. Menos escrutinado. É 

diferente”, [VALENTIM, Entrevista, pág. 3] “ (…) no caso do concurso é livre. Decides 

tudo. E acho que isso é uma vantagem do ponto de vista metodológico, mas também do 

ponto de vista conceptual é muito livre.” [REBELO, Entrevista, págs. 3, 4]. José Gonçalves 

Fernandes também reforça, como um factor de diferenciação para uma encomenda, a 

falta da figura de um cliente: “Existe uma diferença para mim fundamental que é, num 

primeiro momento, a ausência de um cliente.” [GONÇALVES, Entrevista, pág. 4].  

Nuno Brandão Costa refere também, como diferença metodológica para uma 

encomenda directa, o facto de o concurso, à semelhança do método charrette da 

academia, ser uma coisa mais intensa, tanto no tempo como no esforço exigido, num 

projecto que se estrutura autonomamente, e não com base no diálogo com o cliente. 

“Num concurso – afirma - não há diálogo com ninguém, temos o escritório, temos o 

programa, temos o sítio, temos um júri, que às vezes não fazemos ideia quem é.” 

[COSTA, Entrevista, pág. 2]. “Do ponto de vista do projectista, também há uma postura 

de uma maior audácia, ousadia, porque é esse também o pressuposto do concurso. 



67 
 
 

Enquanto, num trabalho corrente, a encomenda é sempre mais definida, há sempre uma 

expectativa que tem a ver com esta ideia de empatia.” [COSTA, Entrevista, págs. 1,2] 

“Um concurso é 1 ou 2 meses, uma pessoa tem de tomar uma grande decisão, num 

curto espaço de tempo, e arranjar uma forma muito eficaz de comunicar aquela decisão, 

e isto sai da rotina do escritório.” [COSTA, Entrevista, pág. 2] 

“ (…) a resposta a um concurso tem datas muito concretas que não se podem deixar de 

respeitar. Numa encomenda privada, com as devidas salvaguardas porque depende do 

cliente, há sempre uma margem mais ou menos elástica de resposta.” [GONÇALVES, 

Entrevista, pág. 5] 

Os entrevistados também referem os concursos como uma obrigatória quebra de rotina, 

em relação às encomendas próprias do escritório, embora seja “uma coisa que cada vez 

mais me motiva no escritório (…) uma nova experiência.” [MOURA, Entrevista, pág. 8]. 

Paula Santos defende, no mesmo sentido: “Outra coisa interessante, é que o escritório 

quando fazia concursos entrava em ritmos totalmente diferentes de trabalho, em vez 

de entrar das 9:00 às 18:00, etc.” [SANTOS, Entrevista, pág. 3]. 

Segundo Teresa Novais, no seu escritório existem “infelizmente, poucas” diferenças no 

processo de fazer concursos por oposição às encomendas. Reconhece que, pela sua 

formação, procura desenhar tudo. “Nós não ganhamos muitos concursos, porque não 

conseguimos fazer o projecto do concurso, sem fazer o projecto.” [NOVAIS, Entrevista, 

págs. 2, 3]. Teresa Novais refere que, num concurso, para se ser bem-sucedido, a 

proposta deve centrar-se mais na capacidade de mostrar uma ideia e menos no desenho 

holístico da proposta, porque, efectivamente, o júri, no curto tempo de avaliação de que 

dispõe, não tem capacidade de avaliar todos os aspectos de desenho da proposta 

candidata. Refere, ainda: “Nós, por formação, desenhamos tudo. Portanto, quando 

fazemos um projecto para um concurso, há coisas que nunca vão ser avaliadas a nível 

de concurso, mas que nós acabamos por perder tempo a fazer.” [NOVAIS, Entrevista, 

págs. 2, 3]. Em suma, expõe que, para fazer um concurso de forma eficaz, é necessário 

distanciarmo-nos de uma forma de fazer que é própria da encomenda. 
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Por outro lado, Camilo Rebelo priveligia a autonomia, liberdade que os concursos 

oferecem, refere: “ (...) no caso do concurso é livre, vale tudo. Decides tudo, e acho que 

isso é uma vantagem, não tanto do ponto de vista metodológico, mas principalmente, 

do ponto vista conceptual é muito livre.”. O arquitecto evidencia a sua independência 

no processo de trabalho de concurso, que permite uma maior liberdade. [REBELO, 

Entrevista, págs. 3, 4] 

Também José Fernandes Gonçalves refere que os concursos impõem diferentes ritmos, 

metodologias que se podem revelar oportunas no desenvolvimento do escritório. O 

arquitecto refere: “Também foi um período em que o meu escritório começava a crescer 

portanto interessava-me, também pelas dinâmicas do escritório, ter os colaboradores 

activos e exercitados nesta capacidade de responder a diferentes escalas em 

simultâneo.” [GONÇALVES, Entrevista, pág. 2] 

 

PROJECTO COLABORATIVO EM CONCURSOS 

“Designing a building requires much more skilfulness, craftsmanship and obsessive 

attention to the minute details than it relies on the flight of subjective imagination and 

the grand gestures of emancipated creativity. Architecture as a practice takes place 

within the interactive networks that comprise human and non-human actors and 

constitute complex social spaces organized through a variety of communicative and 

productive activities.” [YANEVA, 2009b15, pág. 160] 

                                                           
 

15 Albena Yaneva, publica em 2009 “The making of a Building. A pragmatista Approach to Architecture”, procurando 
investigar a cultura arquitectónica e a sua prática em vez das suas teorias e ideologias. Desenvolve o que denomina 
de “ethnography of design”, desta forma, procura seguir o processo de trabalho, a acção, o desenvolvimento dos 
arquitectos e de todos os agentes envolvidos no processo de ‘fazer arquitectura’, mas baseado na prática, no 
empirismo radical. A autora prioriza o conteúdo pragmático das acções, a ‘praxis’, não os discursos, procurando 
explorar a dualidade “architecture in the making” vs “architecture made”. “Architects are to be studied not because 
they are important with their theories and values and not in opposition with architecture, but because they make 
possible the existence of numerous institutions, buildings and artefacts, instruments and theories that constitute 
architecture and the built environment. Yet, such an approach does not consist in the simple description of 
architectural practices or discussions and analyses of relevant architectural and urban theories. It rather aims at 
making explicit the performative or pragmatic dimension that connects architects to buildings and at accounting 
their shifting associations.” [YANEVA, 2009b, pág. 197] 
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Importa referir a importância das equipas de trabalho e o seu papel no desenvolvimento 

dos concursos, no âmbito dos escritórios em que estão inseridos. Para a maioria dos 

entrevistados, as equipas de trabalho, o ambiente que o concurso cria no escritório, o 

refinamento de processos e metodologias de trabalho que a alta exigência dos 

concursos implica, são fundamentais para entender os concursos como um processo 

colaborativo (menos escrutinado pela figura do cliente mais difusa, o que reforça a sua 

importância), distinto de uma comissão [REBELO, MOURA, GONÇALVES, SANTOS].  

 “Sendo assim, há escritórios que têm praticamente uma sucursal, uma dependência, 

para fazer concursos, com mão-de-obra barata (...), e à parte do que é a actividade do 

escritório, porque a actividade do escritório não só é muito cara, o que implica hoje 

outras responsabilidades muito pesadas (...).” [SIZA, Entrevista, pág. 11] 

Os concursos exigem que determinada equipa produza uma melhor resposta que os 

demais candidatos. Normalmente, com prazos de trabalho muito limitados, e um 

elevado padrão de resposta em relação aos requerimentos do promotor do concurso, 

os arquitectos são impelidos a trabalhar em equipas multidisciplinares que, desta forma, 

asseguram um leque mais alargado de competências e qualidades. O trabalho 

colaborativo promove a criatividade [ERBIL, et al., 2012, pág. 469], assim como o 

pensamento divergente e convergente, “Convergent thinking … is aimed toward a single 

correct answer. Divergent thinking is inquiring, searching around, often leading to 

unconventional and unexpected answers (…)” [GUILFORD, 1973, pág. 11]. 

“Sinto [em relação aos concursos], é tudo diferente. Depende das pessoas com quem 

trabalho. Faço concursos com gente nova, estagiários, pessoas que vêm à noite, fins-de-

semana, cheios de entusiasmo. Fazem uma maquete e deixo a retaguarda no escritório, 

com os mais antigos, com mulheres e filhos e que não estão para aturar, para fazer 

directas. Não tenho escolha. Portanto é tudo diferente, é mesmo uma quebra de rotina, 

uma nova experiência.” [MOURA, Entrevista, pág. 10] 

O trabalho colaborativo, leva os arquitectos a resolverem juntos uma série de 

problemas, para obter um produto coerente, uniforme, “Creativity grows out of the 

relationship between individuals and other human beings. Because complex problems 
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require more knowledge than any single person possesses, it is necessary that all 

involved stakeholders participate, communicate, collaborate, and learn from each other 

[FISCHER, 2005, pág. 128]. 

A criatividade é promovida através da constante iteração entre o pensamento 

divergente e o convergente. O pensamento divergente promove a procura por soluções 

alternativas, múltiplas opções, estratégias, relações. Ao passo que o trabalho 

convergente reforça e amplia a combinação de ideias geradas através do pensamento 

divergente. O pensamento convergente caracteriza-se por ter uma forma mais ortodoxa 

de pensamento em relação ao divergente, que procura variedade e diferença ou apenas 

a racionalização, questionamento das estratégias de projecto. 

“Working in a team is like working alone, but with a capacity for analysis and invention 

multiplied by X. Each person’s discoveries, each hypothesis launched into the floor, 

generate further hypothesis and further discoveries on their part and other’s – as 

happens with my ideas when I work alone – but here at a giddy rate.” [SIZA, et al, 1997] 

O trabalho colaborativo, no mesmo espaço físico, promove o pensamento divergente 

que pela sua capacidade de ampliar novas soluções incrementa a criatividade, 

paradigma sobre o qual assenta o modelo de ensino baseado em estúdio, da academia. 

O pensamento convergente ajuda a criar consensos, não porque não questiona ou 

aceita acriticamente, mas porque ajuda a incorporar, pôr em causa o pensamento 

individual de cada um dos elementos do grupo de trabalho. “Fazer um concurso era 

sempre uma excitação para o ambiente diário. Era uma quebra e uma coisa que ligava 

as pessoas todas em torno de um objectivo. Toda a gente fazia sugestões. Era uma coisa 

muito importante para as equipes de trabalho.” [SANTOS, Entrevista, pág. 3] 

O projecto em colaboração ajuda a ampliar a capacidade de conhecimento, a técnica, a 

comunicação, o pensamento crítico de todos os agentes envolvidos. Promove, assim, a 

capacidade dos arquitectos ganharem perspectiva. 

“Concorremos sempre no pressuposto de que tens sempre discussão, troca de ideias, 

partilha de formas de pensar diferentes. Portanto eu não concorro num uníssono. Não 
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procuro colaborar com pessoas que pensem da mesma forma. As diferentes formas de 

pensar enriquecem muito os pressupostos do trabalho.” [REBELO, Entrevista, págs. 2, 3] 

“This milieu is not a static, predetermined social scene; rather the architects in a firm 

together create the setting for their actions. The setting is dynamic, shifting slightly as 

the firm grows, adds and loses members, gains new clients, and the broader context 

evolves with subtle changes in the economy, the building industry, or the available 

technology… The milieu of each firm is unique and in flux, but underlying their 

uniqueness, firms share certain structural characteristics. The first is an office’s heritage, 

which involves the origins and founders of a firm, often recollected in legends analogous 

to creation myths. Other characteristics include office members’ use of language, their 

power structure, and their prevailing practices and values.” [Cuff, 1992, p.157] 
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Figura 7 - Registration of design competitions 
in the salle Melpomène, école des beaux-arts, 
Paris (1889). Detail of a drawing of Lemaistre, 
A. (1889) Firmin-Didot & Cie, Paris 



73 
 
 

  

Figura 8 - Sala de aula FAUP 
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Figura 9 - Bjarke Ingels Group escritório, onde o autor 
estagiou nos anos de 2013/14 
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Figura 10 - Jeff Wall, Dominus Estates Wineyard, 1999 
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Figura 11 - Álvaro Siza, Casa de Chá da Boa Nova 
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05_LABORATÓRIO E CONCURSOS 

COMPETIR16 = COMPETÊNCIA? 

“In general, competitions can bring out the best in people.” [NASAR, 2006, pág. 23] 

Porque é que os concursos promovem a competência nos arquitectos? 

Segundo Hélène Lipstadt, os concursos geram inovação em quatro formas distintas: (…) when 

aesthetic and technical solutions are produced; when competitions “play a key participatory role 

in the definition of social values, in the context of a public sphere of debate”; when they grant 

“young firms… access to a public venue for their work”; and when they serve as a “source of 

critical and reflexive practices in architecture” [LIPSTADT, 2009, pág. 15]. 

Para entender o conceito de competência,17 em relação aos concursos, é necessário enquadrar 

o seu lugar na arquitectura. A definição de competência em arquitectura é um assunto 

controverso. Se competência significa qualidade, Vitruvius descreve características tangíveis ou 

intangíveis que fazem parte das três dimensões de uma construção. Em concursos, a qualidade 

da proposta, nas circunstâncias do problema, é em princípio central. 

No concurso, o sentido de competência ganha particular relevância porque assenta no princípio 

de que a proposta mais forte é a vencedora. Ou seja, o arquitecto tem de ser mais competente 

que os demais, para poder ganhar. Um esforço tremendo, numa profissão já de si desgastada, 

como Souto Moura descreve: “ (…) creio que a profissão de um arquitecto é dura, também num 

sentido físico. É como uma maratona. Trabalhar actualmente como arquitecto é quase como se 

                                                           
 

16 Competir: (do latim competěre) 1. Lutar por obter alguma coisa, disputando-a com outrem. 2. Procurar ser 
melhor, ultrapassar em valor, qualidade, ou aceitação; entrar em competição. 3. Participar numa prova desportiva, 
tendo em vista a obtenção da vitória sobre os adversários; entrar numa competição. 4. Poder ser comparado e 
igualar ou ultrapassar, em valor ou qualidade, outros elementos, geralmente da mesma natureza. 5. Caber a 
alguém, por direito ou por dever uma determinada função, ser da sua competência. [CASTELEIRO, 2001] 
17 Competência: (do latim competentia) 1. Jur. Aptidão legalmente reconhecida de uma autoridade pública para 
realizar um dado acto; em especial, faculdade concedida por alei a um juiz ou tribunal para apreciar uma causa, 
para julgar um processo. 2. Capacidade, poder de apreciar, ou resolver dado assunto. 3. Conjunto de 
conhecimentos teóricos ou práticos que uma pessoa domina, de requisitos que preenche e são necessários para um 
dado fim; aptidão para fazer bem alguma coisa. 4. Pessoa de grande autoridade em algum assunto; pessoa 
qualificada. 5. Ling. Em gramática generativa, conhecimento interiorizado que o falante possui da sua língua, por a 
oposição a performance. 6. Concorrência de mais de um individuo ou de uma entidade à mesma pretensão; disputa 
de alguma coisa ≈ Competição. [CASTELEIRO, 2001] 
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todos os dias se participasse numa corrida de obstáculos, com mil coisas para resolver a toda a 

velocidade.” [MOURA, 2008, pág. 72] 

Um dos aspectos centrais do concurso de arquitectura é a multiplicidade de soluções para o 

mesmo desafio proposto. Neste sentido, procuramos definir o sentido de competência, como 

Mills o descreve [MILLS, 2003], não no sentido de qualidade absoluta, abstracta ou definitiva, 

mas, por outro lado, no seu contexto do concurso, ou seja, em relação a um conjunto 

determinado de propostas candidatas. O sentido de competência, aqui, descreve-se apenas no 

intervalo definido pela qualidade e critério das propostas entregues. A “sobrevivência do mais 

forte” não é baseada em números exactos, mas no ranking entre os pares.  

Como Souto Moura refere: “Há um pressuposto, o pressuposto de que vai ganhar o melhor, 

portanto é justo” [MOURA, Entrevista, pág. 4]. No entanto, a avaliação das propostas depende 

sempre da competência de quem avalia. As directivas comunitárias para a transparência e 

qualidade dos concursos referem, quanto à composição do júri: “ (…) is a group that includes 

representatives of different professions. One third of the jury must have the same professional 

competence as the competitors; other members are representatives of the competition 

arranger and the user. (Directive 2004/18/EC of the European Parliament…, 2004). Isto significa 

que, no júri, devem estar reunidos os vários interesses e responsabilidades, em relação ao 

projecto em concurso. 

Competência não se atribui apenas aos arquitectos concorrentes, mas exige-se também ao júri. 

Quando a qualidade das propostas é circunscrita ao contexto do problema, o critério do valor 

das mesmas revela-se na que melhor se enquadra no mesmo sítio. Ao júri cabe a capacidade de 

consenso, na escolha da solução mais apropriada, sendo esta escolha assente na própria 

experiência acumulada, na perspicácia e olhar treinado, para melhor determinar a superioridade 

da proposta em relação às demais. Como Magnus Rönn refere: “(...) it is competence and 

consensus that make the jury feel certain that the best solution for the competition task has 

been nominated for the first prize.” [Rönn, 2011, pág. 112]. 

Se compreendermos o conceito de competência como a capacidade de fazer alguma coisa, 

podemos considerá-la como um atributo ou variável que define o agente, seja uma organização 

ou indivíduo. A competência é medida numa escala que é susceptível de ser avaliada em 

comparação com determinado número de agentes. Num concurso, as competências são 

avaliadas por um júri. Estas estão em causa na relação com uma ideia ou a sua exposição, seja 

as competências dos arquitectos ou da ideia submetida e a sua representação. Obviamente, no 
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concurso, o que está em causa é a qualidade da proposta e não a avaliação do seu autor 

(exceptuando em concursos limitados por pré-qualificação), contudo para entendermos este 

sentido de competência e de avaliação, é indissociável o projecto do arquitecto. 

Podemos distinguir competências tangíveis, as quais podemos identificar e intangíveis, não 

físicas por natureza como os valores. As primeiras são dependentes de factores externos ao 

agente como a educação e são as mais importantes no acesso à profissão. As segundas, 

distinguem os arquitectos e são dependentes de factores associados ao agente como a 

personalidade, cultura, sociedade e intelecto [MILLS, 2002]. De acordo com as directivas da EU 

ou da Ordem dos Arquitectos, o arquitecto após terminar o curso e um período de tempo 

determinado de estágio, sob supervisão de um arquitecto, é considerado competente e pode 

exercer a profissão. 

Já Hubert18, na sua construção fenomenológica permite-nos estabelecer diferentes fases, desde 

o principiante ao perito. “(…) we argue that expertise in general, (…) cannot be captured in rule-

based expert systems, since expertise is based on the making of immediate, unreflective 

situational responses; intuitive judgment is the hallmark of expertise. Deliberation is certainly 

used by experts, if time permits, but it is done for the purpose of improving intuition, not 

replacing it. The best way to avoid mistakes is to take responsibility for them when they occur, 

rather than try to prevent them by foolproof rules.” [DREYFUS, 2005] 

A proficiência é conseguida ao longo dos tempos, num período extenso de acumulação de 

prática e experiência. Pedro Guilherme descreve: “The competent architect does not reflect on 

problematic situations as an outside detached observer, and stops looking for principles to guide 

his actions. He is now on control of an overall, holistic, view of his activities and practice. His 

experiences from the competent stage become the basis of the next advance in skill. What 

distinguishes this phase from the preceding one is the ability to resolve conflicting issues before 

him on grounds larger of ‘seeing’ and ‘acting’, he ‘understands’ the problem and acts 

accordingly.” [GUILHERME, 2013, pág. 9]. 

                                                           
 

18 Hubert Lederer Dreyfus (nascido em 1929) é um filósofo norte-americano e professor na University of California, 
Berkeley. O seu trabalho inclui fenomenologia, existencialismo e filosofia, assim como as implicações filosóficas da 
inteligência artificial. Estuda Martin Heidegger. 
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O especialista, na última fase, é a pessoa capaz de ver os problemas antes dos outros e agir 

conforme necessário. Consegue assimilar diferentes perspectivas e associá-las de forma 

inclusiva, reactiva. É capaz de fazer julgamentos intuitivamente, sem deixar de ser coerente na 

sua prática. Geralmente, é uma fase reconhecida pelos seus pares ou pelo público em geral. 

“Architecture competence is somehow an elusive assumption of qualifying merit in 

competitions.” [GUILHERME, 2013, pág. 10]. 

Tendo por base estas premissas, os promotores dos concursos, em procedimentos de pré-

qualificação exigem, frequentemente, referências de projectos recentes, comparáveis em 

dimensão, valor ou programa. Desta forma, o procedimento promove uma especialização dos 

arquitectos e um conservadorismo das estratégias. Dificilmente podemos categorizar ou definir 

edifícios de dimensão comparável ou de igual valor. Reduzir a tipologia edificada a um mero 

sentido de programa e função é redutor e contribui para um sentido pernicioso da experiência 

e da competência. Os procedimentos que são limitados a alguns “especialistas” são antitéticos 

ao sentido de igual oportunidade de acesso a todos. 

Os concursos, por vezes, mostram que são as equipas jovens e não as especializadas (que dada 

a oportunidade de competir com os denominados peritos), que conseguem vencer, já que 

inúmeros concursos foram ganhos por equipas desconhecidas. Muitos arquitectos, como são 

exemplo alguns dos entrevistados no presente estudo, apenas foram capazes de se estabelecer 

nos anos iniciais das suas carreiras, devido aos concursos. 

Souto Moura refere que a sua prática de arquitectura nada tem a ver com “missão” mas apenas, 

a capacidade para resolver problemas. O arquitecto exemplifica: “Fecho os olhos ou ponho a 

mão, e tiro, faço muitas vezes isso, isto era melhor assim, sem nada, ou assim, não, é melhor 

assim. Portanto eu resolvi um problema. Não há como fugir à palavra ética, de ter feito bem, no 

sentido, isto melhorou no sentido do bem, e depois à palavra estética, isto ficou bem, com o 

sentido que é agradável, bonito.” [MOURA, Entrevista, pág. 19]. Num concurso o júri, em 

princípio, faz este exercício, no sentido de determinar qual a proposta que melhor resolve o 

problema ou integra um conjunto superior de mais-valias. Enquanto Souto Moura assume que 

faz um balanço pessoal daquilo que projecta, no concurso, esse balanço é feito pelo júri em 

comparação com outros candidatos (sem estes conhecerem, na maioria das vezes as demais 

propostas). O critério é construído tendo por base as outras propostas. A comparação é 

qualitativa, o vencedor é determinado em função de uma “balança” que pesa a qualidade das 

propostas. Sendo que neste exemplo, a balança ou o júri, determina a qualidade em 
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comparação. O sentido de qualidade e competência, em concursos, assume-se como a 

capacidade de uma proposta superar outra. 

“Isso permite um grau de liberdade enorme na resposta, até porque, quando há um concurso, 

em princípio, é um júri e nós sabemos que o júri é heterogéneo e pode valorizar ou não certos 

aspectos.” [GONÇALVES, Entrevista, pág. 5] 

De alguma forma, as propostas de trabalho dos arquitectos nos concursos, tem de conciliar uma 

pesquisa pessoal com uma agenda profissional, combinar os aspectos específicos de um 

concurso, com uma procura mais geral pelo conhecimento, e preencher o desejo do constante 

aperfeiçoamento e sentido ético, essenciais à competência profissional, ao mesmo tempo 

procurando o desenvolvimento do conhecimento na disciplina. 

 

“REFLECTS-IN-ACTION” 

“When someone reflects-in-action, he becomes a researcher in the practice context. He (…) 

constructs a new theory of the unique case. His inquiry is not limited to a deliberation about the 

means which depend on a prior agreement about ends. He does not keep means and ends 

separate, but defines them interactively as he frames a problematic situation, He does not 

separate thinking from doing (…). Because his experimentation is a kind of action, implementing 

is built his inquiry. Thus reflection-in-action can proceed, even is situations of uncertainty or 

uniqueness, because it is not bound by the dichotomies of technical rationality.” [SCHÖN, 2003, 

pág. 68] 

Schön19, em 1983, introduz no paradigma da pesquisa em práticas profissionais, como a 

arquitectura, o método “reflection-in-action”. A ideia de “reflection-in-action” como 

componente principal de uma prática que se reflecte a si mesma; de acordo com o autor, “when 

somenone reflects-in-action, he becomes a researcher in the practice context.” [SCHÖN, 2003, 

pág. 68]. Desta forma, introduz uma diferença fundamental com o princípio de “reflecting on 

                                                           
 

19 Donald Schön (1930-1997) investigador em Yale University, The Sorbonne, Harvard University, e professor no 
MIT, Massachusetts Institute of Technology. Introduz, em 1983, com o livro “The Reflective Practitioner: How 
professionals Think in Action” conceitos como “reflection-in-action” que procura explicar como os profissionais 
encaram os desafios da sua prática, com determinada improvisação que tende a melhorar com a experiência. 
Central na sua abordagem, a integração da teoria e da prática procura descrever a capacidade do profissional 
responder a situações problemáticas, enquadramento dos problemas, resolução dos mesmos, priorizando o 
conhecimento prático e detrimento da aplicação prática da teoria abstracta. 



82 
 
 

knowing-in-practice”/ reflectir sobre o conhecimento, saber na prática, que diz ser comum a 

muitos profissionais que avaliam posteriormente as suas posições e acções tomadas. 

O pensador define prática reflexiva como “an epistemology of practice implicit in the artistic, 

intuitive process which someone practitioners do bring to the situations of ‘uncertainty’ , 

‘instability’, ‘uniqueness’, and ‘value conflict’” [SCHÖN, 2003, pág. 49]. Por oposição, à 

“Techinical Rationality”20, “reflection-in-action” reconsidera constantemente os parâmetros, os 

enquadramentos e a natureza de meios e fins. Num concurso, o júri está mais confortável em 

apoiar a sua deliberação com base numa racionalidade técnica, tendo uma aproximação mais 

preventiva em relação ao pensamento de projecto, promovendo um sentido mais analítico do 

que interpretativo na sua reflexão. 

Schön conceptualiza, relativamente ao projecto de arquitectura, três dimensões de “reflection-

on-action”: (1) “Domínio de projecto”21, refere-se à experiência requerida para a definição do 

problema, que enquadra no arquitecto a linguagem na acção (sabendo que no processo o 

problema é constantemente redefinido), (2) cada acção tem implicações22 para as restantes 

acções do processo, sendo que cada uma pode ou não determinar uma (3) mudança de 

posição23; de acordo com uma redefinição do problema, esta decorre das acções anteriores. 

Agir, desta forma, é simultaneamente ter presentes estas três fases. 

“That fear that reflection-in-action will trigger an infinite regress of reflection derives from an 

unexamined dichotomy of thought and action. If we separate thinking from doing, seeing 

thought only as a preparation for action and action only as an implementation of thought, then 

it is easy to believe that when we step into the separate domain of thought we will become lost 

in an infinite regress of thinking about thinking. But in actual reflection-in-action, as we have 

seen, doing and thinking are complementary. Doing extends thinking in the tests, moves, and 

                                                           
 

20 “Technical Rationality” consiste, segundo Schön, na mentalidade da actividade profissional, na aplicação rigorosa 
de conhecimento científico teórico na resolução de problemas. Afirma que a aplicação de conhecimento científico 
nem sempre se enquadra na sistematização da resolução de problemas. Defende a importância, que na prática os 
focarmo-nos na resolução de problemas, ignoramos o enquadramento do problema, ou seja, no mundo real os 
problemas não se apresentam definidos, enquadrados, dados; estes devem ser construídos a partir dos meios das 
situações que são problemáticas, incertas. O autor argumenta, por exemplo, que neste processo, o arquitecto na 
relação profissional-cliente, assume saber, e deve reivindica-lo, independentemente da sua própria incerteza. 
[SCHÖN, 1983, pág. 297].  
21 “Design Domains” [SCHÖN, 2003], tradução livre do autor   
22 “Implications, [SCHÖN, 2003], tradução livre do autor 
23 “shifts in stance”, [SCHÖN, 2003], tradução livre do autor 
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probes of experimental action, and reflection feeds on doing and its results. Each feeds the 

other, and each sets boundaries for the other.” [SCHÖN, 2003, pág. 280] 

O projecto não é um tipo de processo de resolução de problemas bem definidos e enquadrados, 

onde o arquitecto pode usar um sistema racional, sistemático e uma aproximação científica. 

Implica, antes, uma pesquisa constante para a solução, como para a definição do problema. 

Schön afirma: “the thinking [about] what they are doing while they are doing it.” [SCHÖN, 1987, 

pág. XI]. Um processo iterativo de experimentação, com o objectivo de melhor perceber o 

problema de projecto, através de um processo interactivo de fazer e ver. Fazer um projecto de 

arquitectura não é uma prática linear, é um percurso interactivo. De acordo com Schön, o 

arquitecto gera e explora conceitos, movendo-se através do espaço da solução. [SCHÖN, 2003, 

1987]. 

O arquitecto é constantemente confrontado com situações de incerteza e instabilidade 

caracterizadas por uma especificidade própria ao enquadramento das situações, e muitas vezes 

conflituosas em relação a uma situação precedente. Como Souto Moura refere: “Devem-se ter 

necessariamente em consideração as circunstâncias reais para poder pensar não só segundo as 

regras de uma “gramática universal e abstracta”, mas também ser capazes de nos envolver no 

contexto e fazer com que o projecto nasça a partir daquelas circunstâncias precisas. A 

criatividade de um arquitecto consiste justamente em compreender e resolver tais contradições. 

Na nossa profissão nós enfrentamo-nos constantemente com problemas que há que resolver, 

com erros e adversidades; a grandeza e a genialidade de um bom arquitecto residem na 

capacidade de gerir as contrariedades e as adversidades.” [MOURA, 2008, pág. 58]. 

Álvaro Siza, a propósito do desenvolvimento da Igreja do Marco de Canaveses, refere que se 

trata de um processo lento, estruturado na intersecção de diferentes agentes, desafios e 

problemas, mas também da bagagem, experiência do próprio arquitecto, no sentido de 

incorporar diferentes perspectivas para a coerência do todo. “Todavia – refere - esta ordem, 

caracterizada por algumas contradições existentes e desejadas, foi construída de maneira lenta 

e laboriosa. Não houve ideias pré-definidas, dadas a priori. Aquilo que é agora legível é o 

resultado da decantação de determinadas reflexões sobre o espaço (…) ” [SIZA, 2000, pág. 53]. 

Um processo marcado, também, pela constante redefinição da encomenda, sendo 

reestruturado com o cliente. Simultaneamente, Siza procura cruzar e incorporar este confronto, 

na sua própria reflexão e experiência, no sentido de fortalecer o projecto. 
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Nada garante que “reflection-in-action” seja uma prática exclusiva dos concursos. No entanto é 

inegável que pela especificidade metodológica ou de procedimento anteriormente 

demonstrada, o carácter laboratorial e experimental dos concursos promove um sentido cíclico 

entre pensar e agir, conhecer e fazer. Como Teresa Novais defende: “O concursamento é uma 

oportunidade para fazer, experimentar para fazer.” [NOVAIS, Entrevista, pág. 1]. Schön revela a 

importância de fazer, fazer para reflectir. Esta visão assume particular relevância no contexto 

do concurso, um processo de trabalho caracterizado pela autonomia, anteriormente explicitada, 

em relação ao cliente. Neste sentido, revela-se essencial ao próprio arquitecto fomentar uma 

lógica e coerência no discurso de projecto, através da validação externa (colaboradores, outros 

arquitectos, etc.), ou interna, dele mesmo, através de uma prática reflexiva. Fazer, é neste 

sentido, não apenas processo ou projecto, mas matéria crítica. 

A prática reflexiva, segundo Schön, é um processo no qual aprendemos fazendo, no sentido de 

ganhar novas perspectivas do “eu” ou da prática própria. Envolve examinar e reavaliar 

constantemente as proposições da prática. Esta, neste sentido, é matéria de crítica e reflexão, 

promovendo o autoconhecimento, sentido autocrítico e de auto-avaliação das respostas do 

arquitecto à situação à qual responde. O processo é o objecto (concreto, por oposição ao 

teórico), no qual o arquitecto se reflecte continuamente, recapturando a experiência prática e 

ultrapassando-a através da crítica, de forma a ganhar novo conhecimento e melhorar a sua 

prática. Os projectos podem ser influenciados pelas soluções anteriormente experimentadas. 

Como exemplifica Eduardo Souto Moura: “Isso só tem um interesse que é transformar um 

escritório num laboratório, que é para fugir à rotina e, portanto, é experimentar, experimentar, 

e depois comentar tudo (…) ” [MOURA, Entrevista, págs. 10, 11]. 

O projecto de arquitectura é um processo complexo de intervalos, orientações e reorientações, 

mais próximo de um sistema cíclico de iteração, do que de um processo linear, racional de 

resolução de problemas. Dificilmente podemos categorizar os concursos de arquitectura, 

exclusivamente como pesquisa/investigação ou como um serviço, segundo Chupin: “Clearly 

belong to activitities of architectural thinking located exactly at the crossroads of discipline and 

profession.” [CHUPIN, et al., 2002, pág. 4]. 

Assim, os concursos estão de facto na intersecção entre a academia e a praxis, relacionando-se 

onde, através do sentido de “research-in-action”, de Schön se pode encontrar um espaço que 

capacite o arquitecto no seu desenvolvimento, o percurso através do conhecimento que o 

“experimentar fazer”, garante. Participar em concursos, implica aos arquitectos, como o autor 
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descreve “reveal a capacity for reflection on their intuitive knowing in the midst of action and 

sometimes use this capacity to cope with the unique, uncertain and conflictual situations of 

practice.” [SCHÖN, 2003, pág. VIII]. 

Souto Moura exemplifica, no enquadramento da academia:“ (…) o estudante português começa 

com sínteses improváveis, erróneas em muitos casos, que depois se podem corrigir 

sucessivamente mediante análises feitas ad hoc.” [MOURA, 2008, pág. 78]. O arquitecto 

exemplifica como a prática é gerada, assente num paradigma que se vai auto-estruturando e 

adaptando ao longo do processo. Não um conhecimento estanque mas móvel, que se apoia na 

experiência anterior, mais próximo de um senso comum. 

Podemos aplicar o conceito “Reflective Practitioner”, de Schön, ao modelo de aprendizagem 

baseada em estúdio, na interacção critico, orientador e estudante, em que a constante crítica, 

o reenquadramento do problema, a produção de conhecimento são vitais para as acções do 

estudante sobre o artefacto. O aspecto colaborativo e dialéctico crítico-estudante permite 

diferentes aproximações à definição do contexto, à resolução do problema. O aspecto dialéctico 

confere ao processo validade e credibilidade, na construção de uma argumentação e retórica, 

embora a credibilidade, esteja, normalmente, associada à generalização e à universalidade das 

proposições. Em “reflection-in-action”, o princípio é que cada processo é singular, único e 

irrepetível, embora seja possível incorporar a utilização de precedentes na construção da 

argumentação do processo de projecto.  

A produção dos artefactos surge, primeiro, como interesse inicial inerente do próprio autor, mas 

logo se transforma numa singularidade que permite uma determinada distância em relação à 

própria prática. Esta mesma distância possibilita a objectificar os processos, porque estabelecem 

um precedente, permitem a comparação, o que possibilita a delimitação da diferença: adição, 

melhoria, subtracção, deformação; mas também, da continuidade, de consequência. Permite 

estabelecer um sentido, um processo e uma origem. 

“Os concursos têm uma grande vantagem em relação a uma encomenda normal, é que nós 

temos um programa, mas não temos interlocutor e, portanto, a nossa relação é uma relação 

conceptual, mas ao mesmo tempo formal, funcional, tudo aquilo que nós propomos é fruto da 

nossa investigação (...)” [SANTOS, Entrevista, pág. 2] 

Giorgio Agamben descreve uma genealogia de paradigma na aplicação da praxis. O paradigma, 

segundo o autor, deixa de ser uma figura imóvel e transcendente (como normalmente é definido 

o conceito) e passa a ser uma figura evolutiva de conhecimento de produção. Ou seja, o 
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resultado de uma produção como produção, o desenvolvimento de um processo como 

processo, uma figura híbrida que consistentemente procura existir entre teoria e prática. 

Entender o paradigma não no sentido universal ou particular mas na ideia, como o autor refere: 

“moves form singularity to singularity”. [AGAMBEN, 2009, pág. 31]. 

Na mesma linha de Schön ou de Agamben, Carlos Marti Aris defende: “(…)  el proyecto de 

arquitectura se trata de un campo específico del saber humano que reivindica el valor 

cognoscitivo de la acción (…)”, o projecto neste sentido não é a mera aplicação de princípios 

definitivos e estabelecidos, mas de um “(…) processo dialéctico entre pensamento y acción que 

se mantiene siempre abierto.” [MARTÍ, 2005, pág. 46]. O projecto pertence a uma forma de 

conhecer que surge da acção e se desenvolve com o próprio fazer. Sendo a obra prova que a 

ciência precisa.   

Desta forma, o nível reflexivo da prática revela a capacidade de argumentação com que o 

artefacto vai sendo construído. É a produção de conhecimento capaz de convencer alguém que 

não participa do processo de que os resultados são credíveis e coerentes. Como Teresa Novais 

ou Siza afirmam que o projecto não é feito com ideias a priori, mas vai sendo estruturado no 

próprio pensamento, “Os concursos permitem fazer evoluir as ideias e pôr em causa 

convicções.” [NOVAIS, Entrevista, pág. 1] 

 

PESQUISA E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NOS CONCURSOS 

O arquitecto pode reconhecer o concurso como uma arena de ideias, sendo assim fá-lo de forma 

desinteressada (não no sentido gratuito, mas de forma espontânea, sem objectivo prático), 

entende o potencial que este oferece na evolução do próprio percurso, “Obviamente, há sempre 

a esperança de se ter um prémio e no máximo a vitória, para podermos fazer obra. Mas alguns 

dos concursos em que participei tiveram esse caracter de reflexão, investigação sobre o 

projecto.” [GONÇALVES, Entrevista, pág. 2]. 

“Architects and client exchange options and inputs. By ‘input’, architects mean information 

about any changes to the given conditions, and any redefinition of the client’s requirements. 

These new concerns and updated given conditions will trigger a new production-and-reduction 

design process. Once the differences among scenarios have been articulated more fully, the 

options generated will help the client come to a decision.” [YANEVA, 2009b, págs. 171, 172] 
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Albena Yaneva no seu livro “The Making of a Building, a pragmatist approach to architecture” 

procura estudar o processo e a produção de conhecimento na arquitectura, à semelhança da 

abordagem dos estudos sociais da ciência e da tecnologia (CTS), ao laboratório e à prática dos 

cientistas. Faz uma abordagem à ciência, ao seu processo, no sentido de melhor o entender o 

processo de fabricação da proposição científica, os factos, a experiência científica e as operações 

que acompanham o trabalho científico. A autora, da mesma forma, propõe-se entender a 

produção de conhecimento na arquitectura, seguindo os arquitectos nos “laboratórios de 

arquitectura” para perceber o processo arquitectónico, que é resultado de experiências com 

matéria e formas, medições, modelos físicos, reacções, produção de artefactos e relação com a 

comunidade. 

No contexto do concurso, o arquitecto tende a incorporar este processo, descrito por Schön, 

procurando criar uma dialéctica autónoma, interna à capacidade de crítica/argumento ou 

reflexão/acção, em substituição de um processo mais interactivo, mais complexo com mais 

variáveis, condicionantes próprias da encomenda directa. 

A maioria dos arquitectos participa em concursos de arquitectura porque estes oferecem uma 

oportunidade para reflectirem, experimentarem, pesquisarem, discutirem, produzirem novo 

conhecimento24. 

“(…) contemporary competition (…) created an “opportunity of making architecture of making 

architecture for its own sake (…) affirm[ed] the individual and the creator and made possible a 

space for architecture-as-art in the city of practice. Competition design done in the spirit of 

carnival drew on the sources of hope, aspiration and pleasure of the design process itself.” 

[LIPSTADT, 1989, págs. 16, 17] 

Como anteriormente referimos, os arquitectos vão descobrindo novas possibilidades através da 

reflexão e da crítica própria. Esta é uma forma de revelar, aprender, experimentar à medida do 

próprio processo. O conhecimento gerado é produto do processo, assim como o processo é 

produto do conhecimento. Uma síntese de conhecimento entre o saber intuitivo (experiência 

                                                           
 

24 Como empiricamente demonstraram: ADAMCZYK, COLLYER, GUILHERME, LIPSTADT, KREINER, NASAR, RÖNN, 
SPREIREGEN, STRONG, TOSTRUP, entre outros; e também de forma unânime defendem todos os entrevistados para 
a presente investigação e o mesmo acontece, de forma quantitativa no inquérito do Van Alen Institute, em relação 
aos três motivos porque os inquiridos afirmam participar em concursos: 57.0%, por ser uma oportunidade para 
experimentar e 54.9%, por ser uma oportunidade para trabalhar um tema interessante, ver referência no tema: “OS 
CONCURSOS E OS ARQUITECTOS, ANÁLISE QUANTITATIVA” do próprio trabalho. 
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pessoal, conhecimento individual, crenças, valores) e o saber racional (conhecimento teórico e 

cientifico, História, sociedade).  

“Si seguimos la opinión de Le Corbusier nos sirven de aprendizaje, y si indagamos en la actitud 

que conlleva su práctica podemos llegar a la conclusión que es en ellos donde desarrollamos 

nuestras ideas con mayor libertad. Nos enfrentamos en soledad a un pliego de condiciones y un 

programa de necesidades generalmente escrito en un papel, con la incertidumbre de un cliente 

invisible que no dialoga, por lo que las preguntas y respuestas nos las hacemos nosotros mismos, 

nadie rechaza las ideas que van surgiendo, por lo que la autocrítica se vuelve nuestra correctora, 

y nuestro proyecto se desarrolla con menos interferencias de las habituales en la práctica 

profesional. Si en el resultado final no verificamos si la respuesta era correcta, seguiremos 

teniendo más incertidumbre, y así, seguirán revoloteando en nuestro pensamiento aquellos 

elementos que planteamos, y que podrán con el tiempo rescatarse de la memoria y modificarse 

para adaptarse a otras situaciones en otros momentos, prosiguiendo así su vida como trasmisión 

de un conocimiento adquirido.” [GONZÁLEZ et al., 2012, pág. 40] 

A produção de artefactos constitui-se essencial ao processo arquitectónico; permitem não só a 

exploração e a integração de diferentes perspectivas e pontos de vista de um mesmo desígnio 

ou objecto, mas também a possibilidade de comunicar e traduzir percepções aos diferentes 

actores. Segundo Fredrik Nilsson, o esforço na capacitação dos arquitectos para produzir 

artefactos visuais ou materiais e usá-los para comunicar, é não apenas produção de 

conhecimento mas também importante na sua aprendizagem [NILSSON, 2013b]. 

“In architectural and design thinking, artefacts play a central and important role, both as bearers 

of knowledge and as results of making processes, and the material and immaterial artefacts are 

used in several ways, during and after the actual design processes. (…) Making is a way to work 

with, and integrate, all the different perspectives that are characteristic of architecture; merging 

contradictory elements and aspects into a whole is part of design ability. The making of objects 

and artefacts also generates and embodies specific forms of knowledge.” [NILSSON, 2013b, pág. 

2] 

O autor ilustra com a exposição de “Herzog & de Meuron: Archeology of the Mind”, organizada 

pelo Canadian Center for Archithecture, que passou por Roterdão, com o nome “Beauty and 

Waste in the Architecture of Herzog & de Meuron”. Esta consistia numa panóplia de maquetes, 

fragmentos do processo de projecto de vários edifícios construídos ou não, revelando-se como 

a exposição do arquivo, conhecimento, pensamento arquitectónico adquirido ao longo do 



89 
 
 

trabalho pelos arquitectos, como afirmam “(…) in some cases buildings have actually emerged 

as a result.” [URSPRUNG, 2002, pág. 74]. Os edifícios virtuais como elementos de exposição, 

neste sentido, perdem o objectivo prático, consequente do encadeamento do trabalho, são 

tidos como “lixo”, como o próprio nome da exposição indica. Os artefactos físicos perdem 

objectivo, sentido são fisicamente arquivados e os imateriais, processos de entendimento, 

aprendizagem e desenvolvimento ganham lugar na inteligência dos arquitectos, e também, 

neste caso, na dos visitantes da exposição. 

Estes artefactos são a materialização do pensamento dos arquitectos, reflexo de uma concepção 

arquitectónica de avanços e recuos, em que os objectos podem implicar a corroboração ou a 

rejeição de determinada posição. A exposição sugere um sistema de produção de criação de 

múltiplas possibilidades, não um sistema linear, mas o sistemático levantamento de 

possibilidades, dentro de um universo susceptível de ser produzido. Um sistema que não 

procura o refinamento constante de uma decisão anterior, em que cada acção leva 

inevitavelmente à outra. Cada impasse, problema é gerador de possibilidades do pensamento 

arquitectónico. Mas a constante produção de hipóteses, alternativas. Um processo de 

pensamento que assenta na “ (…) subtracção ou exclusão de partes, a partir de um todo 

(universo de todas as possibilidades), mais do que uma construção por adição, a partir do nada 

(uma ideia a desenvolver) ” [BANDEIRA, 2007, pág. 115]. 

A mostra foi montada de forma a não expor o processo como o precedente, inevitável à 

produção de espaço físico, intervenções ou edifícios, mas como este processo é em si mesmo, 

conhecimento, pensamento. Os objectos, maquetes, foram deliberadamente 

descontextualizados dos habituais meios de entender o projecto de arquitectura, os desenhos, 

fotografias ou textos para não competir com a obra, procurando desvincular-se deste sentido 

prático e de função, para que estes artefactos possam ser enquadrados na sua própria origem 

como uma arqueologia do pensamento. 

- 

Nas entrevistas, de forma unânime, os arquitectos definem os concursos como um espaço de 

experiências, de oportunidades de reflexão, um laboratório. Os gabinetes que habitualmente 

participam em concursos com alguma frequência, justifica Nuno Brandão Costa: “ (…) fazem-no 

porque são um argumento para experimentar soluções, de todos os pontos de vista, seja 

funcionais, da forma, da linguagem, etc. Soluções novas, porque o concurso tem sempre uma 

grande liberdade, aliás o pressuposto do concurso é esse geralmente.” [COSTA, Entrevista, pág. 
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1]. Na mesma linha de pensamento, José Fernandes Gonçalves refere como um espaço de 

oportunidades, “ (…) extravagâncias num certo sentido, que uma encomenda normal não 

permite.” [GONÇALVES, Entrevista, pág. 4]. Expõe, também, diferenças em relação à encomenda 

directa e ainda acrescenta: “ (...) mais por razões de investigação. Interessava-me, por alguma 

motivo, explorar, em projecto, programas que estavam em concurso, portanto o interesse de 

poder a partir de um concurso, reflectir sobre as condições de um programa, lugar.” 

[GONÇALVES, Entrevista, pág. 2]. 

Nuno Valentim diz: “ (…) os concursos podem ser muito interessantes (…)” justifica o carácter 

experimental que os concursos assumem, podendo “(…) ser laboratórios um pouco mais 

experimentais, porque a figura do cliente é mais difusa, não está tanto presente (…)” 

[VALENTIM, Entrevista, pág. 1], na encomenda directa. 

Paula Santos refere uma interligação com a encomenda directa, sugerindo tipos de trabalho que 

se complementam, “(...) havia outras fases em que havia pouco trabalho no escritório e os 

concursos serviam para criar uma dinâmica própria, em fases mais calmas de trabalho rotineiro, 

e para que a equipa funcionasse e tivesse uma certa excitação, entusiasmo por fazer um projecto 

novo, em que se tem que estudar problemas, com escalas e características diferentes da 

encomenda privada. Era uma espécie de ensaio, laboratório, para fazer uma série de 

experiências.” [SANTOS, Entrevista, pág. 3] 

Teresa Novais comenta o carácter do concurso como laboratório é inequívoco, “Também não 

fazia sentido se não fosse. Agora é um laboratório caríssimo.” [NOVAIS, Entrevista, pág. 1]. 

Contudo, a arquitecta refere que pode participar num concurso de forma gratuita (não no 

sentido não renumerado), desinteressado (sem objectivo de vencer), espontâneo (porque lhe 

desperta interesse): “Posso, também, fazer um concurso de ideias, por mero exercício, mesmo 

que o mesmo não se concretize. Outras vezes, faço porque quero mesmo construir isto, vou dar 

tudo para o fazer.” [NOVAIS, Entrevista, pág. 3]. Nuno Brandão Costa também refere, de alguma 

forma, um carácter descomprometido na participação de concursos, não porque não pretenda 

vencer, mas porque reconhece o papel experimental que lhes é atribuído. Neste sentido, 

participar representa uma mais-valia: “É um papel bastante importante porque eu acho que os 

concursos são um motor experimental no escritório. Nuns, ganha-se, noutros apenas se ganha 

prémios, outros ainda não se ganha nada, mas acho que os concursos servem para 

experimentarmos coisas novas (...) ” [COSTA, Entrevista, pág. 1]. 
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Na mesma linha, José Fernandes Gonçalves explica que encarara as oportunidades que os 

concursos oferecem como “ (…) desafios para pensar e também para prazer, mais do que 

propriamente para estar a ganhar dinheiro para poder comprar isto ou aquilo. É mais uma 

oportunidade para fazer coisas que numa encomenda normal não faço.” [GONÇALVES, 

Entrevista, pág. 4]. 

 

RE (UTILIZAR) / CONTAMINAR 

Os concursos também constituem desafios, não apenas por se distinguirem da encomenda 

enquanto procedimento, mas porque impõem um esforço, competitividade, que implica uma 

diferente abordagem em relação à encomenda directa: “E de vez quando aparecem umas coisas 

complicadas nos concursos que eu acho graça, o que me obriga a mudar a rotina, que é uma 

coisa que cada vez mais me motiva no escritório.” [MOURA, Entrevista, pág. 9] 

“Souto de Moura’s work relentlessly and repeatedly searches for the solution that serves the 

program and the task at hand taking risks and challenges as stimulation for creativity, conveying 

reflection in theory and culture and, at the same time, remaining obsessive towards specific 

themes. Souto Moura is permanently a scientist in a lab: satisfying client’s needs (or acting as 

one), creating beauty, elegance and solving riddles, thus addressing competitions with qualified 

rhetoric. We conclude proposing that competitions provide a theoretical corpus of knowledge, 

besides what is specific and unique to each one individually, which infer the existence of an 

overlapping and intertwined complex system of projects. Consequently, competitions constitute 

an optimised interface for the continuity of research for the architectural author where design 

statements put forward in proposals transcend the boundaries of the competition.” 

[GUILHERME, 2012, pág. 159] 

Georges Adamczyk reconhece que os “académicos e historiadores” “increasingly recognizing the 

competition formula as a promising method for research and experimentation,” as the “process 

is known to produce bold and innovative solutions.” [ADAMCZYK, et al, 2002, 2004]. 

Siza também refere os concursos como investigação, dizendo: “Há aspectos muito positivos nos 

concursos, desde o clima de vitalidade que se cria no escritório a fazer um concurso, é uma coisa 

estimulante e rápida, com interesse cultural, e além disso há concursos dos quais saem trabalhos 

que, não digo propriamente transformadores, mas que são passos importantes na evolução da 

arquitectura.” [SIZA, Entrevista, pág. 10] 
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“Eu acho que inovar – prossegue - não é, em primeiro lugar, inventar, inovar é ter acesso e 

conhecimento em termos técnicos de investigação que haja sobre alguns desses problemas e 

utilizá-los no trabalho que se faz, no trabalho cumprido. Portanto, são no fundo pequenas 

“doses” que se inserem numa coisa que tem, para mim, basicamente, uma continuidade que é 

a arquitectura, a evolução da arquitectura.” [SIZA, Entrevista, pág. 19]  

 

O processo que Schön denomina de “reflective conversation”, em que as variáveis do projecto 

são geradas - testadas, abandonadas e optimizadas, perseguindo uma melhor solução, - sugere 

um processo dispendioso, que consome um grande número de recursos, e que pode revelar-se 

inútil, quando não enquadrado no percurso do próprio autor. Entender este processo, como o 

desenvolvimento de um percurso, torna-se indispensável para justificar a participação em 

concursos de arquitectura. 

O concurso é comummente entendido como um procedimento fértil na experimentação, 

podendo considerá-lo como um investimento na exploração de novas ideias. Os participantes 

trabalham em paralelo para produzir soluções alternativas para um mesmo sítio sabendo que 

apenas uma, será implementada (ou vencedora, no caso de concurso de ideias). O concurso 

fomenta um enorme desperdício. No entanto, o risco é racionalizado como investimento 

necessário para a criatividade, exploração do espaço, pesquisa e exercício. 

“While there would be easier ways of picking a winner, the competition procedure would appear 

to promise that the winner will be picked among more, and especially more qualified, 

alternatives. However, the wastefulness of the procedure remains to be a concern, especially 

because those who stood to benefit from the exploration, i.e. the clients, are normally not the 

ones to carry the wasted costs and efforts. Primarily, the waste falls back on the participating 

architects who do not win, and possibly on society at large, at least indirectly.” [KREINER, 2010, 

pág. 443] 

Os arquitectos podem encarar a participação em concursos, na perspectiva de que os 

conhecimentos e as experiências adquiridas são uma vantagem, não apenas no sentido prático, 

em que por exemplo as soluções, estratégias de um concurso podem ajudar a resolver 

problemas de outro ou de uma encomenda, mas também porque, em princípio, “fazer” 

pressupõe aprendizagem, capacitação de competências para o arquitecto. Como Paula Santos 

refere: “Mesmo que não se ganhe nada, retira-se alguma experiência importante da prática e 

da disciplina que varia consoante os concursos.” [SANTOS, Entrevista, pág. 7]. A arquitecta ainda 
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exemplifica: “Por exemplo, num último concurso nosso, fizemos uma experiência, com 

revestimentos de fachadas, em painéis pré-fabricados. Não ganhámos nada, ficamos em sexto 

ou sétimo lugar, mas aquele concurso serviu-nos para nós fazermos alguma pesquisa sobre esse 

tipo de revestimento, ver que espessura necessitávamos, com quem poderíamos fazer, como 

usávamos os pigmentos, as texturas, etc, de uma forma muito preliminar. Mas quando 

pensamos no assunto, para qualquer obra posterior e já houve conversas com pessoas mais 

ligadas a essas práticas, que nos permitem fazer o trabalho, já não do zero mas numa fase 

posterior. Eu acho os concursos absolutamente essenciais para qualquer escritório.” [SANTOS, 

Entrevista, pág. 7]. 

No mesmo sentido, Camilo Rebelo também aponta que, pela falta de trabalho, o concurso ganha 

particular importância e, ainda que numa esfera virtual, representa conhecimento adquirido: 

“(…) quando uma pessoa investe três meses, o equivalente a um estudo prévio, passa a ter a 

aprendizagem dessa obra virtual e eu acho que isso é uma mais-valia.” [REBELO, Entrevista, pág. 

9] 

O trabalho do arquitecto enfrenta um indeterminado número de condicionantes e problemas, 

uma natureza de processo complexa que, para obter resultados, resolver problemas, 

acrescenter valor ao desafio, e são necessários um enorme número de desenhos, maquetes, 

imagens ou fotografias. Muitas vezes, no final, olhando em retrospectiva, todo o processo 

parece um excesso, uma inutilidade face ao projecto. Jørn Utzon refere: ” En el proceso de 

depuración y entrelazado de las distintas partes y funciones de un edificio se suele trabajar con 

tantas alternativas– a in de encontrar la idónea– que hasta el noventa por ciento del trabajo 

puede ser desechado. En vez de quejarse de este derroche, hay que compararlo con la 

derrochadora abundancia de la naturaleza. Le Corbusier lo expresó en estos consoladores 

términos: El trabajo del arquitecto nunca se pierde; el trabajo realizado en cada obra contiene 

algo útil para la siguiente” [UTZON, 1995, págs 12, 13]. Assim como Corbusier, Souto Moura, 

Gonzalez e Fernández afirmam que, em relação aos trabalhos que não se constroem: as ideias 

prolongam-se de uns projectos para os outros, permanecem no nosso intelecto e não apenas 

em inúmeras maquetes e desenhos. Gonzalez e Fernández referem quanto ao destino dos 

concursos que não se ganham: “La mayor parte de los trabajos realizados pasan a ocupar el 

oscuro espácio interior de algún archivo” [GONZÁLEZ, 2012, pág. 39]. Ainda que referem mais 

tarde a importância dos concursos como exercício e aprendizagem. De facto, mesmo que um 

concurso não se revele vencedor, é uma oportunidade para testar e desenvolver aspectos do 

trabalho do arquitecto. Para González e Fernández “Es el único momento en el que el arquitecto 
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puede desarrollar libremente nuevas aptitudes, conocimientos y proponer ideas como 

alternativas para avanzar, hasta el extremo de ser campo más claramente identificable con la 

investigación.” [GONZÁLEZ, 2012, pág. 40] Ou como refere Collyer o facto de os concursos serem 

uma oportunidade para pensar/propor ideias que o arquitecto no trabalho do dia-a-dia, não tem 

possibilidade de fazer [COLLYER, 2004, pág. 13]. 

Os concursos como forma de exercício e aprendizagem constituem uma oportunidade maior do 

que o prémio. De facto, um concurso pode revelar-se um campo de oportunidades para o teste 

ou desenvolvimento de aspectos específicos do trabalho do arquitecto. Para a maioria dos 

autores, os concursos são “only moment in which the architect can freely develop new skills, 

knowledge and ideas to move forward, until it becomes a field of investigation” (González and 

Fernandez, 2012, p.40) or that “may provide a firm [or an architect] with the opportunity to 

think about ideas it would otherwise not explore on a day-to-day basis” [COLLYER, 2004, p.13]. 

Parafraseando Adamczyk, Chupin e Bilodeau, o valor do concurso reside na herança cultural do 

“potencial de arquitectura” que cria. E, ainda, se pode acrescentar que o procedimento do 

concurso contribui para a construção de um espaço público de exploração e debate de valores 

sociais, assim como na mediação cultural do projecto de arquitectura. Para estes autores, o valor 

do concurso estimula uma reflexão consciente e rica, na capacidade de melhorar a arquitectura 

e a sociedade, uma reflexão que estimula a forma e o processo do projecto [ADAMCZYK, et al., 

2002, 2004]. 

“(…) desenho sempre a  mesma casa (…)” [MOURA, Entrevista, pág. 20], Souto Moura trabalha 

de forma progressiva, ou seja, considera aquilo que já fez base, premissa para aquilo que faz no 

presente, assim como aquilo que faz no presente torna-se conhecimento, investigação adquirida 

para os projectos, desafios futuros. “You never begin from scratch. It would be silly. It would be 

unnatural. I have to use things that have been done by others and adapt them to specific 

situations. This task must be performed unconsciously so that there is no analogy or similarity, 

otherwise it would look ridiculous.” [RANGEL et al., 2009, pág. 62] [TRADUZIR!!] “I copy from all 

my previous detail designs. I know which ones don’t work. I have corrected and tested them. 

(…) It is the principle of intelligence: do not waste energy” [RANGEL et al., 2009, pág. 94] 

[TRADUZIR!!]. 

Segundo Souto Moura, o conhecimento e a prática revelam este sentido de investigação. Se 

aquilo que fazemos é utilizado no futuro como experiência, então os concursos revelam-se num 

importante recurso para a reflexão prática pessoal. 
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Ainda que o tempo de projecto no concurso seja limitado, Souto Moura diz “Designs have to be 

completed by tomorrow and there is no time to think about solutions (…)” [RANGEL et al., 2009, 

pág. 14] [TRADUZIR!!]. Os concursos assumem-se como um processo arriscado, num espaço 

temporal muito curto, o que, muitas vezes não permite um reflexão profunda sobre os 

problemas e soluções inerentes ao projecto. O que explica porque, na generalidade, as 

propostas dos concursos são alteradas mais tarde, de forma a melhorar o projecto. 

“A competition project, for example, can be a prize winner, but unimplemented. It is then within 

the decision of a community – either professionals or scholars – to participate in its archiving or 

in its publication integrating it into a long term cultural debate. Or, on the other hand, the 

unchosen project can be transferred to another situation should the design team considers all 

or part of it relevant "to recycle". Nevertheless, this project has originated in a competition 

process!” [CHUPIN, 2002, pág.3] 

Souto Moura afirma, que ainda que um projecto a concurso não se revele vencedor, aprende 

sempre alguma coisa, “Quanto mais não seja o processo.” [MOURA, Entrevista, pág. 22] 

De facto, encarar o processo de concurso depende do sentido de pesquisa e investigação que 

interessa ao arquitecto. Um trabalho em desenvolvimento que não começa, nem termina com 

o concurso. Como Souto Moura comenta: “(...) tenho um texto sobre isso, a dizer que desenho 

sempre a mesma casa,(...) e aquilo que ganha não se muda.” [MOURA, Entrevista, pág. 23] 

Mas é um percurso que envolve não apenas a experiência adquirida, como também o potencial 

da experiência. A capacidade de assimilar o conhecimento e a inteligência de uma aprendizagem 

baseada na tentativa-erro. Nuno Brandão Costa exemplifica: “ (...) para abordar questões que já 

tinham sido feitas noutros projectos que também não evoluíram, porque há projectos que a 

certa altura param...” [COSTA, Entrevista, pág. 1]. Também José Fernandes Gonçalves refere a 

importância do trabalho, ainda que o concurso não tenha avançado: “Foram importantes (…) há 

um tipo de trabalho que numa encomenda privada em geral, (…) não aparece regularmente.” 

[GONÇALVES, Entrevista, pág. 11] 

Ou, como Souto Moura refere, de forma semelhante, em relação aos projectos em concurso que 

não conseguiu construir, “Mas eu uso-os sempre. Eu começo sempre um projecto novo, usando 

aquilo que já fiz. A primeira coisa que faço, que eu acho que é uma regra de inteligência, de 

entropia, é não gastar energia desnecessária, se eu tenho que fazer uma coisa, que já conheço, 

e já funcionou, não preciso de inovar.” [MOURA, Entrevista, pág. 22] 
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CRITÉRIO E CRITÍCA 

Segundo Schön, o concurso de arquitectura constitui o fim de um processo de pesquisa, com os 

seus desenhos, textos e imagens. [SCHÖN, 2003, pág. 81]. 

Segundo Talbot Hamlin, os concursos levam inevitavelmente à experimentação do projecto e o 

efeito desta experimentação vai ter reflexos não apenas no edifício construído mas também na 

educação, conhecimento e cultura dos júris, arquitectos, clientes e público. Como o autor refere: 

“Competitions lead inevitably to experimentation in design, and the effect of experimentation 

will be seen not only in the building finally erected, but even more in the education they give to 

juries, to architects, to clients and to the public.” [TALBOT, 1938, pág. 565] 

 Contudo, a arquitectura em princípio, é validada na relação que estabelece com o tecido 

urbano, identidade, estruturação programática, optimização dos recursos, etc., factores que 

apenas podemos comprovar, efectivamente, na construção e no seu consequente uso do 

edifício. O tempo é, neste sentido, não apenas o “bom conselheiro”, mas “bom júri”. Todavia, 

Albena Yaneva, descreve, exemplificando com Rem Koolhaas, “Whenever an account of 

Koolhaas’s work tackles his great urban ideas and powerful insights, his design experience is left 

apart and his office practice is rarely tackled as significant for the understanding of his buildings.” 

[YANEVA, 2009, pág. 2]. Todavia, a crítica apenas procura confrontar-se com o objecto (o 

edifício, a intervenção), como resultado e não com o processo. A autora propõe uma 

aproximação pragmática alternativa ao método crítico: “(…) an approach would aim at 

understanding the practices rather than the theories and the ideologies, the actions rather than 

the discourses, architecture in the making rather than contexts outside architecture. (…) We 

should rather look at what happens in the architectural office and grapple the rhythms of design 

experience.” [YANEVA, 2009, pág. 3] 

Para George Adamczyk, o valor dos concursos reside na “intellectual heritage” do “potential’25 

architecture” que cria. O autor, em conjunto com Jean-Pierre Chupin explica o concurso como 

“procedures contribute as a whole to the building of a public space of exploration and debate” 

de valores promovendo um espaço para arquitectura que permite “social inquiry and cultural 

                                                           
 

25 Chupin, Bilodeau, Adamczyk exploram o conceito de ‘arquitectura potencial’ dos concursos e o sentido de 
laboratório que esta prática assume. Exemplificam com a genealogia etimológica de instruere e construere que 
ambas tem origem em ‘construir’ [CHUPIN et al., 2002, pág. 3]. 
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mediation at the very core of projects of architecture.” Para os autores, o valor destes têm por 

base a reflexão consciente do potencial que os concursos têm, na capacidade de progresso na 

arquitectura e sociedade, uma reflexão que estimula não só a forma do projecto, mas também 

o debate e a crítica. 

“(…) Competitions are battlegrounds of opposing ambitions and antagonistic solutions, giant 

architecture classrooms with invisible boundaries and, often, open enrolments. They provide 

the forum for struggles for one’s personal best, team efforts forged in camaraderie, debilitating 

taxes on body and pocket, and, for the happy few, joyous public triumph. Competitions 

encourage those who only observe, including the public, to applause or admonish architects as 

if designers were contending in a public tournament.” [LIPSTADT, 1989, p.9] 

Os concursos, para os arquitectos, são lugar de laboratório, para a investigação dos mesmos. O 

processo de laboratório comunica e confere significado, mas também é um importante 

instrumento na retórica que procure defender a estratégia. Ainda que a participação seja 

descomprometida, saber transmitir, descodificar, perceber e validar a natureza da estratégia, 

como para o processo é essencial para vencer o concurso. 

“(…) el concurso de arquitectura como investigación que debería ser reivindicado como el lugar 

específico del debate arquitectónico, como impulsor de nuevas aportaciones que determinen 

cambios radicales en los rumbos de la Arquitectura. La deriva de ciertos concursos de la segunda 

mitad del siglo XX nos hace mirar hacia una arquitectura de la indeterminación, que huye del 

formalismo y que es consciente del error de la objetualización a la que en determinados 

momentos hemos llegado. Los ejemplos podrían ser múltiples (…) ofreciéndose como 

manifiestos de ideas o argumentos que trascienden incluso al carácter de la obra construida, al 

ser concursos no ganadores pero que permiten adoptar el título que hemos propuesto para este 

artículo. la sección libre, la arquitectura de la indeterminación o la disolución de la ciudad deben 

ser entendidas como alternativas argumentales resultado de un proceso de investigación 

vertidos en un concurso con el máximo carácter científico como el que podemos observar en 

otros campos de conocimiento.” [GONZÁLEZ et al., 2012, pág. 52]. 

Paula Santos refere que para além de considerar uma experiência adquirida a participação em 

concursos é também uma forma de divulgar trabalho: “ (...) é importante ter no currículo esta 

experiência de estudar este tipo de programa porque isso permite-nos, por um lado, divulgar 

trabalho (...) há um exercício, investigação que foi levada a cabo e isso ninguém nos tira.” 

[SANTOS, Entrevista, pág. 6]. A arquitecta ainda justifica o facto de a publicação dos projectos, 
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ainda que não construídos, foram importantes arquivos: “Quantos projectos nós conhecemos 

de arquitectos famosos que não foram construídos mas são exercícios que são referências que 

nós, às vezes, vamos consultar.” [SANTOS, Entrevista, pág. 6] 

Podemos considerar a proposta do concurso, como objecto que materializa e sintetiza a 

investigação e pesquisa desenvolvida, ao longo do processo do procedimento. Schön, faz 

referência que “drawing and talking [as being] parallel ways of designing and together make up 

what [he] calls the ‘language of designing’” [SCHÖN, 2003, pág. 81]. Na linha do trabalho de 

Tostrup podemos considerar o concurso como uma retórica visual, em conjunto com outras 

formas de comunicação, um modo de expressar uma investigação feita ao longo do processo. 

Em princípio, os elementos de entrega do concurso procuram veicular uma lógica de 

pensamento e investigação de forma a expressar o encadeamento lógico que enquadra as 

decisões arquitectónicas. Os desenhos, maquetes, diagramas, imagens não são apenas 

declarações, mas também perguntam ou respondem, dão informação, fazem suposições, 

expressam desejos, tranquilizam ou inquietam, antecipam, anunciam intenções. Actuam, não 

apenas sob o aspecto descritivo mas também como gestos, espacialidades ou como ferramentas 

operativas de investigação, criando um diálogo entre materiais, figuras espaciais, proporções, 

disposições, formas, adquirindo progressivamente mais conhecimento sobre o artefacto.  

Citando Souto Moura “dibujo es búsqueda” e Siza “dibujo es la búsqueda de la lucidez” 

[SARGIOTTI, 2008, pág. 82]. 
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Figura 12 – Exposição “Beauty and Waste in the Architecture of Herzog & 
de Meuron” 
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Figura 13 - Eduardo Souto Moura , Imagem à esquerda estudo inicial (1987), imagem à direita 
estudo final (1989) 
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Figura 14 - Álvaro Siza desenhando 
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Figura 15 - Concurso para o parque de La Villete, colagem de um número limitado de 
propostas em "CHUPIN, Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality 
and Knowledge" pág. 65 
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06_NOTAS FINAIS 

01 

Para a maioria dos arquitectos envolvidos neste estudo os concursos de arquitectura 

representaram pontos de viragem importantes quer seja num regime profissional ou 

não, individual ou em colaboração. Os concursos podem constituir acontecimentos 

importantes porque possibilitam três situações distintas: a) permitirem o arranque 

profissional de um gabinete de arquitectura [Eduardo Souto Moura, Nuno Brandão 

Costa, Paula Santos, Teresa Novais]; b) possibilitarem o acesso a diferentes segmentos 

de mercado [Camilo Rebelo, José Fernandes Gonçalves] ou c) um contexto geográfico 

diferente [Álvaro Siza Vieira]. 

Dos arquitectos seleccionados no presente estudo encontramos duas situações distintas 

na circunstância de início de carreira. Por um lado, descobrimos um arquitecto (So

 uto Moura) em que o esforço do concurso foi feito enquanto trabalhava noutro 

escritório. Por outro lado, o sucesso foi conseguido através de uma prática consistente 

de concursos no sentido da encomenda, com o consequente objectivo da criação do seu 

gabinete. 

É impossível determinar se os arquitectos fizeram os concursos iniciais da sua carreira 

num sentido lúdico, experimental, como exercício e o facto de vencerem foi encarado 

como uma surpresa ou se por outro lado o fizeram, exclusivamente, para ganhar, no 

sentido em precisavam de vencer para ‘sobreviver’. Camilo Rebelo reforça a importância 

que o concurso significa, não participar para vencer, mas participar para explorar, 

investigar, fazer algo que nos interessa; “Quando o concurso é feito não a pensar em 

ganhar, mas no sentido de as pessoas explorarem uma ideia que gostam, pode ganhar, 

pode perder. A probabilidade é talvez maior de perder, mas na verdade, é uma forma 

de representar de uma forma mais verdadeira aquilo que tu queres, que tu és e que 

anseias.” [REBELO, Entrevista, pág. 4] 

Como referido, as vitórias ou prémios no início da carreira da maioria dos arquitectos 

foram conducentes ao seu futuro profissional, contudo associa-se aos concursos um 

factor de risco e imprevisibilidade que implica que vencer é também ter sorte. 
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Os concursos de arquitectura são um processo de participação e escolha. A participação 

de uma equipa de arquitectura envolve o programa, ‘brief’ como oportunidade de 

escolha entre, instruir, indicar ou inspirar. A participação do júri implica decidir ler as 

propostas de arquitectura de forma positiva ou negativa. Kristian Kreiner comenta, 

“Both sets of choice rely more on judgment than on calculation. An integral part of 

making these choices is the definition and selection of criteria on which choice can be 

made.” [KREINER, 2009, pág. 37]. 

Para o arquitecto vencer um concurso, depende de sorte, porque as escolhas que faz 

durante o desenvolvimento da proposta candidata podem ser a causa do sucesso ou a 

causa do fracasso da mesma. Se vencer é uma questão, “(…) there is little room for 

strategic thinking. On the other hand, such awareness creates the freedom for 

architectural teams to choose between reading competition briefs for instructions, 

indications or inspirations for other reasons than winning competitions.” [KREINER, 

2009, pág. 37]. 

“The aim of participating in architectural competitions is to win, no doubt. But we 

showed that focusing on winning would be in vain – and would risk harming the value 

of winning.” [KREINER, 2009, pág. 50]. 

Participar e agir por absoluta convicção, estar focado na qualidade de projecto da 

proposta pode ser uma atitude válida em resposta à incerteza, sorte que o concurso 

implica e vencer, neste caso, é um efeito colateral. Neste sentido, todos os arquitectos 

referem que aquilo que entregam em concurso é por convicção: “O que é a cidade, o 

ambiente da cidade, a História, o ambiente da rua, etc., interessa-me e está na base ou 

procuro que esteja na base do que projecto.” [SIZA, Entrevista, pág. 7]; “O que nós 

propomos (…) é por absoluta convicção e crença naquilo que fazemos.” [VALENTIM, 

Entrevista, pág. 3]; “Acho que é uma questão de princípio. Às vezes, avalio se isto pode 

ter êxito porque neste júri há isto ou aquilo. Mas nunca faço ao contrário.” [REBELO, 

Entrevista, pág. 6]; “ (…) eu não sou assim uma “prostituta” que mudo de projecto, quer 

dizer fiz este porque estou convencido dele.” [MOURA, Entrevista, pág. 6]; “A forma 

como eu abordo um projecto para resolver um problema não muda muito, porque sou 

eu a resolver um problema.” [GONÇALVES, Entrevista, pág. 7]; “ (…) é muito difícil uma 
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pessoa orientar o projecto para o júri, para além de ser um desvirtuamento um bocado 

absurdo do nosso próprio percurso. Não tem muita lógica.” [COSTA, Entrevista, pág. 7]; 

“A qualidade do projecto e isso é o objectivo dos concursos: discutir a opção mais 

qualificada, para aquele objecto.” [SANTOS, Entrevista, pág. 4]; “ (…) nós fazemos a 

nossa arquitectura, fazemos aquilo que achamos que temos de fazer.” [NOVAIS, 

Entrevista, pág. 4]. Kreiner refere, “(…) nothing in our study would suggest that the side-

effect may not fulfil the aim better than the alternative. Applying for research funds, and 

doing business for profit, does not imply that the focus should be on the application or 

the making money. Focusing on designing good research project and on creating 

customer value may possibly lead to funding profits as side-effects.” [KREINER, 2009, 

pág. 50]. Siza na entrevista, refere dois exemplos de arquitectos que tiveram uma 

interpretação do programa mais liberal e que o júri ainda assim considera as propostas 

como vencedores, “ (…) o concurso do Koolhaas, em Córdoba, que apresentou um 

projecto numa área que não era a área do concurso, apesar de estar de acordo com o 

que era o uso, e seria desclassificado, mas ganhou.” [SIZA, Entrevista, pág. 6], “ (…) um 

concurso em Jerez de la Frontera em que ganhou o Herzog que também pôs fora do 

sítio, ampliou para uma zona, e ganhou...” [SIZA, Entrevista, pág. 6] contudo justifica 

com “(…) uma enorme infiltração do interesse, basicamente do promotor do concurso 

(…)” [SIZA, Entrevista, pág. 6] 

Siza é exemplo de como os concursos podem ser momentos decisivos mesmo para 

escritórios estabelecidos e não apenas para gabinetes recém-formados ou por formar. 

Em Siza, os concursos do final dos anos 70, ofereceram a oportunidade de trabalhar 

projectos de uma escala diferente num país diferente. Os concursos permitem, assim, 

mudar ou melhorar o âmbito, perfil de trabalho de práticas de arquitectura 

estabelecidas. 

Ser bem-sucedido em concursos ou realizar projectos de determinado âmbito possibilita 

o acesso a concursos limitados para projectos de alguma forma semelhantes. 

Consequentemente, isto pode reflectir-se num trabalho de âmbito mais restrito 

promovendo um sentido de maior especialização do escritório, como é exemplo Camilo 

Rebelo e José Fernandes Gonçalves. 
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Como refere Silvia Forlati , “It is possible to successfully use competitions as strategy to 

set up or upscale a practice, it is however a risky endeavour with no success guarantee.” 

[FORLATI, 2014, pág. 214]. 

Com as crescentes exigências dos promotores no rigor e competências técnicas do 

programa, no elevado número de elementos de entrega traduzindo num custo de 

participação muito alto. “(…) the cost of participating in open competitions has far 

exceeded what the majority of architects are willing to risk.” [TOSTRUP, 1999, pág.19]. 

Apesar de todos os aspectos negativos os arquitectos continuam a participar, fazem-no 

porque acreditam no procedimento. Apesar de todos os recursos alocados que os 

concursos exigem: força de trabalho, tempo, competências, esforço, custos, materiais, 

etc., os arquitectos continuam a participar em concursos sem nenhumas garantias de 

sucesso. Apesar dos inúmeros aspectos negativos, que claramente superam os positivos, 

elencados anteriormente, os arquitectos continuam a concorrer e, ainda que não 

concordem com a forma de procedimento de trabalho, perpetuam um sistema, 

procedimento de trabalho. Como Souto Moura refere: “Um tipo ou fecha-se ou aguenta. 

Para aguentar, tem de aceitar as regras do jogo. Em Portugal, é futebol, não há cestos 

para jogar basquete.” [MOURA, Entrevista, pág. 24]. A participação implica não 

necessariamente compreender, mas aceitar todos os aspectos do procedimento, os 

positivos, mas também os negativos. Como Valéry refere, mudar as regras a meio 

implica a total descredibilização do procedimento. 

Contudo, a decisão de participar em concurso depende de uma série de factores, para 

além dos seus aspectos positivos ou negativos, uma agenda politica, sociológica ou 

profissional. Isto é, os arquitectos ponderam a participação em confronto com, por 

exemplo, prémios e visibilidade, capacidade de trabalho, sentido de oportunidade, 

carga de trabalho, etc. factores que apenas dependem dos próprios candidatos. Por 

exemplo, a maioria dos oito arquitectos entrevistados, neste trabalho, no início da sua 

carreira estiveram mais disponíveis a participar em concursos, uma carga de trabalho 

mais leve, mais tempo para concorrer e a vontade e ambição de prestígio torna os 

arquitectos jovens mais disponíveis a competirem. Agora, de modo geral, os arquitectos 
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voltam a estar disponíveis a participar em concursos no estrangeiro pela falta de 

trabalho em Portugal. 

Segundo Cabral e Borges os concursos são ferramentas para aceder a outros tipos de 

encomendas, novos desafios que conferem prestígio aos arquitectos e que promovem 

novas solicitações de trabalho. Contudo, a participação dos arquitectos portugueses em 

concursos nacionais é muito reduzida. Nos concursos internacionais, é ainda mais 

notório, sendo que podemos considerar que a participação em concursos internacionais 

apenas pertence a um grupo muito restrito. Embora com prémios concretos já que 

quase um quarto dos homens e 12% das mulheres foram premiados. 

Ainda que, não possuímos dados quantitativos equivalentes contudo no quarto estudo 

bienal do sector, de 2014, do ACE, podemos defender que 1.6, média de propostas em 

concurso de arquitectos portugueses, em 2014, é uma participação média equivalente 

à que Cabral e Borges descrevem em 2006. Portugal é um dos quatro países europeus 

que menos propostas submeteu a concurso. Talvez para os arquitectos portugueses os 

aspectos negativos do procedimento do concurso não superam os positivos ou porque 

o número de concursos em Portugal é inferior à média europeia. Tanto na percentagem 

de escritórios como no número de candidaturas a média é inferior à europeia. 

No inquérito, promovido pelo Van Alen Institute, as razões mais importantes que 

impediam os arquitectos de participarem em concursos eram a baixa recompensa 

financeira, a fraca probabilidade de vencer e a baixa probabilidade de a proposta 

vencedora ser construída, talvez estes obstáculos justifiquem a não participação em 

concursos. Embora estes sejam uma oportunidade para experimentar, de trabalhar 

projectos interessantes ou mesmo, de conseguir publicidade e promoção. Contudo, 

prever o custo e benefício associados a cada concurso é uma forma de avaliarmos o risco 

e podermos determinar de forma mais objectiva se vale a pena competir. 
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Schön aponta que os processos de concepção estão inadequadamente representados 

pelo modelo da racionalidade técnica (“Technical rationality”). Os estudos 

epistemológicos do autor sobre as actividades profissionais contribuíram para um 

sentido de projecto, que assenta num complexo processo mais próximo de um sentido 

cíclico de iteração do que um linear processo de resolver problemas. Nos concursos o 

arquitecto raramente trabalha sozinho, e a partilha de modelos espaciais, informação 

técnica e referências culturais promove a partilha de conhecimento interdisciplinar. Seja 

crítica ou avaliação, interna ou externa, interdisciplinar ou especialista, mediação 

cultural ou trabalho de projecto colaborativo, promovendo um sentido de processo 

reflexivo na acção de projecto. Como Siza defende, “Inicio assim um “aprendizado” 

durante um certo período, enquanto o desenho avança a partir de hipóteses, críticas e, 

consequentemente, respostas às críticas.” [SIZA, 2000, pág. 141] 

Como referimos anteriormente, a forma de fazer que Siza descreve acima não é 

necessariamente exclusiva dos concursos de arquitectura, embora devido 

essencialmente a dois factores anteriormente explicitados, o primeiro pela presença 

mais difusa do cliente e a segunda por um trabalho marcadamente colaborativo os 

concurso tendem a reflectir mais intensamente as asserções de Siza. 

“Designing in its broader sense involves complexity and synthesis. In contrast to analysts 

or critics, designers put things together and bring new things into being, dealing in the 

process with many variables and constraints, some initially known and some discovered 

through designing. Almost always, designers’ moves have consequences other than 

those intended for them……beginning with the situations that are at least in part certain, 

ill defined, complex and incoherent, designers construct and impose a coherence of 

their own. Subsequently, they discover consequences and implications of their 

constructions – some unintended- which they appreciate and evaluate. Analysis and 

criticism play critical roles within their larger process, (Schön, 1987).” 

Esta síntese que se auto-estrutura, que Schön descreve não como um processo linear 

mas iterativo, complexo em que cada síntese é reflexo, causa da seguinte. Como Siza 
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descreve:  “Posso começar com ideias bizarras, do arco-da-velha e o processo que a 

seguir decorre é difícil de explicar porque não é linear, mas sim contraditório. Verifica-

se a mesma situação quando escrevo um texto, e muita da dificuldade que sinto é 

consequência da falta de prática.” [SIZA, 2000, pág. 137] 

Adalberto Dias confirma este sentido que Siza procura na sua forma de trabalhar. O 

arquitecto exemplifica: “ (…) Siza no escritório; solicitava e partilhava opiniões, 

provocava e ouvia os argumentos contra ou a favor, alimentando a discussão sobre o 

projecto. E exigia que os argumentos e propostas alternativas fossem sempre traduzidos 

em desenho e em esquisso – a mente pensa através da mão, para além do comentário 

verbal. Através do discurso dos outros, encontrava a lógica e coerência do seu próprio 

discurso.” [DIAS, 2013]. O arquitecto vai mais longe, e confirma a importância do 

desenho como síntese neste processo que se vai descobrindo, “No final, tudo parecia 

claro e de uma enorme simplicidade, a descoberta através do desenho.” [DIAS, 2013] 
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“The question of whether ‘to find the best solution or to find the best architect’ 

sometimes emerges as a problem of contradictory options. In my opinion this reflects 

the inherent contradiction in architecture, namely the perpetual duality of architecture 

as an ideal art and a pragmatic practice. The problem of separating the best architect 

from the best project seems to me to be rhetorical; a way of arguing and of 

compromising between diverse qualities which might be ‘best’ in different standards of 

‘good’ architecture. An idea or a striking design may be the best from an idealistic point 

of view. From this angle, would not the author be the best architect if he could produce 

the best design? But the best architect must also be one who is best able to carry out 

the project to the satisfaction of the promoter and the public. This lends weight to the 

pragmatic side of the argument about what makes the best architecture, whilst a 

contribuition towards the best ideal architecture can be revered and accepted in the 

public collection of canonical architectural ideas. Since competition proposals are not 

finished designs, the goal is to find the solution with the best potential. Current 

competition policy expresses this comprise as follows: “The best projects reveals the 

best architect in the manner in which the idea is worked out.” This statement by the 

Association competition secretary is relative, too, but indicates a tendency towards 

greater responsibility of the juries towards the promoter.”[TOSTRUP, 1999, pág. 19]. 

Durante o concurso, existe um processo de extrema competição que pressupõe um 

grande esforço, em que as convicções dos arquitectos, ou os fundamentos do projecto 

vão ser escrutinadas. A retórica, sob a forma dos elementos de entrega, apresentação, 

sintetiza um curto e intenso processo de trabalho, pesquisa, em que o arquitecto 

promove a sua solução, convicção. Como reflexo desta retórica, o projecto torna-se 

descontextualizado do espaço social e físico permitindo a construção de uma narrativa 

visual e verbal distinta da prática corrente.  

A proposta de arquitectura é neste sentido narrativa, veiculo para o conjunto daqueles 

que o orador deseja influenciar pela sua argumentação, como Tostrup defende, “the 

concept of the ‘audience’ lies at the heart of the rhetoric.” [TOSTRUP, 1999, pág. 8]. 

Consequentemente, para ser eficaz a argumentação retórica tem de ser capaz de 
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adaptar em função das circunstâncias, contexto e audiência. “Eu tenho que perceber 

quem é o interlocutor que está à minha frente e contruir um discurso que ele consiga 

compreender” (José Fernandes Gonçalves, Entrevista). 

O facto de nos concursos a audiência ser particularmente ampla e variada revela a 

importância do papel retórico. A entrega dirigida a um júri previamente nomeado pelo 

promotor, promove um sentido retórico nos elementos de comunicação, já que estes 

funcionam num princípio persuasivo em relação à audiência, defendendo os interesses 

do projecto de arquitectura. Mesmo o relatório, avaliação do júri procura convencer o 

promotor da racionalidade e bom senso da decisão da decisão pelo júri tomada, mas 

também convencer o público em geral, muitas vezes céptico, da pertinência, 

importância do projecto no contexto do concurso. Ainda, as propostas do concurso, 

assim como a avaliação do júri procuram convencer, persuadir dentro da esfera 

interprofissional de arquitectos, ainda que o júri não seja totalmente constituído por 

arquitectos, a dialéctica entre os interlocutores dos concursos é essencialmente do 

domínio da arquitectura. Pela importância da retórica nos concursos, os arquitectos em 

princípio, irão testar a comunicação das suas opções ao longo do processo de trabalho. 

A retórica é assim intrínseca do processo de projecto, as decisões do projecto são 

confirmadas e identificadas e associadas a argumentos convincentes [TOSTRUP, 1999]. 

Como já foi referido, a autonomia do arquitecto em relação ao cliente, leva a que o 

arquitecto seja o protagonista do seu projecto, assim como também o seu maior critico.  

O concurso revela-se assim uma arena em que diferentes actores procuram a maior 

adesão possível aos seus argumentos, uma arena onde a retórica revela-se essencial na 

dialéctica dos interlocutores, no campo da arquitectura. Contudo, num concurso, esta 

dialéctica não funciona num processo contínuo na interacção dos diferentes agentes, 

mas numa condição dialéctica mais pontual, resume-se, em princípio a três momentos: 

publicação do programa, entrega das propostas de arquitectura, relatório de avaliação 

do júri. “Quando alguém me pede uma casa, algo mais rotineiro no escritório, vem com 

um terreno, quero que tenha três quartos, uma sala de estar, etc… Eu, geralmente, 

apresento uns desenhos, umas plantas, uns cortes, uns alçados e uma maquete, 

geralmente não mostro 3D's, às vezes mostro, mas são aquelas imagens tiradas 
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directamente do Archicad, que uma pessoa monta o projecto em 3D, e tira umas 

imagens, sem qualquer sofisticação gráfica, sem qualquer tratamento, só para o cliente 

perceber a forma, o volume e os espaços. Fazer isso num concurso é suicídio completo. 

Não funciona.” (Nuno Brandão Costa, ENTREVISTA). Da mesma forma, Nuno Valentim 

exemplifica: “O concurso obriga-te a ter um cuidado gráfico e compositivo, que tu numa 

reunião com o cliente e numa conversa mais informal não necessitas de ter. Eu posso 

levar as coisas mais informalmente. E num concurso, os elementos têm de ir todos 

montados, portanto o investimento é muito superior a nível de comunicação.” (Nuno 

Valentim, ENTREVISTA) Esta relação mais pontual entre os diversos interlocutores faz 

com que cada ‘statement’ seja absolutamente ponderado, calculado e definido, pela 

importância que adquire [TOSTRUP, 1999].  

“The specific rhetorical material in architectural competitions consists of two forms of 

argument, the visual and the verbal. As already mentioned, the rhetorical 

argumentation enters into the design process at the basic level, as the creation of 

architecture involves a reflective interaction, an inner dialogue, between images and 

language.” [TOSTRUP, 1999, pág. 8] 

O arquitecto começa com uma proposta que continua a explorar e a aprofundar através 

de uma série de médiuns: desenhos, maquetes, imagens, etc, considerando um diálogo 

constante entre percepção, afirmação visual, verbal e conceptual. Embora no concurso 

de arquitectura o objectivo máximo é a entrega do concurso falar por si? Considerando 

que sim, não promovemos um sentido de projecto em procuramos mapear as reacções 

e críticas do júri? Witold Rybczynksi defende:  “(…) I think it's great that architecture is 

attracting so much attention. But I am skeptical that designing in the full glare of public 

competitions encourages architects to produce better buildings. The charged 

atmosphere promotes flamboyance rather than careful thought, and favours the glib 

and obvious over the subtle and nuanced.” [RYBCZYNSKI, 2002, pág. 2] 

Por outro lado, o concurso é uma arena de debate e defesa de uma intervenção, em 

cada proposta deve ser fundamentada, como Paula Santos afirma: “(…)devem ser ideias 

com alguma consistência para que o promotor adira àquilo que eu estou a propor.” 

[SANTOS, Entrevista, págs. 7, 8]. 
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“Rhetoric is of great importance within all architectural practice, you have to present 

good arguments for your proposal and be able to communicate it with a broad audience. 

Within architectural competitions the importance of rhetoric is especially obvious, and 

Elisabeth Tostrup has studied this specific field of design practice. (Tostrup 1999; 

Tostrup 2007) The winner of an architectural competition is not the most objective 

presentation, but the designer who is able to create a proposal based on the best 

arguments. Tostrup states that the material of the competition expresses the 

hegemonic architecture of its time – the network of political, economic and social 

relations where some actors have a dominating position – and the proposals are trying 

to communicate its arguments within the field of prevailing values, thoughts and ideas. 

The rhetoric of architectural competitions – and most of all designers’ proposals one 

might add – works with a three folded rhetoric, Tostrup argues; through the physical 

architecture of the proposal, through the visual presentation of drawings, images, 

models, and through the text material including the program as well as the description 

of the proposal. By studying different competitions she tries to analyse what is valued 

as “the best architecture” in the given situation, what ways of thinking, ideals and 

prejudices that is hidden beneath the rhetoric of the designs.” [NILSSON, “Design, 

rhetoric, knowledge” 
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Na recta final do presente trabalho procuramos ilustrar um exemplo de concurso 

desenvolvido pelo escritório de arquitecto do autor. Embora o presente trabalho não 

assente directamente num projecto de arquitectura a concurso, contudo corresponde 

ao âmbito do tema “Concursos em arquitectura”. O presente trabalho foi desenvolvido 

em paralelo com o concurso: “Nordic Built Cities Challenge Runavík: The vertical 

challenge – how to build innovative and sustainable family homes on a steep terrain", 

consideramos, assim, pertinente a sua inclusão porque foi objecto de reflexão, impondo 

questões desenvolvidas em paralelo com o presente trabalho. 

A experiência neste concurso aberto foi particularmente enriquecedora, 

nomeadamente pelo facto de termos passado à segunda fase do mesmo. Permitiu-nos 

absorver um maior número de dimensões do processo de trabalho ao qual não estamos 

habituados. 

Em 17 de Dezembro, entregamos a primeira fase que nos permitiu o acesso ao passo 

seguinte do concurso. Nesta segunda fase o concurso perdeu o anonimato, passando a 

ser pública a identidade dos candidatos. Sendo, também, o número de escritórios 

reduzido a quatro: “Strip Horizon” de Cuartoymitad Architecture & Landscape, Espanha; 

“Hygge” de Hyde architects, Inglaterra; “The eyes of Runavík” de White architects, 

Suécia e “Built Enclosure/Natural Connection” de Mass lab, Portugal, do qual o autor do 

presente trabalho é sócio. 

O cliente do concurso é o município da segunda cidade das Ilhas Faroé. Um pequeno 

grupo de ilhas situado no Atlântico Norte entre a Escócia e a Islândia, economicamente 

e politicamente dependente da Dinamarca. Com esta localização as ilhas são sujeitas a 

um clima severo, com ventos muito fortes, chuvas intensas e baixas temperaturas. As 

casas devem ser capazes de abrigar os cidadãos destas condições rigorosas.   

O programa do concurso, que tinha o município de Runavík como cliente, desafiava os 

candidatos em propor habitações mais pequenas, de menor custo, sustentáveis e 

adaptáveis mantendo, ao mesmo tempo, o padrão de qualidade das mesmas, 

maximizando o espaço de habitação de cada habitante ou família. O programa previa a 
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construção de três tipos de habitações, de 70 m² no mínimo, 120 m² e 150 m² no 

máximo. Ao mesmo tempo, a proposta deveria ser capaz de responder ao problema de 

construir numa encosta de considerável pendente, evitando criar grandes incisões no 

terreno natural rochoso pelo custo que este representa. 

A área de intervenção é compreendida entre Hjallavegur e Blikagøtu. Esta área 

selvagem, numa encosta íngreme é o último terreno que o município tem destinado à 

habitação. Um terreno livre, que actualmente é usado por pequenos agricultores locais 

como pastagem de ovelhas. Sendo o último terreno em que o município pode construir 

habitação, o concurso exigia uma maior densidade de construção procurando resolver 

a crescente procura na região. 

O programa refere também, como objectivo, que a proposta tenha capacidade de 

integração na infra-estrutura existente da cidade, de forma eficiente sem gastar muitos 

recursos, nem espaço. Mas também, com os cidadãos e a paisagem, reforçando a 

importante relação entre os habitantes e a natureza. Assim, as habitações devem ser 

complementares à paisagem, não construindo excessivamente. 

Tendo passado à segunda fase tivemos oportunidade de ir uma semana às ilhas Faroé, 

onde fomos ao sítio, conhecemos as ilhas, cultura, pessoas, etc. Foi um passo 

importante, porque permitiu um período de reflexão, já que a primeira fase foi bastante 

curta, à luz de um contexto muito diferente do nosso português. O concurso nesta fase 

aproximou-se mais de um DAC, porque perdendo o anonimato permitiu ouvir os 

representantes do município e perceber quais as suas vontades. Mas também, conhecer 

os outros candidatos, as suas propostas e os seus pontos de vista, em grupos de 

discussão organizados pelo promotor do concurso. 

Finalmente, a tese representou uma oportunidade de pensar um pouco mais sobre uma 

prática cada vez mais comum a todos os arquitectos. Um processo de trabalho que 

quase sempre desde faculdade até à criação de um gabinete de arquitectura foi sendo 

feito por mim, sozinho ou com grandes grupos de trabalho. Talvez, por vontade de fazer 

mais, talvez por ter pouca obra. 
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Figura 17 - “Nordic Built Cities Challenge Runavík: The vertical challenge – how to build innovative and 
sustainable family homes on a steep terrain", painel da primeira fase 

Figura 16 - Álvaro za, Casa de Chá da Boa Nova 
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Entrevista a Álvaro Siza Vieira 

Pedro Guilherme | Duarte Fontes | 2015/01/10 | Porto, Escritório 

 

 

ASV: Então qual é o tema?  

PG: Concursos.  

ASV: Concursos... Um tema pesado...  

PG: Um tema muito pesado. É um tema pesado mas ao mesmo tempo é um tema 

muito caro aos arquitectos.  

ASV: Sim, já de há muito tempo. Uma das formas de afirmação da arquitectura dita 

“moderna”, do modernismo, foi através dos concursos. Não se ensina História, mas 

devia, dos concursos.... Assim formais julgo que não. Enfim, portanto, é uma coisa que 

está ligada ao concurso do Palácio da UNESCO.  

PG: Os historiadores dizem que o primeiro concurso foi o da torre em Itália... Uma torre 

do século XVI. Portanto, é o primeiro concurso que dizem que de facto existiu. Mas de 

facto os concursos, toda a história dos concursos, começou quase com o Movimento 

Moderno.  

ASV: Podem ter feito um ou outro, com essa ideia de concurso aberto... Mas 

sobretudo começa aí [com o Movimento Moderno]. Começa e tem logo aspectos 

maus. Não é só um mal. Foi mais ou menos no começo, aquela história do Corbusier, o 

da Suíça...  

PG: Sim, de Genève, o das Nações Unidas, que ele ganhou e depois houve uma...  

ASV: [Foi destituído de vencedor] Com o argumento de que os desenhos iam a lápis 

em papel, iam clarinhos... Foi o argumento para o excluir do concurso.  

PG: Que era quase... Estive a falar com a Brigitte Fleck no outro dia (ela depois até o 

visitou na tarde do dia em que estive a falar com ela) e ela dizia isso mesmo, que o 
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arquitecto tinha apresentado os seus primeiros concursos completamente a papel, 

ainda quase originais mesmo.  

ASV: Em crayon...  

PG: Em crayon, exactamente, e que tinham sido uma surpresa para os elementos do 

júri.  

ASV: Porque já não se usava. Usavam-se mas faziam-se a tinta, à mão, geralmente. 

Normalmente quando era um trabalho final era a tinta, mas eu na altura não tinha 

tempo e foi a lápis mesmo.  

PG: Foi a lápis, exactamente, e ela [Brigitte Fleck] disse que passado algum tempo 

chegou a maquete e todos ficaram surpresos e agradados com a maquete [do concurso 

para a piscina em Gorlitzer Bad].  

ASV: Porque a maquete tinha um prazo maior, mais quinze dias, julgo eu, e portanto a 

maquete pôde ser feita com calma e muito bem. Foi feita com o carpinteiro da 

Faculdade de Arquitectura, que era fantástico a fazer maquetes. Fê-la rigorosamente.  

PG: E lembra-se se do seu desenho do concurso à maquete se houve alterações, ou 

seja, se introduziu alterações?  

ASV: Não, foi exactamente o que estava.  

PG: Era fiel à proposta em que estava.  

ASV: Sim, nem em quinze dias havia tempo de se fazer alterações. Não, era o que 

estava na proposta em papel, que eu, aliás, julgo que tenho nos arquivos... Ou melhor, 

não tenho não, foi para lá e ficou... Nem a maquete... Ficou lá e acho que desapareceu, 

foi um dos indivíduos talvez... Não a encontro.  

PG: A Brigitte diz que talvez o arquitecto e ela saibam mais ou menos quem é que tem 

a maquete mas não dizem.  

ASV: Talvez, mas não sei...  
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PG: Porque dizem que deve ter sido algum elemento do júri que terá ficado com a 

maquete. Isso foram os primeiros concursos, ou seja, foram os concurso de Berlim, que 

são os do (04:56), a piscina, a piscina foi o primeiro, não é?  

ASV: Não, esses já são muito formalizados.  

PG: Mas esse foi o primeiro. A piscina foi o primeiro que fez ou ainda houve algum 

antes?  

ASV: A piscina foi o primeiro.  

PG: Vinha da experiência da piscina do jardim [piscina no parque da Quinta da 

Conceição, em Matosinhos]...  

ASV: Não, não tinha nada a haver, porque era uma piscina no centro da cidade, numa 

zona urbana, e portanto não tinha nada a haver, a não ser o programa. Mas para o 

programa também não é preciso ter experiência, basta ir ao Neufert ou assim e está lá. 

Não era muito diferente, era uma piscina no centro de Berlim. Não era uma piscina no 

meio da natureza, era no meio da cidade, entre ruas.  

PG: Tenho aqui algumas imagens da piscina...  

ASV: Tem uma cúpula...  

PG: Tem uma cúpula, exactamente.  

ASV: [Verifica as imagens] Exactamente... Portanto isto era muito referido ao contexto 

urbano.  

PG: Ela [Brigitte Fleck] disse-me que uma das coisas que a surpreendeu na proposta ao 

júri, era a capacidade que a proposta tinha de se ligar com o resto da cidade.  

ASV: Pois, era a preocupação máxima. O desenho dos acessos... Em tudo era referido, 

enfim, ao tecido em torno, embora fosse um campo aberto. Depois aqui era jardim...  

PG: Depois a seguir surge o...  

ASV: Ainda há a (07:04)... Mas creio que a (07:07) é portuguesa, foi em 79.  

PG: Esta é a DOM [concurso para o edifício administrativo da DOM, em Colónia], é de 

80.  
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ASV: É uma fase posterior, portanto este convite já deve ter sido em relação...  

PG: O que surgiu foi depois esta, que é o Bonjour Tristesse...  

ASV: Que era um conjunto. Já tem muitos anos... Era um quarteirão...  

PG: Os desenhos que a Brigitte lhe trouxe tenho-os aqui, os de Berlim. Esta pasta que 

ela me deu, ofereceu-me estes desenhos, em que tem exactamente aqui a piscina. 

Depois esta é a de...  

ASV: Esse foi o primeiro: Frankelufer.  

PG: Exactamente. Em que havia aqui uma série de...  

ASV: Também desapareceu essa maquete. Ficou na IBA, isto era na IBA.  

PG: Sim, na IBA pobre e na IBA...  

ASV: Sim, era o Hämer o director. Portanto, isto era um quarteirão arruinado, 

praticamente, no interior estava tudo... Tinha sido estragado, ou pela guerra ou... 

Maior parte não é pela guerra, a maior parte das ruínas em Berlim, não quer dizer que 

não houvesse muitas dos bombardeamentos, mas era bastante concentrado na zona 

das embaixadas. Mas aí muita coisa foi demolida para o novo projecto, que era 

baseado no plano do Scharoun. O plano do Scharoun era uma tábua rasa. Eu depois fiz 

um, o concurso do Kulturforum.  

PG: Sim, que é aquele que está ali...  

ASV: É esse, exactamente. Esse era a peça máxima do plano do Scharoun. Portanto, 

ficou este. Isto foi tudo demolido o que havia aqui no meio nesta praça e o Scharoun 

projectou a filarmónica e isto... Isto até tem esta forma porque ele fazia passar uma 

estrada aqui no meio. Foi sensivelmente o traçado que usei, embora aqui eu viesse de 

cá... Por isso a forma do edifício era um paralelepípedo... Reconheço que isto era 

mesmo para apagar a História recente, porque aqui era o eixo da Biblioteca. Pela 

Biblioteca passava o eixo do [Albert] Speer, do Hitler, portanto ele pôs mesmo a 

Biblioteca de parte, no meio, um gesto simbólico, até cortando-o. Portanto eu depois 

vim buscá-lo cá abaixo, aqui havia um corredor verde que anteriormente era muito 
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feio, que eles queriam transformar num (11:51). Portanto, no fundo, o que eu fiz foi 

uma ligação assim e outra ligação que vai buscar isto, e mantinha a forma.  

PG: A estrutura urbana já pré-existente...  

ASV: Sim, basicamente estas praças (12:14) assentam na planta antiga, e depois no 

programa havia, curiosamente, um convento, quer era a arquitectura. A arquitectura 

era um convento e aqui era este que projectei, com esta relação com o outro. (12:37). 

Isto é a igreja onde foi baptizado o Mies [Van der Rohe] e aqui é um outro edifício. 

Portanto eu ia buscar aqui este canto e entrego-o à Filarmónica do Scharoun e à nova 

ampliação que foi feita por um dos discípulos do Scharoun, que já estava muito 

envelhecido. Este concorreu também, fez também o concurso.  

PG: Este concurso que a Brigitte considera como sendo o concurso mais importante de 

Berlim...  

ASV: Sim, esse foi, sem dúvida...  

PG: Nunca foi construído, nem parte.  

ASV: Não, ganhou o (13:31) e trabalhou para aí durante um ano, nem sei, terminou-o 

fazendo uma maquete a 1:1 com telas e tal no sítio...  

PG: Uma maquete 1:1?  

ASV: Quando se faz uma maquete na cidade, para tirar teimas, quem a faz é quem 

quer anular. Quando a vi disse logo «Bom, isto então morreu...» e morreu.  

PG: Isso é uma maquete no lugar?  

ASV: Sim, com telas...  

PG: Porque é que diz que era para morrer? Por causa da questão da participação?  

ASV: Porque havia uma grande polémica. Sobre este concurso houve uma tremenda 

polémica e portanto o (14:31) tinha muitos que atacavam o projecto. Por outro lado, o 

arquitecto de Berlim que concorreu, que era o tal discípulo do Scharoun, esse ficou de 

fora, e portanto também se criou... E ficou de fora o outro, que era o (14:51), de 

maneira que os arquitectos de Berlim já ficaram chateados. Ganhou um austríaco... 
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Havia muita polémica porque é um sítio cheio de História, e de História dramática, de 

maneira que eu vi logo, quando é assim fazer a maquete também quer dizer que à 

gente contra porque senão não é preciso, olha-se para o projecto e diz-se «Vamos 

fazer isto.». Depois do concurso isso acontece... Já aconteceu várias vezes, isso é para 

provar que é mau. Esse concurso, quando acabou, quem estava no júri era o (15:46) 

que era o director da chamada IBA rica, e nós tivemos que entretanto fazer uma 

apresentação ao júri, cada um apresentou e explicou o seu trabalho, e depois houve 

um intervalo e ficou só o júri... Mas também ficou a Brigitte, porque a Brigitte era 

apoiante do concurso, e ela é que me contou que me incluiu, depois o júri é que 

engraçou, disse-me. Porque no fim da apresentação o (16:25) veio falar comigo, eu 

não percebi e estranhei, a dizer «Ou ganhas tu ou ganha o (16:34), porque os outros 

não têm hipótese.», e depois quando foi a discussão do júri foi o primeiro a falar e 

trucidou este projecto, portanto, ele não queria nenhum arquitecto da IBA pobre...  

PG: Um arquitecto pobre não... Mas e essas reacções com júri têm sido muito 

frequentes? O papel do júri é muito importante?  

ASV: Depende. Muitas vezes é muito variável. Por exemplo, há concursos, e estou a 

lembrar-me que estive no júri da Olimpíada de Barcelona, e portanto aí também cada 

candidato apresentava e explicava o projecto e foi nesse júri que a maioria era a gente 

do Comité Olímpico, havia mais gente do Comité Olímpico do que arquitectos. De 

arquitectos estava o Bohigas, o argentino (18:00) e eu, éramos três, do Comité 

Olímpico eram não sei quantos e aquilo envolvia muito problema. Por exemplo, o 

Bofill, quer era um dos concorrentes, quando apresentou, falou dez minutos e depois 

passou a um da equipa que era um economista e depois esteve praí meia hora a 

explicar os financiamentos que estavam garantidos através da Banca alemã e da Banca 

francesa, e eles estavam interessados em trabalhar nisso a certa altura. O Isozaki 

também trazia um relatório sobre os financiamentos da Banca japonesa. Depois os 

parentes pobres era os que não trouxeram notícias sobre o financiamento, era o Oiza, 

juntamente com o Moneo. Era o Bofill, o Oiza, o Gregotti e o Frederic Correa. Depois 

aquilo, na primeira reunião do júri, a maioria queria entregar tudo ao Isozaki, tudo -

obviamente a Banca japonesa tinha muito peso - e depois nós reunimo-nos à parte e 

dissemos «Não pode ser...», e discutimos, discutimos muito. Depois, e sem chegar a 
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conclusão nenhuma, nós os três no dia final... O Bohigas tinha trabalhado aquilo tudo e 

distribuiu os projectos. Depois o Isozaki ficou o centro, a “nave”, a “nata” desportiva; o 

Gregotti aliado em sociedade com o Correa ficou com o estádio, o assunto do estádio; 

o Bofill com a piscina e o Moneo e o Oiza “a ver navios”, porque a interpretação era 

directa de Madrid. Até tinham um trabalho interessante os dois... É que, por exemplo 

nesse caso, realmente havia a apresentação mas depois havia os interesses que 

ultrapassam muitas vezes isso. Quando o júri é constituído maioritariamente por 

arquitectos aparentemente há mais garantias, mas nem sempre é assim porque os 

interesses estão sempre infiltrados. [Houve] uma série de concursos em Espanha, em 

que em sigilo absoluto o Presidente da Câmara encarregava uma pessoa de organizar 

tudo: o programa, a escolha do júri, a divulgação, etc. Portanto essa pessoa tinha um 

poder enorme e era chamada por um Presidente que já teria os seus interesses. Isso 

aconteceu com o concurso do Koolhaas, em Córdoba, que apresentou um projecto 

numa área que não era a área do concurso, apesar de estar de acordo com o que era o 

uso, e seria desclassificado, mas ganhou. Deu também uma grande polémica e depois 

não se fez nada. Eu próprio fiz um concurso em Jerez de la Frontera em que ganhou o 

Herzog que também pôs fora do sítio, ampliou para uma zona, e ganhou... Há uma 

enorme infiltração do interesse, basicamente do promotor do concurso, neste caso era 

um Presidente da Câmara, é evidente que queria o Herzog. Mas tem que ser por 

concurso, de maneira que chamava gente que fosse conhecida e montava uma farsa...  

PG: Sim, a tal falsa democracia...  

ASV: Mas depois não é bem assim... Logo é uma coisa óptima, não é, dar-se esse 

trabalho, sobretudo a gente nova. Mas actualmente, primeiro, o peso de fazer um 

concurso é muito alto, claro que isso também o torna difícil para gente que está a 

começar, depois, em alguns concursos há os regulamentos que orientam o trabalho do 

júri (ou do pré-júri, porque faz-se muito isso) muito pesados também, como por 

exemplo, há um concurso para um teatro: uma das perguntas no documento que há 

que preencher de inscrição que exclui uma parte da escolha, um número de 

concorrentes, é «Quantos teatros já fez?».  

PG: Nenhum...  
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ASV: Realmente há concursos que decorrem com um certa seriedade e outros que têm 

por trás muitos interesses.  

PG: Acha que os concursos nacionais são diferentes dos internacionais?  

ASV: Não, não acho...  

PG: Acha que o facto de ser um... Uma vez o arquitecto escreveu isso, que ser-se 

arquitecto ou estar-se numa cidade... Eu não me lembro exactamente do que diz, 

concretamente, mas fala em um... E há quem diga que o arquitecto em Berlim é de 

Berlim, está em Madrid e é madrileno, está em... Que há um...  

ASV: Isso é uma afirmação exagerada mas no sentido de que para mim, e para muita 

gente, o ambiente da cidade é uma coisa que está na raíz de um projecto para aquela 

cidade. Há muito a ideia contrária, que tem que ser é uma inovação na cidade, 

completamente um contraste, etc. Há as duas versões. Há uns que têm essa opção e 

outros a outra... Para mim não. O que é a cidade, o ambiente da cidade, a História, o 

ambiente da rua, etc, interessa-me e está na base ou procuro que esteja na base do 

que projecto.  

PG: Mas do seu ponto de vista, quando chega a um concurso cá em Portugal a sua 

forma de ver o concurso, ou quando chega um concurso com estes em Berlim ou em 

Madrid, com “La Defensa”, é diferente?  

ASV: Cá em Portugal já sei que não ganho, é a ideia fundamental. Não é como quando 

ninguém me conhecia, quando era um “puto” (tinha 25 anos), e foi o [concurso da 

Casa de Chá] da Boa Nova. Depois para cá não me lembro se ganhei mais algum, mas 

não estou a ver...  

PG: Maior parte dos concursos, das vitórias, são lá fora, sim...  

ASV: Não ganhei mais nenhum.  

PG: Estava a pensar se tinha ganho, tenho impressão que não também.  

ASV: Não... Também fiz muitos poucos porque já sabia disso.  

PG: Portanto era inevitável: para concorrer a sério tinha que ser lá fora? Ou há 

qualquer coisa ou acha que há...  
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ASV: Não, lá fora também quando concorro é “pelos cabelos”, e concorro pouco... 

Nessa fase sim, porque eu inclusivamente precisava, cá não tinha trabalho nenhum, 

isso também pesou, mas depois, mais recentemente, [são] raríssimos concursos que 

fiz.  

PG: Portanto houve um início, um forte empenho em concursos que eu acho que - 

talvez tenha influência também o Pritzker em 92 - se calhar também foi...  

ASV: Não foi muito mais tarde que isso...  

PG: O Pritzker já foi mais tarde que os concursos sim, mas a premiação e os concursos 

dão-lhe uma certa notoriedade e a partir dessa notoriedade deixou de ser tão 

necessário, acha que é isso?  

ASV: Acho que sim, passei a ter trabalho. Deixei de ter depois do SAAL em 70 e tal, 

como toda a gente que participou nisso, mas nos anos entre... Depois do SAAL é que 

tive que fazer os concursos...  

PG: Em Berlim, em 79...  

ASV: Antes fazia aqui umas obritas pequenas, mas também comecei a perceber que na 

altura ter um escritório de arquitectura era possível e durante algum tempo trabalhava 

em casa, com um ou dois colaboradores, não havia impostos, não havia taxas, não 

havia computador, até havia a expressão do “escritório de vão de escada”... Portanto, 

era possível, enfim, com pouca ambição, mas era possível exercer a profissão com 

pequenas obras, enfim... A Boa Nova foi bastante conhecida, mas na Boa Nova nem 

havia Câmara, havia basicamente conhecimento do Távora, entre o Távora e o 

Presidente da Câmara, portanto houve ali uns períodos em que eu tive trabalho para a 

Câmara de Matosinhos. O último trabalho que eu fiz para a Câmara de Matosinhos é 

de 62, é por cima do (30:25). Fiz duas recuperações: de uma casa e de um edifício da 

administração dos Portos. Projecto nunca mais fiz nenhum. Fiz uma divisão de um 

Plano para Matosinhos, que era um “presente envenenado” para já, que teve como 

conclusão que não podia projectar para Matosinhos. Mas depois acabou esse Plano e 

no antes nunca fui convidado, nessa altura não era, não havia muitos concursos, mas 

trabalhei noutros sítios. Embora o Presidente verbalmente me ponha nos “píncaros”, 

nuns “píncaros” ridículos, nunca mais tive trabalho, nem para privados. Os privados 
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sabiam que seriam chumbados, que havia uma grande probabilidade de serem 

chumbados, nem em Matosinhos nem no Porto. Pouco trabalhei no Porto.  

PG: Mas quando ia lá para fora, apesar de ser um arquitecto estrangeiro noutro país, 

as coisas eram vistas de outra forma, havia mais oportunidades?  

ASV: Não, essa intenção persecutória não havia. Não quer dizer que seja o “melhor dos 

mundos”, porque um concurso é uma competição e a competição é sempre uma 

beleza...  

PG: É agressiva...  

ASV: E depois depende das tendências dentro do júri, pode ser muito... No período 

pós-moderno quem não fosse naquela linha... Sabia-se que a maioria do júri 

normalmente era assim, ia por essa [linha], porque era o que estava na “berra”, 

portanto o promotor também ia buscar gente do que estava na “berra”, não era eu.  

PG: Quando diz que os concursos são competição, são também investigação ou não?  

ASV: São. Há aspectos muito positivos nos concursos, desde o clima de vitalidade que 

se cria no escritório a fazer um concurso, é uma coisa estimulante e rápida, com 

interesse cultural, e além disso há concursos dos quais saem trabalhos que, não digo 

propriamente transformadores, mas que são passos importantes na evolução da 

arquitectura. Mas pouquíssimos, diga-se a verdade.  

PG: quer dizer-nos qual é que acha que dos seus é?  

ASV: Por exemplo esse do Corbusier, na Suiça. Por exemplo, em Portugal, o edifício da 

Gulbenkian. O Gehry em Bilbao (em Bilbao acho que não foi concurso).  

PG: Tenho impressão que não...  

ASV: Mas terá ganho alguns concursos, e daí provavelmente também. Vem de 

encontro ao que eu digo: tenho muitos problemas... É muito problemático. Por 

exemplo, esse de Granada eu não queria fazer. Pressionaram-me aqui, os engenheiros, 

e fiz “pelos cabelos”, depois claro que quando se faz, a gente interessa-se e é 

estimulante e tudo isso, mas acontece que em Granada uma parte influente do júri era 

do próprio staff de Alhambra e o concurso foi organizado no fundo, na base - não digo 
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que fosse o principal, mas era fundamental – a parte funcional, porque aquilo era... O 

concurso foi feito pelo facto de se ter tornado caótico a entrada na Alhambra, e 

portanto dos cinco concorrentes... Nós aqui a um domingo com o espanhol que é de lá 

e que conhece aquilo muito bem, realmente investigámos a fundo esse aspecto do 

cúmulo de optimizar uma coisa difícil e delicada que é a entrada de 8500 pessoas por 

ali, e como no júri isso foi considerado muito importante, palavras estas do director de 

Granada, ganhámos. Senão não sei qual seria, se fosse uma decisão arquitectónica 

pura não sei quem ganharia, porque os trabalhos eram bons, eram belos trabalhos. 

Agora os outros quatro não tinham estudado a fundo esse aspecto fundamental, e 

como no júri havia uma grande atenção a isso, ganhou-se este concurso.  

PG: Então diria que se calhar a investigação em concursos é mais, às vezes, resolver os 

problemas em si do que a questão da forma?  

ASV: Não, não digo isso. Digo que a questão da forma claro que tem interesse, mas 

uma forma que nasça de uma resposta a um problema concreto, o que nem sempre é 

assim. Os concursos muitas vezes são decididos pela imagem mesmo. Eu não gosto de 

concursos nesse aspecto. Em geral, há muito pouco tempo para fazer o concurso, em 

muito pouco tempo não se constrói uma imagem verdadeira, constrói-se uma imagem. 

Depois, aliás, às vezes num concurso o que se vem a realizar é muito diferente do que 

foi apresentado. No caso desse de Jerez de la Frontera, quer dizer, ocupava um 

terreno não incluído e tinha no centro de Jerez, que é o “casco” histórico, uma torre, e 

portanto é evidente que não se ia fazer aquilo. Finalmente não se fez nenhum, mas eu 

julgo que o Herzog chegou a desenvolver um projecto já realista, já não tanto uma 

coisa... Agora ali foi jogar claro, fez uma imagem impressionante, e portanto a Câmara 

ficou logo apaixonada e o júri tinha sido escolhido.  

PG: Mas então isso é uma variação muito grande dos tempos iniciais de concursos para 

agora, eventualmente, essa questão da imagem. Dantes a comunicação dos concursos 

não era a mesma que é agora? Achas que à diferença em termos de...  

ASV: Não, a comunicação era a mesma com outros meios. Agora há o computador, a 

imagem virtual, etc. O que eu acho é que um concurso com um período relativamente 

curto não pode apresentar a imagem viva, tem que ser um pouco esquemático. Pode 
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mostrar bem a intenção, mas ela não é visível se não se analisar a fundo os problemas 

que estão em causa e as pistas que estão apontadas para percorrer. Isso na maior 

parte dos casos tira logo hipóteses, porque é quando surgem as imagens. Não quer 

dizer que não possam surgir imagens brilhantes correspondendo a um trabalho real de 

pesquisa, mas muitas vezes não é isso que acontece, e também por isso alguns não se 

fazem. Não se fez o de Córdoba, não se fez outros. Portanto também há uma razão 

política para o lançamento de concursos de prestígio: o tema da visibilidade da 

administração. O simples facto de fazer um concurso em que se convida, vamos 

imaginar, o Gehry, é logo a glória para a administração local (um caso extremo, não é 

preciso ser o Gehry). Um concurso que envolva arquitectos conhecidos, e faz-se muito 

esses concursos, com cinco convidados, e o concurso é pago, e isso é mais capaz, 

porque envolve um investimento muito grande, e investimento num ritmo de trabalho 

no escritório, não é só dinheiro.  

PG: Aquilo que fica para trás...  

ASV: O ser pago é importante, mas quando é pago é evidente que o que conta mais é o 

currículo, e portanto também os cinco escolhidos não é uma coisa que tenha um efeito 

geral, são cinco nomes com currículo conhecido e rico quer em programas, quer em 

variedade, quer em qualidade, e fica o resto. Sendo assim, há escritórios que têm 

praticamente uma sucursal, uma dependência, para fazer concursos, com mão-de-

obra barata (tem a haver também com a promoção de gente nova, etc.), e à parte do 

que é a actividade do escritório, porque a actividade do escritório não só é muito cara, 

o que implica hoje outras responsabilidades muito pesadas, portanto não se pode 

brincar, sob pena de apanhar um (42:04). O Calatrava neste momento está com 

problemas gravíssimos em não sei quantos projectos, quer dizer, é uma 

responsabilização tremenda e no nosso país começa a ser também grande, embora 

haja sempre muitas fugas, mas completamente descontrolada. (42:37) o nosso país, e 

a arquitectura está na agonia, porque o arquitecto tem que assinar um documento 

actualmente responsabilizando-se por tudo e depois nem lhe é permitido controlar na 

fiscalização, portanto é uma coisa absolutamente absurda, criminosa. Quando se tem 

um trabalho [tem-se] responsabilidade por tudo, e depois chega-se à obra e diz-se 

«Isto está mal, tem que emendar.», e vem o fiscal e diz, eu conto isto porque já me 
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aconteceu e acontecerá, «Não senhor...», e a gente telefona para o Presidente da 

Câmara e diz «Olhe passa-se isto e tal...», «Pois, não pode ser, porque o Passos tem 

que acabar a obra...» e “entre parêntesis” há eleições daqui a não sei quantos meses, 

etc., de maneira que no nosso país a situação dos concursos e do resto é catastrófica, 

mesmo, não falando que agora está, julgo que estará já em apreciação o documento, 

do que tive conhecimento, de que os arquitectos não podem fazer fiscalização e, que 

mais espantoso ainda, não podem coordenar um projecto, o projecto tem de ser 

coordenado por um especialista engenheiro. Bem, é o caso português, como disse 

num artigo o Martins Barata...  

PG: Passamos nós quase a ser uma especialidade, a “especialidade da arquitectura”.  

ASV: Vamos coordenar essa especialidade. O Martins Barata escreveu um artigo 

verberando o Souto de Moura e eu próprio, verberando não é o termo, criticando 

afirmações feitas em artigos, em conferências e assim... Muitos pessimistas e falando 

na situação terrível em Portugal, quando na realidade a arquitectura em Portugal vive 

um momento que nunca viveu, etc... E depois dá exemplos, e os exemplos são: 

“fulano” que fez um projecto na Arábia Saudita, “sicrano” que fez um projecto em Abu 

Dhabi, “sicrano” que fez um projecto na China, “sicrano” que fez um projecto na 

Tailândia, quer dizer, a contradição é que primeiro diz que não, que Portugal está 

muito bem, depois os exemplos que cita são trabalhos lá fora.  

PG: Eu também me apercebi dessa incoerência.  

ASV: Pois... Não, é que há muita gente que reconhece que a situação é catastrófica, e o 

que se vê é que eu julgo que a maioria dos arquitectos ou não se apercebe ou não 

acha que seja uma catástrofe e portanto não vejo dinâmica de combate a isso, e vejo 

até reacção quando suponho isso em público.  

PG: Estamos se calhar a perder um espaço, não só os arquitectos mas a sociedade em 

geral, um espaço de intervenção, estamos muito apáticos.  

ASV: Não, acho que a arquitectura é que está a perder um espaço de aparecimento na 

cidade, no fundo é isso, quer dizer, é muito simples, são muitos interesses. O que é 

hoje em dia penoso na arquitectura é seguir a construção. Chegar à construção e 

seguir a construção. O projecto é o trabalho mais “doce”, de maneira que quem pensar 
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assim «Faço o projecto, pagam-me.» e depois “adeus”, que é o que está a desenhar-se, 

fazer o projecto é que é bom.  

PG: É a tal história de sermos especialistas em projectos.  

ASV: É a igreja que eu fiz para (47:20), que depois de elevadas discussões com o 

arcebispo sobre liturgia e coisas profundas, metafísicas, acabei o projecto e recebi uma 

carta de um engenheiro encarregado pelo arcebispo de levar à prática a obra, dizendo, 

mais ou menos, mas em termos inclusivamente mal educados, «O que queremos é o 

seu talento, deixe-se lá dessa coisa de desenhar detalhes e desenhar janelas e coisas, 

que isso é para os especialistas.», assim, «Deixe isso aos especialistas.», claro... O 

grave nisto é que a gente dantes ainda podia dizer, quando se queixava, noutros 

tempos, dizia-se sempre que isto lá fora não podia acontecer, mas agora acontece lá 

fora e ainda de forma mais radical.  

PG: E como menos espaço de diálogo e com menos espaço de argumentação.  

ASV: Sim, com menos espaço. O Eduardo [Souto de Moura] fez um projecto para o 

(48:35), se não me engano, ou coisa assim, e foi lá e ganhou o concurso. Foi lá para 

iniciar o projecto de execução e numa reunião disseram «Não, você não faz o projecto 

de execução. O projecto de execução faz o construtor.», que é o mesmo. E ele disse 

«Boa noite...». Eu ao Arcebispo escrevi uma carta, disse «Se o interlocutor é este, 

retiro o projecto e não o pode construir.». Agora não sei o que é que se vai passar, 

provavelmente passa-se isso, eu retiro o projecto. Bem, isto é muito geral no mundo 

onde há trabalho agora que é no Oriente, é corrente isto, embora eu não me possa 

queixar que ultimamente tive muita sorte, e porque apareceram clientes fantásticos, 

que querem realmente fazer as coisas bem, e porque não foi concurso.  

PG: Foram encomendas directas.  

Foram dois casos em que me contactaram para fazer projectos, e portanto está a 

correr muito bem. Mas quando é concurso, o habitual... Aliás o Eduardo [Souto de 

Moura] também já ganhou um concurso, uma torre na China, e foi lá também para 

discutir a organização e eles disseram «Não, nós o queremos fazer, com este projecto, 

queremos fazer catorze torres.». E ele disse «Então boa noite...». Mesmo em Espanha, 

onde a organização do Colégio [de Arquitectos] era exemplar...  
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PG: Era... Já podem engenheiros fazer projectos. Foi um voltar atrás de anos...  

ASV: É que o pior não é os engenheiros poderem fazer projectos, o pior é os 

arquitectos não poderem fazer porque essa coisa que está em discussão diz 

concretamente que não podem fazer fiscalização e não podem fazer a coordenação do 

projecto, quem é que o faz... Se há coisa que os arquitectos fazem é coordenação das 

especialidades.  

PG: E os engenheiros não sabem fazer...  

ASV: Não, mas vão criar especialistas.  

PG: É gravíssimo...  

ASV: Um especialista por definição não pode ser um coordenador.  

PG: Exactamente...  

ASV: Mas há uma estupidez e ignorância incríveis, há interesses também e há, e eu 

vejo, uma grande passividade entre os arquitectos.  

PG: Sim, principalmente ao nível da Ordem [dos Arquitectos]. Uma grande 

passividade... Eu tenho assistido que os grandes alertas têm estado a ser feitos por si, 

pelo arquitecto.  

ASV: E pelo Souto de Moura, sabe que há pouco tempo... Sim, mas assim não se vai lá, 

porque assim a reacção é dizer «Esta pessoa é um velhinho que ainda está nos anos 

40, não percebe o que é o problema na realidade...».  

PG: Sim, quais é que são as grandes alterações...  

ASV: Não, tinha que ser uma reacção institucional muito forte.  

PG: E está a ser muito pífia...  

ASV: Completamente... Aliás, há uma coisa anterior que não sei se tem conhecimento, 

porque já houve um documento posto no parlamento pela Ordem dos Engenheiros 

que já era praticamente isto.  

PG: Sim, eu sei...  
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ASV: E nós soubemos não pela Ordem dos Arquitectos, soubemos por acaso, e fomos a 

Lisboa. Houve aqui uma reunião, em que apareceu gente para discutir o assunto, mas 

da Ordem não havia nenhuma sinal e fomos a Lisboa, eu, o Eduardo [Souto de Moura] 

e a Paula Santos, falar com o [José] Sócrates. Pedimos para nos receber e pusemos –

lhe o problema e ele disse esta coisa muito certa, recebeu-nos muito bem, assim 

«Porque é que só me dizem isso agora? Isso já foi aprovado no Parlamento na 

generalidade.», e nós dissemos «Só soubemos agora...». Não houve outra iniciativa, e 

ele resolveu o assunto, isso conseguiu.  

PG: Pois, e depois de anos que nós levámos para fazer aquela campanha a favor da 

arquitectura, com a (54:05).  

ASV: Sim... A grande impulsionadora disso foi a [Helena] Roseta, que foi ela que 

conseguiu essa aprovação, com os contactos também que tem e tudo isso. Depois 

meteu-se na campanha do [Manuel] Alegre, e abandonou tudo.  

PG: Acabou por ser o João Rodeia a concluir o processo.  

ASV: Quem foi?  

PG: Foi o João Rodeia, na altura.  

ASV: O Belo Rodeia, exactamente.  

PG: Foi o Rodeia que concluiu o processo, mas de facto o processo foi todo iniciado pela 

arquitecta [Helena Roseta].  

ASV: Mas agora, por exemplo, a [Helena] Roseta... Ela também nunca se interessou 

pela arquitectura, a verdade é essa. Mas interessou-se naquela fase, e muito, por 

conseguir o que se conseguiu.  

PG: Agora já não há ninguém com a mesma capacidade política e pública dela e as 

coisas estão outra vez...  

ASV: Não, porque lá está: foi uma coisa muito baseada em individualidades, duas ou 

três, a actuação de uma Ordem não pode ser isso.  
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PG: Eu lembro-me que o arquitecto, se não me engano, ou era o primeiro ou era o 

segundo subescritor. Era o Teotónio Pereira, não era, era o arquitecto, era o Eduardo 

[Souto de Moura]...  

ASV: Sim, lá me pediram isso... Pediram a um ou outro... Mas o nome não resolve estes 

problemas.  

PG: Não, o nome não resolve...  

ASV: Resolve pontualmente alguma coisa mas não é...  

PG: Eu acho que até mesmo, em termos de dinamização dos próprios arquitectos, o 

arquitecto consegue dinamizar muitos dos nossos colegas, e isso...  

ASV: Sim, evidentemente dou. É uma coisa que não gosto muito é de dar o nome 

porque tem sempre implícito um certo “vigário”, o nome pessoal, mas não se vê 

realmente a Ordem nesta altura a ir falar com os deputados.  

PG: Era de já estar em campo a tratar disso, é verdade...  

ASV: É um problema... E depois se pedissem o apoio de pessoas com certeza que era 

dado, agora não pode é depois uma coisa destas, mesmo. O [José] Sócrates mandou a 

piada, não é, «Só agora é que vêm falar...» e carregado de razão.  

PG: E acha que... Qual é a solução para os mais novos? É de facto emigrar, 

infelizmente? É atirarem-se aos concursos, que neste momento há concursos com cem, 

duzentos...  

ASV: Não, deve haver uma variação em muitos casos. Existe uma grande variedade de 

casos portugueses em que as influências familiares, por exemplo, ou outras, de novo 

têm muito peso na angariação de trabalho.  

PG: Acha que voltou novamente a ter esse peso?  

ASV: Acho, claro que tem. A proximidade de núcleos de poder ajudam, portanto há 

quem goze dessa possibilidade, mas é um número reduzido. Eu não faço nenhum, não 

dou nenhum conselho de emigrar numa apologia da emigração, mas realmente não se 

vê outra coisa. Não é preciso ninguém dizer, está a acontecer, já foram [vários], e está 
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a acontecer com engenheiros, de que maneira, e está a acontecer com médico, como 

está a acontecer com enfermeiros.  

PG: Com todas as classes, todas as profissões...  

ASV: É uma coisa geral, os arquitectos não se podem vitimizar enquanto arquitectos. 

Agora uma coisa que vai se calhar acontecer, com certeza, seria estranhíssimo não 

acontecer, é uma fortíssima redução nas candidaturas ao curso de arquitectura. Acho 

que já está a acontecer.  

PG: Sim, este ano ainda não se sentiu muito, mais nas privadas do que nas [públicas].  

ASV: Sim, nas privadas sim.  

PG: Mas nas públicas não, este ano ficou tudo cheio à primeira candidatura.  

ASV: Não, porque também não se sentiu muito, porque sabe que depois há uma coisa 

hoje que acaba por ter muita influência, e que é também de certa forma um “vigário”, 

é um engano, pronto. Pode ser voluntário mas é um engano, que é a organização. Uma 

coisa importante é o programa Erasmus, que mantém a vitalidade das escolas, com 

contactos com outra gente de outras bandas, etc., e com um entusiasmo dentro das 

escolas, mas depois há muita animação que é mesmo o que se fala em relação às 

cidades, o animar as cidades, que é um engano completo, quer dizer, como há muita 

actividade, nunca houve tantas conferências, nunca houve tantos artigos sobre 

arquitectura e exposições (é o que diz o Martins Barata sobre a arquitectura).  

PG: [A arquitectura] está “na boca do mundo”...  

ASV: É um engano, e na cidade a mesma coisa, tanto que se vier aqui à sexta-feira e ao 

sábado encontra uma cidade cheia de vida, uma coisa brutal, o centro da cidade 

cheio...  

PG: Nós vimos isso ontem também...  

ASV: Mas se for à segunda-feira já não vê ninguém, percebe... Por exemplo, a Rua 

Miguel Bombarda, que é a rua das galerias, no dia em que as galerias em conjunto 

inauguram uma exposição é mais forte que Paris, mas depois não se vende, não 

vendem quadros, depois no dia seguintes está deserta a Rua Miguel Bombarda. De 



19 
 

maneira que é “poeira nos olhos”, e isso vai se mantendo quando diz que ainda se 

sente pouco, não admira, porque realmente para quem não estiver muito atento é um 

momento altíssimo. No outro dia tive aqui... Houve aqui uma coisa com o Moneo, vi o 

Moneo não sei onde, acho que foi na biblioteca de um palácio, e depois houve uma 

pessoa da assistência que me pediu para comentar o momento glorioso da 

arquitectura portuguesa. Nunca os arquitectos e a arquitectura foram tão falados, e 

sucessos internacionais, a casa estava “à cunha”, estava a casa cheia... Esta casa cheia, 

uma das razões, para mim, primeiro é porque veio o Moneo...  

PG: E estava lá o arquitecto...  

ASV: Sim, mas isso foi uma cortesia para o Moneo... Segundo porque os arquitectos 

têm tão pouco que fazer que estão disponíveis para estas coisas. Quanto ao sucesso, é 

fictício, é uma ficção...  

PG: Mas esse sucesso que o arquitecto fala, como é que a gente o mede? É um sucesso 

a que nível, o que é que...  

ASV: Haver trabalho. A primeira coisa é haver trabalho, e depois aparecer trabalho 

com qualidade, etc., mas não havendo trabalho...  

PG: Não pode surgir trabalho com qualidade... Então eu vou voltar um bocadinho aos 

concursos só para lhe fazer duas perguntas que eu gostava de sair de cá com uma 

resposta sua. Uma é sobre inovação: o que é que é para si inovar? E se os concursos 

ajudam ou não a inovar, ou são fonte de inovação?  

ASV: Bem, é muito... Deixe-me ver. Eu acho que inovar não é, em primeiro lugar, 

inventar, inovar é ter acesso e conhecimento em termos técnicos de investigação que 

haja sobre alguns desses problemas e utilizá-los no trabalho que se faz, no trabalho 

cumprido. Portanto são no fundo pequenas “doses” que se inserem numa coisa que 

tem, para mim, basicamente uma continuidade que é a arquitectura, a evolução da 

arquitectura. De resto, há muita coisa que parece inovação, e é inovação neste 

sentido, e não é pouco. A mim impressiona-me sempre a Villa Savoye, já escrevi isso, já 

deve conhecer qual é [o texto]. Tudo o que é novo no código do CIAM, de resto, já 

existia, o que há é que em determinadas circunstâncias, em determinados momentos 

históricos, essas coisas ganham um fôlego diferente, uma composição diferente, e um 
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encontro com o que são realmente as necessidades, os desejos e etc. Então há a 

inovação, e depois há a grande inovação, sem margem para dúvidas no significado: são 

as grandes transformações técnicas, é o aparecimento do ferro, é o aparecimento do 

betão armado, e agora esta da informática. Quer dizer, inovação, eu gosto mais da 

palavra transformação do que inovação. Quer dizer, não é uma coisa instantânea, veja 

que os automóveis - quando apareceram os primeiros automóveis – eram quase iguais 

aos carros de cavalos, depois é que começou... Não é assim [de repente] que aparece, 

não, é tudo assim. O que acontece com os automóveis acontece com tudo e acontece 

também com a arquitectura.  

PG: Eu lembro-me de um caso engraçado, que eu acho muito interessante seu, que é o 

copo do vinho do Porto. O arquitecto desenho um cálice para vinho do Porto, e o cálice 

tem aquele simples corte na aresta e a posição do dedo encontra ali um espaço de 

descanso.  

ASV: Para não tocar...  

PG: Na aresta. É um cálice, nós felizmente temos dois, mas é um cálice que uma 

pequenina, e eu vejo isso em muitas...  

ASV: É um cálice que parece um cálice...  

PG: Parece um cálice, é um cálice, mas ao mesmo tempo há ali um factor de inovação.  

ASV: Há porque eu tive não sei quantos encontros com um especialista, com 

provadores, os enólogos, muitos que encontrei ali no Instituto do vinho do Porto, em 

muitas reuniões, e eu ouvia e via. Por exemplo, uma coisa que eu vi é que eles quando 

pegam no cálice não tocam no bojo. Depois outras coisas que eles próprios me 

disseram, por exemplo, discutimos a dimensão do cálice e a forma, inclusivamente, 

eles fazem assim ao vinho, e portanto se o cálice não tem determinada dimensão e se 

não fecha ali, não é só por causa do aroma, é para não saltar quando fazem isso, há 

muitas coisas... Depois, na base, também reparei que eles pegam muitas vezes assim 

no cálice...  

PG: Pegam na base.  
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ASV: Pegam aqui para fazerem assim, e por isso na base há uma ligeira... Depois, 

propriamente em termos de forma, é sobretudo os dois pontos-chave, é como uma 

ponte, como liga aqui é como liga ali... Portanto aqui deu... Os últimos até achei que já 

não estão tão bem, porque está aqui esta aresta que prolonga-se até aqui 

ligeiramente, e depois tem ali uma “covazita”. Aqui... Isso também houve para aí um 

drama porque o fabrico foi entregue a uma casa francesa, depois houve protestos na 

Marinha Grande. Ora bem, aquilo foi um concurso, e eu (01:10:17) o concurso, e na 

Marinha Grande não conseguiam fazer perfeito isto, por causa das máquinas que 

compraram. Eu não queria desenhar aqui esta coisa, portanto queria continuidade nas 

arestas.  

PG: Não ser a junção de um...  

ASV: Nem era assim... Isto é assim, exactamente, é assim... O que eu não queria, 

estava a dizer o que queria, desenhava-se quando chegava à curva, desenhava-se 

isto... E o que não queria era isto, não queria esta coisa “mastigada”, não queria 

muito... E realmente a Marinha Grande concorreu e não conseguiram fazer isto, não 

tinham a máquina que permitia isso, por isso ganharam os franceses, e depois mais 

tarde pediram-me para aceitar ser feito mas em cristal. Na Marinha Grande faziam isto 

menos mal, mas não muito bem. E eu disse «Está bem, façam...». Era por causa do 

medidor do molde, não era tão bem feito, mas primeiro porque isto realmente era um 

pormenor muito difícil de executar, pode-se discutir a legitimidade de o desenhar com 

tamanha dificuldade, faz sentido.  

PG: Mas Deus está nos detalhes...  

ASV: Pois, foi muito duro, exactamente. A conversa tem a ver com este pegar do copo. 

Por exemplo, houve uma coisa engraçadíssima na apresentação, o Instituto fez uma 

apresentação pública, tinha muita gente, jornalistas, e eu expliquei isto que estive 

agora a dizer, expliquei mais em pormenor, pediram-me, e depois serviram um Porto e 

eu distraidamente peguei no copo assim, como se pega num copo de conhaque, que é 

para aquecer, e um jornalista disse «Arquitecto, não é assim que se pega, é assim.» e 

eu disse «É verdade!».  
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PG: Então e inovar na arquitectura? Qual é que é a sua obra onde acha que de alguma 

forma poderá ter inovado mais?  

ASV: Eu acho que nunca inovei nesse sentido de uma coisa nunca vista. Eu até sou um 

pouco preguiçoso ou parco no uso dos materiais, pouca vez faço uso de materiais de 

“ponta”. Não acontece muito isso...  

PG: Mas acha que é só nos materiais ou é nas sensações que as pessoas têm quando...  

ASV: Nas sensações não é inovação, é concepção, é outra coisa assim... Quer dizer, o 

controle da luz que é uma coisa tão importante e tão mal tratada, trabalho muito 

nesse sentido, a atenção ao contexto, sem ser propriamente um “contextualista” 

(atenção ao contexto não quer dizer “contextualista”). Tenho atenção ao contexto, 

sim, trabalho essas coisas, e a função, cumprir a função, e libertar da função numa 

segunda fase de desenvolvimento. Por exemplo, fui chamado para fazer este 

programa, a primeira coisa é fazer este programa, cumprir com o necessário para que 

este programa se possa realizar, depois é preciso ultrapassar isto e o edifício, 

cumprindo este programa na perfeição, deve tornar-se aberto a funções 

completamente diferentes. Portanto, eu costumo dizer que sou um “funcionalista”, 

mas ser um “funcionalista” não quer dizer que a função determina a forma, não, há 

esta abertura, é um facto real, porque há muitos edifícios que mudam de função. A 

função não é afirmar «Aquilo é assim, porque funciona assim.», também é, mas não é 

esse o interesse. É enfatizar...  

PG: Por exemplo na... Nós vimos do Alentejo, vimos de Évora: Malagueira. Será que a 

Malagueira é uma inovação dentro da cidade? Quando propõe estruturar a 

Malagueira com a cidade?  

ASV: É, quer dizer, não há nenhuma proposta anterior assim, desse ponto de vista é 

uma inovação, depois está muito referida ao que é a atmosfera de Évora, em muitas 

coisas. Mas não é só com isso. Por exemplo, agora de vez quando leio um artigo em 

que se diz que a base na Malagueira é a influência vernacular, a casa-pátio, ninguém 

vai muito a casas de pátio, não haverá muitas assim, estão mais em meio rural, ao 

contrário. Mas o pátio também surge porque o dinheiro é pouquíssimo, aquelas casas 

foram baratíssimas, tinham que ser baratíssimas, não podiam custar mais do que lá as 
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regras do Fundo de Fomento [definiam]. Outras coisas que me lembro, houve tanta 

coisa que determinou aquele projecto, por exemplo, não havia tijolo. Houve um 

“boom” de construção, a maioria clandestina, em todo o país, e já não havia tijolo, 

teve que se ir para o bloco, também não havia blocos, eram (01:16:59), foi preciso 

organizar - como propus à Câmara e a Câmara fez isso - um apoio para implementar a 

fábrica de blocos em Évora. Depois não havia dinheiro para isolamento térmico e 

também não havia regulamentos, de maneira que o dinheiro era tudo o que pesava 

nisso, se houvesse regulamentos havia dinheiro...  

Portanto é uma das razões porque as casas estão encostadas, não é só por isso mas 

também é por isso. Por exemplo, os blocos são perfurados, aliás, são uma cópia do 

(01:17:51), e levam areia dentro para aumentar o peso e melhorar o isolamento 

acústico, e assim sucessivamente. Por exemplo, a cobertura primeiro foi em 

fibrocimento, pelo dinheiro e porque não havia telha nessa altura, porque o consumo 

foi tremendo, e por aí fora... Eu sei lá, houve muitas coisas assim...  

PG: Mas há coisas que se podem considerar inovadoras: por exemplo, a gestão comum 

das infra-estruturas, o próprio aqueduto técnico ou a conduta.  

ASV: Sim, e porque é que veio a ideia da conduta elevada? A maioria de quem escreve 

sobre isso é pela sugestão do aqueduto que está ali ao lado, e também é, acredito que 

sim, que também seja, mas a razão principal é que eu sabia, previa, e assim aconteceu 

até hoje, que sendo a Câmara comunista, não havia dinheiro para equipamentos, e 

sabendo também que o Fundo de Fomento só financiava casas, e portanto dependia 

de outros ministérios conseguir dinheiro para equipamentos, a Câmara não tinha, e 

por isso é que isto foi absolutamente dominante no plano, porque eu deixei zonas 

livres, dispersas, porque não queria fazer um centro comercial, e portanto no meio 

daquela textura compacta há abertos para onde estão previstos equipamentos e em 

grande parte projectados. Realmente até hoje nunca veio um tostão para os 

equipamentos. Sendo assim, eu achava que precisava de uma outra escala, sob a pena 

de ser um “bairrozinho” de casas, e a única coisa que pode avançar porque não custou 

mais, foi um trabalho incrível, foi o viaduto, porque aí introduzi uma escala diferente, 

tive que provar que não custava mais dinheiro, tive que interessar as pessoas com a 

coisa das escolas que entretanto não foram construídas (era tudo lá por cima)...  
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PG: E que também era verdade, essa coisa...  

ASV: E tive que, cheio de paciência, ou a perder a paciência, conseguir pôr de acordo o 

saneamento, telefones, águas, televisão, que foi mais de um ano em reuniões. Depois 

aconteceu o seguinte: quando consegui muito com quem centralizava isto, era o GAT 

de Évora...  

PG: Sim, sei. Sabe que eu trabalhei no GAT.  

ASV: Era um engenheiro...  

PG: O Jaime.  

ASV: O Jaime, exactamente. Bem, criou-se ali espírito de equipa, e portanto foi uma 

“trabalheira” tremenda e conseguiu-se que todos aprovassem. Quando estava 

aprovado por todos teve que ir à Direcção de Urbanismo de Lisboa e havia lá esse 

engenheiro, esse (01:22:12) que já não me lembro chamava, chumbou-o, pura e 

simplesmente, porque «Nunca se tinha visto uma coisa assim.» e que era «Um 

disparate completo, nem pensar, etc.». Aquilo foi também uma coisa anedótica, 

porque o [Ramalho] Eanes fez uma visita a Évora e eu disse ao Abílio [Fernandes] - o 

Abílio era uma pessoa fantástica, o “coração” daquilo -, disse ao Abílio «Vem cá o 

Eanes e nós continuamos com isto por aprovar, bom, acaba por estarem as casas 

prontas e não haver infra-estruturas, um desastre...», e ele disse «Mas eu não 

posso...», mas o Abílio falou-lhe, expôs-lhe o problema, e o Eanes disse «Vocês 

compreendem, não posso intrometer-me numa coisa que é o Serviço de Urbanização, 

não tenho possibilidade de fazer isso.». Então o Abílio... Há as piscinas, e resolveu 

organizar um almoço numa homenagem ao Eanes aí, (01:23:44), e telefonou-me e 

disse «Você venha cá que vai cá estar o Eanes.», lá fui, e quando acaba o almoço sai 

ele à frente com o General Eanes e à frente está a Malagueira em construção e dizem 

«Arquitecto...», eu estava lá atrás, «Arquitecto, venha aqui explicar ao Presidente e eu 

lá fui e disse-lhe «É assim e assado... Estamos agora com um problema muito grande, 

porque as infra-estruturas ainda não foram aprovadas em Lisboa e está um 

desastre...» e nisto salta um engenheiro lá detrás, que era o engenheiro, o dito, de 

Évora. Sabe da história?  

PG: Já o ouvi contar um bocadinho...  
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ASV: Disse «Já está aprovado!» e ficou tudo assim, o próprio Abílio e eu... Então, quer 

dizer, foi uma reacção, que ainda não terminou, de medo do Presidente, de receio em 

relação ao Presidente. Ele instintivamente ouviu aquilo e disse «Não, já está 

aprovado!» e não estava, e acho que esse engenheiro depois passou...  

PG: “As passas do Algarve”...  

ASV: Mas pronto, já não podia voltar atrás, depois de uma sessão pública com o 

presidente.  

PG: Pois, daí voltando novamente à questão do poder, a importância do poder nas 

decisões da arquitectura...  

ASV: Então o que é que queria o engenheiro de Lisboa? Autorizava... Eu tenho aqui 

uma rua e tenho aqui casas e aqui casas, e havia aquela conduta que vai por cima das 

casas... Ele acabou por dizer que autorizava desde que tudo baixasse aqui, 

atravessasse o terreno e seguisse outra vez...  

PG: Isso era absurdo...  

ASV: E eu tinha uma opinião que os engenheiros...  

PG: Então é por isso que aqueles aquedutos não são uma coisa contínua, são dois ou 

três troços.  

ASV: Não, mas há atravessamentos...  

PG: Sim, há atravessamentos...  

ASV: Eu disse «Sr. Engenheiro, essa é a escada “do macaco”, e ele ficou furioso...» e 

acabou a reunião e chumbou-o.  

PG: Isso é um bocadinho absurdo, ou a canalização anda por cima ou por baixo, não 

anda um misto. Não ia andar a descer e a subir a conduta.  

ASV: Não, aquilo há esta conduta, a grande, depois aqui atravessa para o lado de cá. 

Há outro atravessamento aqui em cima, entre este núcleo de casas e este núcleo de 

casas, e depois atravessa assim...  

PG: Aqui é onde iria ficar a tal zona do bar, do restaurante.  
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ASV: Sim, aqui era o restaurante.  

PG: É isso mesmo... Qual é o equipamento que gostava que fosse construído primeiro?  

ASV: Não era preciso... Havia uma igreja que era importante porque tinha uma parte 

social, o centro social, e que era muito importante porque era na zona entre ciganos e 

aqueles prédios que foram feitos em altura.  

PG: Sim, a Cruz da Picada.  

ASV: Aqui há muitos problemas sociais e a igreja era aqui, exactamente, mirava o perfil 

de Évora, e portanto era com um programa de assistência social grande. Este, por 

exemplo, o Bispo aprovou, o Abílio [Fernandes] foi um grande entusiasta disto, com 

grande surpresa para muita gente, porque era uma coisa da igreja católica, pensada, e 

ele entendia-se bem com o Bispo. Depois apareceu um padre novo, que era um Padre 

velhinho naquele... Mesmo em frente à muralha, está aquele convento antigo...  

PG: É o Convento dos Remédios.  

ASV: Exactamente. O velhinho saiu e entrou um Padre doido e combateu isto e fazia 

desenhos com igrejas em forma de barco e acabou com aquilo tudo... Não se fez, por 

isso o Bispo não teve força para se impor.  

PG: A igreja ficava perto do sítio do lar dos velhotes, não é?  

ASV: É, cá para cima.  

PG: O lar fica um bocadinho mais acima.  

ASV: Bom, depois havia uma coisa também muito importante, era uma clínica de um 

grupo de médicos que vinham fazer uma clínica aqui mesmo junto à barragem.  

PG: Sim, à ribeira da Turregela.  

ASV: Uma clínica era muito importante. Depois havia uma escola infantil aqui perto da 

Malagueirinha, também foi projectada. Depois outra coisa importante, porque trazia 

gente de fora, era um hotel. O hotel foi simplesmente boicotado pela Direcção de 

Turismo, porque era gente da cooperativa que tinha possibilidades de fazer isso. Eu fiz 

o projecto e foi chumbado no Turismo.  
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PG: Sim, é um que tem...  

ASV: Havia lá um economista que conhecia gente no Turismo, que era o (01:30:02).  

PG: Sim, o Filipe (01:30:04).  

ASV: O Filipe (01:30:05) e mais não sei quem, enfim, lá trabalharam aquilo e o Turismo 

então analisou, disse que sim mas que tinha que se fazer uma piscina, tinha que incluir 

uma piscina. Lá voltou para trás o projecto, fez-se a piscina, entregou-se e sei que 

agora já não tinham o veto porque já tinham desistido por outro. Ali foi boicote 

político claríssimo.  

PG: Para esses equipamento o arquitecto projectou tudo?  

ASV: Projectei, tudo, o hotel até era uma coisa que era usável, [havia] um velhinho que 

ainda sabia fazer estas abóbadas, estas abobadilhas, e aproveitavam o moinho, os dois 

moinhos.  

PG: Onde o Nuno Lopes estava e onde ficavam os primeiros gabinetes.  

ASV: Pois era. O restaurante era muito importante porque também trazia gente de 

fora. O problema dali, embora esteja muito próximo da igreja, portanto, e há uma 

coisa muito boa que é um liceu aqui que já havia antigamente...  

PG: Sim, o liceu de Évora.  

ASV: Portanto a ligação com a cidade está garantida, mas eu queria conseguir o 

contrário.  

PG: Sim, que as pessoas de fora fossem para a Malagueira.  

ASV: Queria trazer à cidade turistas, e não turistas arquitectos, que esses vão lá 

muito...  

PG: Esses vão lá muito...  

ASV: Mas turistas que viessem aqui. Era um restaurante grande, podia ter uma parte 

para festas ou com vista...  

PG: Fantástica, é a melhor vista sobre a cidade de Évora.  
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ASV: Mas havia mais, ainda se fez um parque infantil, na zona...  

PG: Havia a cúpula também, que era um espaço nobre de encontro.  

ASV: Bem, e a cúpula, claro, porque era um “meeting point”...  

PG: Exactamente...  

ASV: Não podia ser muito importante porque eu não queria propriamente um centro 

comercial, portanto é ao longo dos comércios, de que se fizeram muitos por iniciativa 

dos cooperativistas. Nunca foi financiado. Mas havia outras coisas, agora não me 

lembro... Mas havia mais... Mas tudo isso se projectou, a Câmara é que nunca arranjou 

dinheiro.  

PG: Mas de certa forma acha que, exactamente por não ter sido construído, é um 

projecto ainda por concluir?  

ASV: Bom, isso... Um projecto nunca está concluído. Mas acredito que alguma coisa se 

faça, outras coisas não, porque, quer dizer, por um lado há mais capacidade para isso 

acontecer, porque uma coisa que surgiu na Malagueira, e eu acho que é um bom sinal, 

foi mobilidade, gente que vende e gente que compra.  

PG: Sim...  

ASV: É próprio de uma cidade, que consolidou como isto é. A gente que vem é gente 

com mais possibilidades, do ponto de vista financeiro, de um modo geral. Depois, por 

outro lado, essa mesma mobilidade faz com que não sejam tão necessários alguns dos 

equipamentos que eram na altura necessários pela constituição da população, e 

também pela sua condição de associação, portanto justificava-se. Ainda se fez a sede 

da cooperativa de D. Sebastião, que foi o Nuno Ribeiro Lopes que fez, e eu fiz um 

projecto também para a sede da Associação, da outra...  

PG: A da Boa Vontade...  

ASV: Tinha uma piscina e tinha um auditório, mas isso nunca teve seguimento porque 

nunca arranjaram dinheiro. De maneira que o que eu acho é que aquilo consolidou-se, 

enfim, tem lá umas coisas...  

PG: Umas barras...  
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ASV: “Chatas” e uns “leõeszinhos” que muda... Mas isso não tem importância 

nenhuma. Está bastante consolidado.  

PG: E já ouviu falar na ideia que andam a ter de classificá-la? Acha positivo ou acha 

negativo classificá-la como património nacional?  

ASV: Bem, em termos práticos, isto é, no sentido de levar a que se fizessem coisas que 

fazem falta, talvez fosse positivo. Num modo geral é uma condição de excepção, que 

incomoda os proprietários, e que nasce sempre de um mal mais profundo e diferente.  

PG: Mas também pode ajudar a reconhecer o valor da Malagueira, porque há uma 

certa classe que aprecia, que gosta e que está relacionada com os arquitectos...  

ASV: Acho que o valor está reconhecido, agora há quem não queira reconhecer...  

PG: Mas há quem não queira reconhecer...  

ASV: Mas esses nunca quererão reconhecer, não é por ser classificado que vão 

reconhecer. A classificação de uma obra recente é sempre uma coisa muito delicada 

porque provoca (01:36:05)... Eu não acredito que consigam a classificação. Ainda hoje 

não está classificada toda a obra do Corbusier e de outros... De maneira que num país 

como a Finlândia não é preciso classificar as coisas. As obras do Alvar Aalto estão todas 

a funcionar, impecáveis, tratadas, etc.  

PG: Tratadas como deve ser...  

ASV: Essa é que é a boa... liderança...  

PG: Esse carinho que as pessoas têm pelos projectos, esse carinho que têm que os faz 

manter e os faz...  

ASV: Claro, quer dizer, foi assumido como património vivo. A palavra património nem é 

bom aplicá-la nesse caso, é evidente. É uma coisa viva, que está viva... Como está viva, 

noutra escala, a catedral de Notre Dame, ninguém pensa em... Tem função, funciona... 

Ninguém pensa em mudar a catedral, mas outros exemplos menos sagrados, há outros 

exemplos, coisas que ninguém pensa em alterar (01:37:37), por exemplo, que não é 

uma coisa dos grandes arquitectos, o (01:37:44), ninguém altera o (01:37:48) no 

essencial. De maneira que de momento podia apoiar, pronto, mas há ódios e sequelas 
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que não passam em 50 anos, de maneira nenhuma. Eu ouvi, contaram-me esta coisa: 

um engenheiro aqui da Câmara do Porto (para que veja em que ponto vai) e que eu 

não conheço... 
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Entrevista a Camilo Rebelo 

Duarte Fontes | 2015/01/20 | Porto, Escritório 

 

 

(nota: desenvolvi juntamente com o Arq. Camilo Rebelo e outros colegas, no âmbito da 

dissertação de mestrado da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, um 

concurso para o New National Gallery & Ludwig Museum em Budapeste, as referências 

a Budapeste na presente entrevista referem-se a este projecto) 

[DF] O que pensa do concurso o New National Gallery & Ludwig Museum em que 

participamos? 

0:06 [CR] Ou se faz um pedido de jeito, aquilo não é uma brincadeira, são meses e 

meses de trabalho. As coisas, neste momento, ao nível dos concursos, estão todas um 

bocado estranhas. Acho que, de uma forma geral, as pessoas que põem os concursos 

cá fora têm que ser conscientes. Há uns anos atrás, o Siza explicava que a chave de 

tudo está na encomenda e, realmente mesmo no concurso, tem de ser um acto muito 

consciente. Se queres fazer uma casa e só tens dinheiro para fazer um T3, não vais 

pedir um T6, nem vais pedir uma piscina aquecida. A precisão da encomenda é uma 

questão-chave para o sucesso, nomeadamente do concurso, porque os concursos têm 

esta componente, é um programa definido para ser interpretado por uma centena, ou 

milhar de pessoas. Portanto quanto mais clara for a encomenda, no sentido não 

apenas da definição programática, mas também de haver uma consciência por parte 

do júri das respostas possíveis, para que tudo se torne mais fácil para quem valida, 

concorre. O que acontece são coisas do género: não querem deitar arvores abaixo, 

mas propõem 50.000 m2 ao nível do rés-do-chão, não é possível. Qualquer pessoa 

com o mínimo de experiência, olha para aquilo e diz logo que há aqui um equívoco 

nesta encomenda. E nota-se que, hoje em dia, muitos dos concursos que são feitos 

não têm essa consciência da encomenda. Se dás três meses para fazer um projecto, se 

calhar devias perder, no mínimo, três meses a preparar o pedido. Não sei se o fizeram, 

mas não parece. 
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15:24 [DF] Qual o papel dos concursos no desenvolvimento do seu escritório? 

15:24 [CR] Tudo. Se não fossem os concursos, acho que o escritório não existia. É 

muito importante, porque o Côa foi ganho num concurso e foi uma alavanca fortíssima 

para o escritório. Depois, todos os projectos da Grécia surgem na sequência do 

concurso de Varsóvia. Ou seja, é por causa do concurso de Varsóvia, em que o Herzog 

& De Meuron fazia parte do júri do concurso, que surge a possibilidade de eles nos 

recomendarem para uma espécie de concurso, por convite, na Grécia. Fomos 

convidados, com mais dez ateliers, e, a partir daí, surge obra na Grécia. Primeiro, 

fizemos o projecto de um quarteirão, em que havia três ou quatro arquitectos a 

intervir, e, depois, nós ficamos com o quarteirão. A seguir, as duas casas em 

simultâneo, aliás depois duas passaram a quatro, mas depois na realidade só se 

construiu uma. Mas foram quatro projectos de casas que foram feitas e, por exemplo, 

enquanto o Côa foi interessante porque realmente deu uma dimensão muito grande 

ao trabalho que vamos fazendo, a Grécia e Varsóvia abriu a porta do ensino no 

estrangeiro. Ou seja, foi por causa daquilo que fui dar aulas para a Suíça. Foi na 

sequência de concursos que aconteceram coisas boas e importantes. Por isso, é que eu 

continuo a achar que se deve fazer concursos, apesar de ter uma taxa de êxito 

relativamente baixa. Ainda no outro dia, abri [o concurso de Budapeste], porque 

estava a seleccionar uma imagem para pôr no website e aquilo está muito bem 

desenhado, composto, os renders são bonitos, a ideia é completamente forte, mas o 

que é que nos interessa dizer que ficamos nos vinte primeiros? Que interessa ficar 

entre os primeiros se não há prémios? Não há razão nenhuma para não terem 

escolhido o nosso. É mais bem composto. É uma taxa elevada de êxito, mas para mim 

não é porque eu acho que há coisas que foram feitas que valiam a pena, que tinham 

todas as condições para ganhar ou estar nos primeiros três e não ficaram. Claro que 

todos dirão o mesmo. Eu sei quando faço um mau concurso e também sei quando faço 

um bom concurso. Dos que fiz, sei que há quatro ou cinco que são maus concursos, 

que se fez no calor do momento e sabia que, à partida, nunca ganharia. 

19:29 [DF] É uma taxa de êxito muito alta e com frutos muito concretos. 

19:29 [CR] Os concursos para mim são absolutamente fundamentais. Por isso, é que 

estou a dizer que este ano quero voltar aos concursos. No ano passado, fiz aquele 
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convosco e não fiz mais nenhum. Em dois anos fiz um e, este ano, gostava de voltar 

aos concursos. Não só porque quero ganhar mais um prémio, como principalmente 

gostava de ganhar para construir. Têm sido marcos importantes no escritório. 

19:58 [DF] Sente que, do ponto vista metodológico, existe alguma diferença entre os 

concursos e as encomendas? 

20:06 [CR] Eu acho que existe, mas não existe. Ou seja, quando eu concorro, concorro 

sempre com boas equipas, independentemente de ser feito aqui dentro do escritório 

ou de ser feito convosco, fora do escritório ou ser feito com o Tiago. Já fiz concurso de 

várias maneiras, com várias pessoas. Concorremos sempre no pressuposto em que 

tens sempre discussão, troca de ideias, partilha de formas de pensar diferentes. 

Portanto, eu não concorro num uníssono. Não procuro colaborar com pessoas que 

pensem da mesma forma. As diferentes formas de pensar enriquecem muito os 

pressupostos do trabalho. Ou seja, não há nenhum concurso que tenha feito até hoje 

que sinta que seja "uma coisa exclusiva minha". É resultado de um debate, de uma 

troca de ideias. Nesse sentido, se eu fizesse um concurso completamente 

"umbiguista", no sentido, que era tudo feito à minha maneira, eu dir-te-ia que o 

processo era diferente de uma encomenda, como o concurso é sempre feito de uma 

forma aberta, onde há discussão, onde há interacção, não é muito diferente de uma 

encomenda como é de um cliente do "Ovo", ou como é a casa da Grécia, porque o 

cliente reage, diz que gosta ou não gosta, se discorda ou não. No pressuposto 

metodológico, o questionamento é, no mínimo, igual ou até mais rico, no sentido de 

haver mais gente a participar e a trazer coisas para o projecto. No sentido 

metodológico, não vejo muita diferença, vejo que há uma aproximação, se calhar há 

mais gente envolvida e há uma discussão muito viva, e acho que isso também 

acontece com o cliente privado. Não acontece quando uma pessoa faz o concurso de 

um ponto de vista mais "umbiguista", fechado sobre si mesmo, o que não é o caso. 

23:00 [DF] Portanto, no concurso, a forma de um trabalho mais colaborativo substitui 

uma figura do cliente mais difusa, própria dos concursos? 
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23:15 [CR] Porque depois a grande diferença, do ponto de vista metodológico, não é 

de interacção mas de linha. É que do ponto de vista da reflexão, enquanto um cliente 

tem sempre um constrangimento qualquer, ou dinheiro, ou programa, ou um 

preconceito, ou seja, é muito raro encontrar clientes como o nosso do "Ovo" e da casa 

de Grândola, porque são clientes que querem o processo aberto. A maior parte dos 

clientes quer um processo que seja para fechar, ou seja, levanta logo regras, a casa da 

Grécia ou era em pedra ou era em reboco branco, não podia ter volumes com mais de 

dez metros de comprido porque era uma regra grega. Ou seja, começam logo a 

levantar um número de constrangimentos que te vão logo condicionar. A grande 

vantagem dos concursos é que desde que cumpras mais ou menos o programa, porque 

realmente temos de cumprir 70%/80% do programa, porque nunca se cumpre a 

totalidade num concurso, e até acho que isso é uma coisa benéfica, é saudável os júris 

avaliarem isso dessa maneira. Por exemplo, no caso do Côa, eu acho que foi um júri 

muito maduro. No pedido, eram seis ou sete mil metros quadrados e nós entregamos 

nove mil e o júri percebeu logo porque é que nós entregamos nove mil, ou seja, não foi 

penalizador nem castrador, tiveram a percepção que era interessante e porque 

também era um requisito do programa haver áreas de expansão. E nós arranjamos uns 

vão malucos, uns ocos dentro daquela peça de betão para fazer as áreas de expansão, 

como se fosse uma espécie de partes debaixo dos viadutos. Nesse sentido, esta 

questão da encomenda, no caso do concurso é livre, vale tudo. Decides tudo. E acho 

que isso é uma vantagem, do ponto de vista metodológico, mas também do ponto 

vista conceptual, é muito livre. Quando o concurso é feito não a pensar em ganhar, 

mas no sentido de as pessoas explorarem uma ideia que gostam, pode ganhar, pode 

perder. A probabilidade é talvez maior de perder, mas na verdade, é uma forma de 

representar de uma forma mais verdadeira aquilo que tu queres, que tu és e que 

anseias. E num certo sentido, quando exprime aquilo que gosta, tanto como no caso 

do Côa, de Varsóvia, do STCP, torna-se um projecto ultra válido. Ainda no outro dia, 

mostrei, numa conferência, o projecto do STCP, e houve várias pessoas que, no fim, 

não tinham percebido que nós nem tínhamos ganho, mas ficado em terceiro. Vieram-

nos perguntar quando é que começava a obra. Porque depois, o resultado traduz uma 

convicção, identidade porque realmente não tens o cliente para discutir, que te ponha 

uma barreia às tuas ideias, se na verdade andares à procura com os teus parceiros 
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daquilo que realmente é a essência dos problemas que tu queres ver resolvidos, e 

acho que o concurso realmente tem essa porta aberta, que nem todos os clientes têm. 

Mas já não vejo isso só do ponto de vista metodológico, mas da liberdade das ideias. 

27:20 [DF] Sente que essa liberdade permite uma maior experimentação, por oposição 

a uma encomenda directa? 

27:28 [CR] Permite. Mas depende do cliente, nós felizmente temos clientes que nos 

permitem fazer essa experimentação mas, no geral, o concurso permite muito mais 

extravasar a experimentação. 

27:54 [DF] Na sua opinião sente que existe uma maior importância da imagem, da 

retórica, do discurso que distingam um concurso? 

28:06 [CR] Não sei. É evidente que se um júri procura questões de identidade, acho 

que a identidade deve estar presente na comunicação, seja material ou gráfica do 

projecto. Ou seja, se eu estiver num júri, se a Sejima concorrer, acho que é quase 

impossível não identificar que o projecto é da Sejima. Embora tenha acontecido coisas 

extraordinárias, outro dia contaram-me que uns arquitectos fizeram um projecto 

exactamente igual ao da Zaha Hadid e ganharam o concurso e, depois, vieram a 

descobrir que não era a Zaha Hadid, ou seja, o júri achou que estava a entregar à Zaha 

Hadid e depois não estava. Eu até acho isso cómico. É uma espécie de plágio de 

identidade. Eu também não defendo que os concursos devam ser como são. Eu acho 

que estão mal estruturados. Acho que os concursos, numa primeira fase, deveriam ser 

abertos. Deveria haver duas fases, até para proteger os mais jovens. Devia ser uma 

fase livre, em que apresentamos pouco material e apresenta ideias, ou seja, com 

menos constrangimentos programáticos, etc. Imagina que a entrega era um A1, em 

vez de serem dez painéis, que sintetizava uma ideia, um princípio de projecto, depois 

havia um júri que fazia essa selecção, escolhia dez, vinte e, a partir desse momento, os 

projectos deveriam ser minimamente financiados. Então, o júri já não trabalhava com 

o anonimato. Até essa fase, deveria ser anónimo. Para ser democrático, acho que 

deveria ser assim. Uma entrega elementar de dois meses de trabalho e, a partir daí, há 

um valor pecuniário a ser atribuído, para terem condições para fazer o concurso. A 

imagem, a identidade deve estar presente sempre que é uma questão de circunstância 
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identitária, ou seja, se faz uma parceria, como por exemplo eu fiz com vocês, a vossa 

identidade está muito presente. Se faço com um estrangeiro, também é diferente. Há 

sempre questões que serão preocupações tuas que estarão presentes, mas tanto serão 

tuas como das pessoas a que te estás a associar. Portanto, eu acho que essa questão 

da imagem, do ponto de vista da identidade, é a profundidade com que levas as coisas, 

ou seja, se interessam valores como a composição, espaço, etc, esses valores têm de 

passar. Agora, se o resultado é mais minimal ou expressivo, ou neo-brutalista isso já 

não sei, isso depende das circunstâncias do projecto. Acho que uma das coisas que faz 

falta aos júris, também é fácil dizer quem está de fora, mas a leitura do que está para 

lá da imagem, muitas vezes os renders são muito bonitos mas eu acho que há ali uma 

certa sedução pela renderização. E, realmente, acho que não é preciso, quando se está 

do outro lado, valorizar-se coisas que, se calhar, não se deviam valorizar tanto e 

desvalorizar outras que são importantes. Mas é muito difícil de dizer porque só 

quando se está lá dentro é que se percebe as dificuldades reais que há para fazer as 

avaliações. Agora, o que se nota muitas vezes é que acontece um fascínio por coisas 

que não são exequíveis, isso é evidente. Acontece frequentemente. Nós, quando 

fizemos o cálculo da obra para fazer um museu-fachada, percebemos, rapidamente, 

que para o construir não havia dinheiro para mais nada, para além de pintar e mudar a 

electricidade das outras naves. Portanto, fazendo a conta ao contrário, se eu tenho 

que reabilitar duas naves e ainda construir um anexo ou anexos porque não cabem 

dentro dessas naves, eu sei automaticamente que não é viável aquele preço, e foi esta 

a conta que o Tiago e eu fizemos. Nós sabíamos que conseguiamos ter dinheiro para 

fazer um museu-fachada e sabiamos que consiguiamos limpar, pintar as outras naves e 

sei quanto é que custa desmontar as outras naves e automaticamente sei, fazendo 

contas, que não é possível. Isso já depende do júri ter considerações e reflexões deste 

aspecto presente na sua avaliação ou não. Se o júri acha que é muito mais caro mas 

que vale a pena. Mas há regras, havia valores que não eram ultrapassáveis. Acontece 

que, muitas vezes, as obras tornam-se inexequíveis, por exemplo, quando o Koolhaas 

concorre à casa da música, o Siza e o Souto Moura faziam parte do júri. O edifício era 

todo em vidro e, como é evidente, há uma inteligência por parte do Siza e do Souto 

Moura em dizer que este é o melhor projecto e vamos votar nele e depois logo se vê. 

Da mesma maneira que houve uma inteligência no caso do Côa. Tem dois mil metros 
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quadrados a mais e faz-se uma observação a dizer tirem dois mil metros, e foi o que 

aconteceu. Portanto, eu acho que esta questão da imagem, da identidade, da 

comunicação depende muito da maturidade que o júri tem para saber ver para além 

do que ali está. E muitas vezes, sente-se que isso não acontece. Sente-se que as 

imagens falam mais do que deviam. Mas isso não há nada a fazer. Eu acho que a Casa 

da Música é um  bom exemplo. Uma pessoa ter uma peça para avaliar que é todo em 

vidro e qualquer pessoa razoável percebe que não é possível fazer aquilo em vidro mas 

a ideia é tão forte que se calhar pode se passar aqui outra coisa qualquer. Acho isso 

evidente, não se vai deixar cair o projecto. E a verdade oposta, também é verdade, ou 

seja, uma pessoa não se pode deslumbrar "agora isto é tudo em vidro, é por causa 

disso que eu vou seleccioná-lo", quando uma pessoa sabe que aquilo em vidro não 

pode ser porque custava um balúrdio. Tem de haver um certo distanciamento em 

relação à imagem. Interessa-me mais, se fosse o júri, num concurso, a ideia que há 

uma imagem forte que traduz uma ideia forte do que propriamente se é essa imagem 

corresponde literalmente aquilo que vai ser construído e feito. Há um espirito que vem 

da imagem e não propriamente a imagem propriamente dita. Esse lado é o que me 

interessa mais. Todos os concursos têm de ter uma ideia forte, mas a imagem que 

passa tem de ser muito vincada. Tem de ter implícito que não é uma imagem vã. Pode 

não ser aquela que vai ser construída, mas que é uma imagem sólida. Quem constrói 

uma, constrói outra. A imagem tem de ser forte por si. 

39:37 [DF] Procura de alguma forma orientar o seu trabalho com o júri? 

39:41 [CR] Não. Já tive grandes amigos como júris e nem sequer souberam que eu 

estava a participar. Acho que é uma questão de princípio. Às vezes, avalio se isto pode 

ter êxito porque neste júri há isto ou aquilo. Mas nunca faço ao contrário. 

40:49 [DF] E em relação ao país de origem do concurso? 

40:54 [CR] Isso já é uma coisa diferente, existem componentes culturais. Quando nós 

andamos a trabalhar o nosso [concurso em Budapeste], andamos a ver coisas 

relacionadas com a Hungria. Houve coisas que nos interessaram que nós vamos 

elencando. Na Grécia, pensamos nos mosaicos porque era uma zona dedicada a antiga 

azulejaria da Grécia Antiga, o sentido do recorte dos volumes muito puros, acho que as 
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coisas não são indissociáveis. No Côa, pensámos no xisto e na relação das grandes 

pedras com a paisagem. Ou seja, cada caso é um caso, e tentamos sempre trabalhar 

num pressuposto de contextualização ou de hiper-contextualização, no sentido em 

que o hiper-contexto é distante do contexto, é uma abstracção, vê o contexto de tal 

maneira que aquilo fica mais abstracto. Acho que isso está presente, não é no sentido 

de agradar, mas tem a ver com a forma como trabalho. Eu não faço objectos, acho que 

o único projecto que fiz, num sentido mais objetual, foi o Museu de Varsóvia. Foi um 

objecto tão feito a pensar no que era Varsóvia, que acaba por ser contextualizado. 

Apesar de ter um espírito casa da música, acaba por ser uma peça muito 

contextualizada. Por exemplo, o padrão era de uma estação de metro que se tinha 

fotografado no Leste. Esta era uma questão muito presente: a Rússia e o seu 

imperialismo. Havia uma dominante muito geométrica, rígida, que vem do lado 

soviético. Depois, havia o lado da vegetação do parque que eles adoram. Havia a 

componente vermelha e branca que eram as cores da bandeira, que é o sangue e a 

paz. Havia coisas ali que são de natureza cultural, que nos foram sugerindo, temas de 

composição, de espaço que nós achamos que faria sentido trazer, mesmo sendo uma 

peça de natureza mais objectual, mais pousada no terreno do que, por exemplo, é o 

Côa, STCP, etc. O contexto está sempre presente, mas isso tem a ver com a 

abordagem, não tem a ver com o agradar. Na altura do Côa, só ganhavam em Portugal 

concursos que eram caixas de vidro, chapa, betão e realmente quando uma pessoa vê 

propostas como o Côa percebe que é muito difícil de ganhar. É um triângulo, uma peça 

feita em betão com uma natureza neo-brutalista, meia abstracta, mas é, também, 

meia figurativa, não é só abstracta, como muitas coisas que se faziam na época, não 

tem um discurso minimalista. Fomos completamente contracorrente, aquilo era tudo o 

que não se fazia na altura, em 2004. Acho que, por vezes, há uma referência de época 

e espera-se que tu faças uma resposta daquele género. Se fizessemos uma proposta 

ortogonal no Côa, perdiamos, porque arrasavamos o monte todo. Não era possível um 

edifício com a natureza da época, que era tudo ortogonal, métricas muito definidas, 

peças muito miesinianas, porque rebentava com aquilo tudo. Não era possível. Acho 

que a referência de época às vezes é boa outras vezes é muito má. No meu caso, acho 

que tenho de fazer aquilo em que acredito. Sou teimoso. Quem perdeu o Côa, tinha 
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uma proposta quase igual à nossa, só que era ortogonal. Qualquer pessoa sente que 

era menos natural.  

Eu hoje acho que há duas maneiras de fazer um concurso, o meio-termo é que é mau. 

Ou o concurso se faz mais ou menos como nós fizemos [em Budapeste], apesar de eu 

estar fora, mas faz-se para durar dois, três meses, e é uma coisa feita com 

profundidade envolvendo engenheiros, discute-se, ou faz-se um concurso, em três 

semanas ou um mês e, está. Eu acho é que o meio-termo não dá. Não funciona. Perder 

dois meses e ficar no meio e não desenvolver. Ou é radicalmente para um lado, ou é 

radicalmente para o outro. Apesar de tudo, quase todos os que fizemos foram 

radicalmente para os três meses, ou seja, para concursos longos, e a verdade, é que tu 

aprendeste, não digo que fosse como uma obra, mas como se fosse o estudo prévio de 

uma obra. Na medida em que, hoje em dia, há muito menos trabalho, quando uma 

pessoa investe três meses, o equivalente a um estudo prévio, passa a ter a 

aprendizagem dessa obra virtual e eu acho que isso é uma mais-valia. 

50:04 [DF] Os concursos no escritório como laboratório... 

50:11 [CR] Sim. 

50:11 [DF] O que pensa da democratização no processo de selecção dos concursos? 

50:37 [CR] Acho muito bem, porque as pessoas vão viver com determinados 

pressupostos, por isso faz sentido a consulta. Implica alguma cultura por parte das 

pessoas, uma consulta popular não pode inviabilizar um projecto só por uma opinião 

generalizada bacôca. Tem de ter razões. Por exemplo, uma população não vota porque 

a volumetria, tipologia é desajustada, não pode ser porque não gostamos. Deve ser 

referendada à população que vai receber determinada peça, obra, projecto não deve a 

decisão final de um júri ou de um município ter que aceitar esse referendo como uma 

palavra decisiva. Deve ser ouvido, consultado. Mas não deve ser por isso que se 

inviabilize um projecto. Se não estávamos perdidos, no Porto, não se construía nada, 

as pessoas são tão críticas em relação a tudo. Na Suíça, aconteceu uma coisa 

interessante. Fizemos um concurso e fomos logo eliminados na primeira ronda. De 

noventa participantes, fomos logo postos de parte. Ficámos apreensivos. A proposta 

que fizemos fazia todo o sentido, era hiper-contextualizada, não integrada naquilo que 
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o júri propunha, que era fazer uma espécie de praça, no meio do campo agrícola, 

achamos que não fazia sentido nenhum. Era uma espécie de blocos que definiam uma 

praça no meio do campo. Achámos que aquilo não fazia muito sentido e andamos a 

fazer a praça mais num sentido de terreiro. Quando o concurso terminou, nós ficámos 

chocados com os três finalistas, eram todos mesmo muito maus. Era fazer uma espécie 

de terreiro do paço, em menor escala, no meio do Alentejo. Ir buscar uma tipologia de 

terreiro do paço e construir, no meio de uma paisagem árida. Tenho um olhar muito 

conservador, tipologias urbanas são para as cidades, tipologias não urbanas são para 

as paisagens. Depois, acredito em discursos que têm alguma graça, como o do Bjarke, 

que se possa fazer uns híbridos, realmente acho que ele tem graça na maneira como 

pega nas coisas e, se calhar, a partir da deformação de um modelo urbano, pode-se 

chegar a um modelo de paisagem, que pode chegar a qualquer coisa urbana, uma 

espécie de uma topografia urbana inspirada numa topografia de paisagem. Acho que 

pode haver híbridos mas, em princípio, "cada macaco em seu galho". Podia haver 

outras nuances, da mesma maneira que me obrigaram no Côa a reduzir área, também 

podia haver uma achega do júri a dizer: "no referendo, isto não se permite construir, 

mas reinventem, não a tipologia, mas os volumes. Se calhar pode haver uma 

reviravolta interessante. A população, nesse projecto da Suíça, reagiu da pior forma. 

Empancou o processo. É bom? Não, é uma coisa que eu também não estou 

completamente de acordo. A proposta ganhou, legitimamente, o concurso. Houve um 

júri credível, houve uma proposta de um arquitecto também credível, se ganhou 

também tem alguma legitimidade, pode sempre refazer o projecto. 

60:49 [DF] Como imagina o futuro dos concursos em arquitectura? 

60:51 [CR] Primeiro, acho que se devia acabar com esta coisa de mudar as leis para se 

fazer aquilo que se quer. Como aconteceu no parque escolar, que é uma coisa 

inacreditável, como é que se faz uma lei para que determinado grupo de pessoas possa 

fazer escolas. Acho que isso é antidemocrático, um desrespeito pela classe, 

desrespeito pelos mais jovens, um desrespeito por todos. Portanto, não há leis que se 

mudam para garantir que haja um determinado conjunto de pessoas que vão fazer 

obras. Acho que isso não devia acontecer. Estamos numa sociedade democrática. 

Todos podem igualmente fazer os trabalhos. E depois andamos com argumentos 
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completamente falaciosos como: "estes garantem o bom resultado", garantem tão 

bom resultado que as obras custaram duas, três vezes mais, as janelas não abrem, etc. 

Portanto, o bom resultado está à vista. Esses argumentos não servem. Segundo, eu 

acho que devia haver duas condições para se fazer concursos: uma, por convite, um 

júri define, seja por amizade (é para acabar com esta coisa de se mudar a lei para se 

puder fazer os convites), seja por outras razões; a outra maneira de se fazer, é fazer de 

uma forma completamente democrática e clara, haver uma espécie de concurso, em 

duas fases, em que, na primeira, os pedidos são poucos, um ou três painéis A1, que dá 

perfeitamente para sintetizar uma ideia, um principio, um conceito, inclusive tenho 

dúvidas se faz sentido apresentar em painéis porque custa dinheiro e muitas vezes são 

jovens que estão a concorrer e têm dificuldades e podem ter ideias magnificas para os 

sítios e os programas a concurso, se calhar até fazia sentido que fosse entregue em 

formato digital; são escolhidos 5 ou 10, são minimamente ressarcidos por serem 

finalistas e, numa segunda fase, pedia-se o equivalente aos dias de hoje, seis painéis, 

uma maquete, no fundo o leque dos que foram escolhidos tem condições para 

trabalhar, tem alguma verba e tem que entregar o requisito que todos entregariam. 

Em média, por exemplo, havia duzentos candidatos que gastariam cinco mil euros para 

fazer o concurso, passa a haver na mesma duzentos candidatos em que as pessoas vão 

gastar cem, quinhentos euros a fazer o concurso, ou seja, não tanto desperdício nem 

de matéria, nem de tempo e permite que nessa fase aqueles que gastariam os cinco 

mil euros a fazer o concurso, no fundo até podiam ter três mil desses cinco mil 

financiados. Portanto, automaticamente, tinham melhores condições 

independentemente de serem pessoas seniores, juniores, acabadas de formar. A 

dúvida que eu tenho é sobre o anonimato. Na primeira fase, acho que devia ser 100% 

anónimo. Na segunda, poderia haver em determinados casos, anonimato, noutros não 

anonimato. Dependia um bocado da maneira como as coisas fossem geridas. Se fosse 

comigo, era não anonimato. Acho que, a partir do momento em que o júri tem dez 

finalistas, não tem de estar a esconder quem são os nomes. Para estarem naquela 

final, já passaram a barreira, logo não são anónimos, estão a discutir o projecto. Acho 

que é a única maneira de toda a gente participar de igual maneira e que haja mais 

democracia, mais transparência, etc. Ou então, as duas fases em anonimato e 

acabava-se com muitos problemas em Portugal. Um país que tem trinta escolas de 
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arquitectura, não sei quantos mil arquitectos, com alguma carência de trabalho. Acho 

que se isso tivesse acontecido noutras épocas, não acontecia o facto de uns escritórios 

estarem sem trabalho e outros escritórios estarem cheios de trabalho. 

Democraticamente, distribuía-se o trabalho e muitas pessoas que defendem a 

democracia e que depois não a praticam, tinham uma belíssima oportunidade para 

demonstrar que não só a defendem como a praticam, porque não chega um pessoa 

dizer que é 25 de Abrilista e depois a seguir não querer a distribuição do trabalho. 
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Entrevista a Eduardo Souto Moura 

Duarte Fontes | Pedro Guilherme | 2015/01/09 | Porto, Escritório 

 

 

PG: Tem um concurso feito há muitos e muitos anos para a Praça do Giraldo [em 

Évora]. 

SM: Nunca se fez nada, e foi o diabo ganhar aquilo. Foi, foi, a sério... Depois trabalhei 

muito no estádio de Évora, foi uma boa maquete para o do Braga. Eu nem sabia o 

motivo porque...  

PG: Isso não sabia... 

Houve aqui uma pessoa a arrumar cadeiras que disse “Isto que é? É Braga?”, e eu disse 

“Não, isso não é Braga.”, “Então o que é?”, “É Évora.”, “Évora? Isto é um estádio. Fez 

um estádio em Évora [??]... Mas isto é igual a Braga.”, e pensei assim “É capaz...”. Fiz 

aquilo e depois não concordei com o Presidente da Câmara, pessoa de quem gosto 

muito de quando trabalhei com o Siza muitos anos em Évora. 

PG: E com o Nuno Lopes, que eu conheço bem. 

SM: Isso. Aquilo... Não chegámos a acordo. 

PG: Mas isso ainda no tempo da antiga presidência?  

SM: No fim mesmo, antes deste do PS ganhar. Ele disse-me “Não, não vou expropriar 

mais quinta nenhuma nem terreno que houver por aqui porque isto não interessa, fica 

aqui uma coisa esganada, sem sentido nenhum de expansão, nem respira.”. Passado 

uns anos ganhei o Hospital de Évora, fiz o Hospital de Évora, e a pessoa que estava 

ligada ao Hospital de Évora era o engenheiro não sei quê (não me lembro), falámos e 

depois fui fazer a exposição lá a Évora e lembro-me bem de dizer... É uma terra de que 

gosto muito, por acaso, até porque pensei ir viver para Évora para continuar a 

Malagueira e trabalhar para a UNESCO em novas tecnologias do adobe. A UNESCO 

trabalhava nisto. 
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PG: Isso quando? Em 70, 76... 

SM: Em 76, por aí... Não, mais. Em 78. Tinha-me acabado de casar, fui para tropa 

entretanto, e nessa parte não havia nada, não havia dinheiro e não sei quê, “Mas 

posso ir para Évora?” e o Siza disse assim “Se fores para Évora tomas conta da 

Malagueira”. Depois o Nuno foi. Tive a hipótese de fazer esse trabalho quando estive 

lá no seminário, no workshop sobre novas tecnologias e ressuscitámos o adobe, as 

baldosas ao sol, uns basaltos porreiros, estava tudo fechado e começámos. Passei a 

usar aquilo, como agora estou a usar num monte no Barrocal, e usei aqui muito no 

Porto essas baldosas em prédios. Isto para dizer que eu pensei ir para lá viver, a minha 

mulher disse que não e aqui para nós, se calhar, ainda bem, porque se calhar ainda 

hoje estava lá. 

PG: Ou então também já estava nos Açores... 

SM: Ou nos Açores, mas se calhar tinha uma vida mais pacata. Mas achei graça (uma 

pessoa muito directa... [o Presidente da Câmara de Évora na altura]) que essa pessoa 

do Hospital [o engenheiro] encontrou o Presidente da Câmara, o antigo, o ex, como é 

que ele se chamava? 

PG: Era o Abílio Fernandes. 

SM: O Abílio, e disse assim: “Ainda ontem falei de si com o Arquitecto Souto de 

Moura”, “Ai sim?”, “Sim, tive uma reunião com ele por causa do novo hospital e ele 

falou de si.”. E ele disse assim “Então se estiver com ele outra vez diga-lhe que na 

nossa última reunião, mando-lhe dizer, que ele tinha razão, afinal eu devia ter feito o 

que ele disse.”, ele disse “Pronto...”, disse-me “Sabe o que é?”, “Sei muito bem...”. 

Depois pensei “Eh lá...”. Se não fosse uma pessoa directa, podia dizer “Deixa lá...”, mas 

não. Reconheceu, mandou a mensagem, humilhou-se, no fundo, a dizer “Desculpe lá, 

você tinha razão.”. Foi isso. Por acaso tenho boas ligações com Évora. Até fiz o discurso 

no hospital. Ganhei... Nesse ano estava... Ganhei o TGV de Évora e ganhei o hospital e 

outra coisa qualquer. 

PG: O TGV também foi uma coisa esquisitíssima porque depois mudou de projectista. 
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SM: Não, comigo não. Continuei sempre. A não ser que seja o último a saber, pode ser 

algo que eu ainda não saiba. 

PG: Não, não. Então mas não passou para o... 

SM: Não, a mim foi-me diminuída esta célula. Era assim, passou assim. 

PG: Então foi isso. 

SM: Depois acabou numa estação de metro, praticamente. Queriam que eu 

compatibilizasse o projecto. O projecto era um viaduto que tinha 1km de 

comprimento, e depois passou a uma sala para receber. Chegaram à conclusão que em 

Évora saiam 10 pessoas e entravam 20. Depois pensaram eles “Queremos uma estação 

assim, temos que fazer um projecto.”, e disseram assim «O senhor não está a gostar 

assim...», disse “Tem um 1 km, é um viaduto, não é?». Portanto não se fez nada. Não 

pagaram porque trabalhei para uma empresa privada, a Coba, que não pagou.  

PG: Na concepção e construção. 

SM: Sim. Já estou habituado. 

PG: Isso por acaso é um tema... bom, não vamos pegar por aí... 

SM: E esta entrevista serve para quê, desculpe? 

PG: Eu estou a investigar, a fazer uma tese de doutoramento sobre concursos. Não só 

sobre concursos, mas sobre como é que os concursos servem os arquitectos do ponto 

de vista, principalmente, da internacionalização. Portanto... 

DF: Sou estudante da FAUP, sou cá do Porto... 

SM: E conhecem-se... 

PG: Não, conhecemo-nos agora por causa da sua entrevista porque tentou-se 

concentrar duas entrevistas numa. 

SM: Fizeram bem, por coincidência... 

PG: Para lhe evitar duas. 

SM: Não se conheciam. 
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PG: Não. 

DF: Não o conhecia, mas já tinha visto o trabalho do Pedro. 

PG: Portanto é mais uma mais-valia da entrevista. 

SM: Eu acho muito bem os concursos, são um aspecto regra, democrática para a toda 

a gente. Só que há um problema, a arquitectura não é democrática, quer custe muito 

às pessoas ou não. E, portanto, há aqui uma demagogia enorme. O princípio é bom, há 

muito tempo, mas em 90% acontece isto quando há um problema: «O que é que 

vamos fazer? Isto está tudo embrulhado.», «Então vamos fazer um concurso.» é a 

primeira frase de toda a gente, das Câmaras, dos políticos. Quando há um imbróglio: 

«Vamos fazer um concurso.». 90% dos concursos não dá em nada porque não há 

depois compromisso com ninguém, é uma espécie de alienação. Depois temos este 

problema – a arquitectura não é democrática – e agora como estou junto dos 

concursos cada vez faço menos (e o cansaço, o esgotamento) e noto que os concursos 

são um bocado o “paliativo”, ultrapassar uma situação em que ninguém sabe qual é a 

solução. 

PG: Mas em termos de... Portanto, há um problema... 

SM: Há um pressuposto, o pressuposto de que vai ganhar o melhor, portanto é justo. 

Mas você se quiser “casar” faz um anúncio no jornal que é “loira, toca piano, fala 

francês, busto 1.30m, cinta 1.40m” e depois vão dizer «eu não quero esta...». Desculpe 

a forma como estou a falar. Não é assim, ninguém “engata” assim, ninguém faz 

projectos assim. Por isso é que 90% das pessoas não constrói os concursos, servem 

para sair nos jornais e o presidente safar-se... Mas não há uma grande convicção sobre 

um assunto, um tema, sabe-se relativamente a pessoa certa para aquele projecto. Ou 

então faz-se um concurso em que se convidam as pessoas, mas isso não é um 

concurso, é uma troca de opiniões. Isso é outra história. 

PG: Os tais concursos por convite ou limitados. 

SM: Sim, até há outra modalidade que eu não acho mal, para não ficar ninguém de 

sobra em que só entram amigalhaços, faz-se duas fases, que são: faz-se um concurso 

aberto em que em princípio não concorrem os projectos das personagens nem as 
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vedetas e concorre gente mais nova que tem acesso ao primeiro prémio dessa 

primeira fase - depois concorrem os outros - e muitas vezes ganham, já me aconteceu 

isso. Ou não ganham e o projecto mais interessante, na minha opinião, era o dessa 

pessoa. Fizemos um concurso em Palma de Maiorca que ganhou o Di Pace e não bem, 

era o pior projecto, quanto a mim, e o melhor era uma dessas pessoas. 

PG: Essa questão que está a colocar da sua avaliação da qualidade dos projectos, 

portanto, consegue separar-se do seu projecto e dizer que o outro projecto é melhor 

ou pior? 

SM: Pois claro, não sou “corporativo” em relação aos meus colegas e muitas vezes em 

relação a mim mesmo. Tenho um concurso típico que perdi, fiquei em terceiro lugar e 

foi de inteira justiça, tanto que fomos no outro dia os três prémios visitar a obra - o 

primeiro, o segundo e o terceiro prémio – fui de bom humor, foi justíssima a atribuição 

dos prémios. Justíssima pelo menos quanto a mim. Foi a sede da EDP. Eu não queria 

fazer, não tinha tempo, estava sempre lá fora, mas telefonaram-me tanto, insistiram 

tanto «Vejam lá, nós esperamos...» e eu disse «Está bem, vou tentar.». Fiz uma coisa 

numa semana, que é evidente que lhe faltava suporte, e fiquei em terceiro. Ganharam 

o Manuel e o Francisco Aires Mateus, o Carrilho da Graça ficou em segundo, eu em 

terceiro e o Graça Dias em quarto. Houve justiça. Há outros em que fico aborrecido, 

por exemplo, esse de Palma de Maiorca, nitidamente. Cada vez os concursos são mais 

corporativos em relação a países, derivado da falta de trabalho, em relação a regiões, 

em relação a cidades. Posso dizer que na Suíça, em Basileia ganham arquitectos de 

Basileia, em Zurique já não há os estrangeiros. Não ganham os suíços, ganham os de 

Basileia em Basileia. Em Zurique ganham os de Zurique (e por aí fora), e portanto é 

mesmo uma cidade muito corporativa. 

PG: Mas acha que começa a acontecer uma certa xenofobia? É uma xenofobia ou é 

falta de trabalho? 

SM: O nome é muito duro, desculpe, não é xenofobia. Acho que é uma coisa muito 

mais ligeira que é a falta de trabalho, que na Suíça não existe. Na Europa já existe, 

completamente. A França é dos poucos países que tem tido uma grande actividade. 

Estamos quase lá fora, a trabalhar em França, os outros já acabaram e já não há nada. 
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A Espanha já fechou, na Alemanha também são só eles. Na Bélgica tem havido uns 

concursos, ganham os belgas. Na França começou nitidamente a baixar o dito e 

começam a aparecer em tudo o que é oficial – Ministério da Cultura – os arquitectos 

locais, franceses, não quer dizer que sejam da cidade. Onde há essa ideia regionalista é 

mesmo na Suíça. É muito difícil em Basileia ganhar uma pessoa de Zurique ou um 

estrangeiro, é sempre o mesmo, e meus amigos... 

PG: Mesmo que seja com arquitectos locais, parcerias com arquitectos locais. 

SM: Sim, há uma maneira que já se está a fazer mas que eu não faço, e que me faz um 

bocado impressão (eu não tenho vergonha do que faço), que é fazer o concurso e 

depois passá-lo ao arquitecto e ele apresenta e desenha como se fosse “à Suíça”, mas 

há “tiques”... Muitos portugueses são topados a 100 metros de distância. Eu quando 

faço estes projectos, realmente nestes concursos, essa pessoa nunca faz nada. Ainda 

bem, porque assim não nos dá trabalho. Uma coisa é tirar-nos trabalho, outra coisa é 

dar-nos trabalho. Então a coisa que eles me pedem é «entregue-me isto uma semana 

antes para nós passarmos a limpo». “Passar a limpo” é pôr uma representação, entre 

aspas, grosseira, mais realista, mais “floreada”, para fingir que não é portuguesa ou da 

Escola do Porto. 

PG: Engraçado... Isso não sabia... 

SM: Não? Mas há. 

DF: Mas costuma fazer? 

SM: Não, eu não faço muito isso, cada vez faço menos. Mas esta gente nova, e 

arquitectos que trabalham comigo e trabalharam como colaboradores, fazem isso. 

Têm uma parceria. 

PG: Com alteração do projecto? 

SM: Não, só representação. 

PG: Portanto, digamos que em termos de conceito, é a cosmética do projecto. 



7 
 

SM: É a cosmética. É como disse à bocado, vão ao cabeleireiro e pintam de loiro, fica 

loira, mas a pessoa é a mesma, a alteração na pessoa é que se “oxigenou”. Há muito 

isso. 

PG: Não sabia... 

SM: Isso também há muito. Agora isso apareceu e estão a começar os portugueses a 

ganhar concursos. Agora há um mês o André que trabalhava comigo ganhou um 

projecto e aqui o Tiago e o... Também ganharam [um concurso de] uma casa da 

terceira idade na Suíça em parceria com os outros. 

PG: Nunca é isolado, nunca é o arquitecto de fora, o europeu. 

SM: Já imaginou o que é um “gajo” de Zurique entregar a um “tuga”... 

PG: Mas acha... Eu lembro-me que no passado... 

SM: Eu trabalhei para a Novartis e fui bem tratado, tenho que dizer a verdade, e 

ganhei o concurso. Fui convidado e ganhei. Bom júri... O júri eram vinte ou vinte e tal 

pessoas. Havia o chefe, o Vasella, que me chamou e disse «Tenho muita pena mas eu 

não gosto do seu projecto», ele era o dono, e eu disse assim «Então mas porque é que 

faz concursos, escolhe o que quiser, sabe como é, não tem nada que me entregar... E 

depois é altamente desagradável eu ganhar e depois você não o faz. Isso podia-se 

evitar, você não tem que dar satisfações a ninguém.», e ele disse «Bom, mas então eu 

estou a pensar uma coisa: gosto muito da Sejima e então punha a hipótese de você 

fazer mais uma fase, entre você e a Sejima, para saber quem é que tinha razão.». Eu 

disse «Eu faço isso, desde que me pague, mas é evidente que vai ganhar a Sejima, 

portanto vou concorrer com o que tenho, eu não sou assim uma “prostituta” que 

mudo de projecto, quer dizer fiz este porque estou convencido dele.». Ainda me pediu 

para tirar lá umas coisas... Eu acho que não me perdoava a mim mesmo alterar isto só 

para... Se eu mudasse você dizia «Esta pessoa não tem personalidade, faz as coisas 

sem convicção nenhuma. Eu penso que não gosto disto e ele muda logo.» Era questão 

da coisa, eu disse «Sim senhor, eu concorro ao vosso projecto, não vale a pena pedir 

porque eu estou convencido que deve ser assim.», «Você perde e é ela que vai 

ganhar.», e assim foi. Depois o homem lá ficou a pensar e fez-me a entrega directa do 

projecto. Quando apareceu um terreno novo disse lá ao arquitecto «Quero que 
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convides os portugueses: o Siza, o Souto de Moura...», e fizemos e correu bem. Correu 

bem, mas de vez em quando havia uns deslizes de dizer «Isto aqui é Suíça, não é a 

Suazilândia» porque chegávamos cinco minutos atrasados, mas depois passou tudo. 

Vivi à custa desse concurso cerca de dois anos ou três. Os ordenados na Suíça é uma 

coisa de tal maneira diferente da nossa que estava tudo em crise e a falar «E tu?», «Já 

que vou, vou ao saco azul, pensei.». Fui ao concurso da Novartis para isso. 

PG: Mas então para si os concursos são uma forma de ter mais encomenda, de certa 

forma, ou de a garantir, ou investigação. 

SM: Não, é assim, isto é muito fácil: cá não há trabalho, tem que haver trabalho lá fora 

se quiser continuar. Para ter trabalho lá fora só dá através de concursos. Felizmente, 

não vou dizer que não, tenho acesso a alguns concursos de pré-selecção em que 

concorre o Pritzker, é mesmo assim. Eles dizem «Sim senhor, o senhor foi aceite numa 

lista de sete ou cinco ou quatro.», e pagam-me sempre as despesas, corro menos 

riscos de fazer, porque este ano emendei um bocado, ou só quase concorri a esse tipo 

de concursos em que pagam as despesas. O meu contabilista disse «Então não é, este 

ano foi um ano bom porque teve muito menos despesas.» e eu disse assim «Não sei, 

mas a luz não baixou, a água não baixou, os colaboradores são os mesmos, tudo muito 

incerto, mas baixei em quê?», «Mas está aqui muito menos despesa...», depois pensei 

para mim «É que os concursos é um rombo financeiro do pior, aviões para cá, aviões 

para lá, hóteis, maquetes, 3D´s, e por aí fora, atelier noite e dia a fazer os projectos... 

Isto é mesmo duro, e como eles pagam (ou pelo menos o que pagam dá para cobrir 

parte ou quase tudo das despesas) o valor baixa. Mas cada vez mais... Quer dizer, a 

crise é europeia e depois fiz o concurso para o Banco Central da Líbia e não pagaram 

nem os aviões, quer dizer, fui lá, fiz tudo e depois nem sei o que é feito do projecto, 

nem responderam, nem sei quem é que ganhou. Começou tudo aos tiros, houve um 

golpe de estado quando lá eu fui, raptaram o presidente. Portanto, também há esse 

risco, isso é a vida. 

PG: É o risco do país desconhecido. 

SM: Disseram-me «Mas quem é que te manda ir para ali?», «Insistiram tanto que corri 

esse risco...». Uns tapam os outros. 
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PG: Mas esse caminhar... Agora pensado só no que é que faz nos concursos: como é 

que acha que os concursos, do ponto de vista da encomenda normal, daquela em que 

vêm ter consigo e dizem-lhe «Eu quero um projecto.», tem algum tipo de trabalho 

diferente em termos de investigação? 

SM: Tenho, tenho, porque é uma das... Quer dizer, nós não temos acesso e há a uma 

certa rotina em Portugal, não há concursos muito diferentes: habitação, museu, por 

aí... E de vez quando aparecem umas coisas complicadas nos concursos que eu acho 

graça, o que me obriga a mudar a rotina, que é uma coisa que cada vez mais me 

motiva no escritório. Cada vez ando mais cansado, é sempre a mesma história: 

telefonou o cliente, tem gente à espera... E é assim... Está o advogado porque o banco 

diz que não sei quê... Tem que ir ao tribunal depois de amanhã... É tudo assim... 

PG: A vida é dura... 

SM: Não é dura, eu não me posso queixar, pelo contrário, pelo que vejo aí. Estou a 

chegar de Guimarães, fui ver a exposição do Plano B com a Escola do Porto, com dois 

colegas meus e se calhar estão em casa e não tem um tostão, nem consegui pagar o 

almoço. Não é essa a questão. Portanto é uma mimalhice dizer que tenho uma vida 

dura quando tenho trabalho, ter que falar com um advogado e ele dizer «Tomara eu 

ter um advogado, ou ter motivos para ter um.». 

PG: Não, eu estou a falar “ter uma vida dura” não no sentido de... É uma vida que puxa 

muito por nós, é muito exigente. 

SM: Sim, é muito, e não tem nada a ver com a arquitectura, esse é que é o problema. 

Eu só digo assim: «A minha energia aplicada à arquitectura era tão bom, eu podia ser 

tão bom e não sou, porque só trato de chatices.». 

PG: É uma perda de tempo nessas coisas... 

SM: A arquitectura só tem 10% de uma coisa agradável, que é o domínio do fazer, 

fazer umas maquetes, poder ir para casa fazer uns bonecos do que não está bem. E 

depois passa isto: 5 anos , 10, 13... O Metro foram 12 anos, o Museu dos Transportes e 

Comunicações foram 14 anos, é tudo assim. A Casa das Artes foram 20, trabalhei com 
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dez Ministros da Cultura, um põe ballet, o outro põe não sei o quê, o outro põe a 

Cinemateca.  

PG: Nesse sentido é muito duro. 

SM: Não, é uma perda de... É muito pouco inteligente. É uma actividade pouco 

inteligente. Inteligente é a capacidade de adaptar às situações quando vai sendo 

preciso e em que existe uma certa lucidez para resolver os problemas, e aqui não há, 

para Portugal e para o resto do mundo. Mas para resto do mundo acho que ainda é 

pior. Isto é chato. 

PG: Lá é ainda pior... 

SM: Porque lá tem proporções que atingem outro... As virtudes são iguais, porque a 

pedra tanto é igual aqui como em França, os engenheiros são piores, mas há as 

condicionantes, aquilo que se chama as entourages dos projectos para mim lá fora é 

pior. Porque a corrupção aqui é um recuado, está a perceber, ou o “Audi A4” da 

vereadora, e lá não é, lá é um aeroporto, a coisa não tem nada a haver uma com a 

outra. Eu fique estarrecido com a corrupção na Expo de Hanôver, na qual eu e o Siza 

fizemos o Pavilhão de Portugal, aquilo mete medo... Porque não é almoços nem 

feijões, é... Não foi comigo, mas percebia, que em termos do licenciamento aquilo era 

sempre a dar-lhe, não brincam em serviço.  

 

DF: Para além desse sentido dos concursos como um arejo, como quebrar a rotina, 

sente que de alguma forma, para além de se sentir... 

SM: Deixe-me só acabar isto, não queria interromper. É que tem sítios novos e culturas 

novas, está a perceber, eu tenho que fazer, que me confrontar com sítios, por 

exemplo, com telhados góticos e inclinados, que para mim é uma coisa 

completamente estranha, isso, e depois obriga-me a pensar se vou ser “permeável”, 

ou ser influenciável, vou ser camaleónico, transformar-me em suíço, como o Siza faz, 

que é holandês na Holanda, é chinês em Macau... Isso é muito interessante... Ou então 

não, quer dizer, a arquitectura é uma entidade universal que passa por isso tudo, e isso 

põe muitas causas, quer dizer, põe muita... Isso só tem um interesse que é transformar 
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um escritório num laboratório, que é para fugir à rotina e, portanto, é experimentar, 

experimentar, e depois comentar tudo, quando eles não têm nada que fazer estão a 

fazer telhados, a fazer janelas, estão a fazer formas redondas, eu digo sempre isso. 

Agora há um texto que vai sair na Casabella, parece que o título é “não quero morrer 

virgem”, porque estava assim a dar uma explicação «Mas porque é que fizeste isto?», 

«Fiz isto porque resisti até certo ponto mas acho que tem lógica: a habitação social 

não nada, não tem dinheiro para fazer panos de vidro, então fiz janelas». Depois nos 

Açores «Queres fazer as Sete Cidades, é obrigatório ser de telhados, queres fazer ou 

não dá?», «Quero.», então fiz, «Vou fazer telhados.». 

DF: Mas para além de constituir um desafio... 

SM: Não sou maniqueísta nesse aspecto, há-de chegar a uma idade em que não há 

propriamente... O mundo não é “black and white”, não há “o mal e o bem”, e na 

arquitectura nem pensar. O Távora explicava durante duas horas os santuários e 

chegava a um fim, a interpretação dele, manipulada, mas na arquitectura o contrário 

também é verdade, uma pessoa saía da aula e é assim...  

DF: Além desse desafio do estudo, do laboratório, de pesquisa, ainda agora o 

arquitecto o disse que também tem as suas convicções, obviamente - mas sente que 

existe algum sentido da forma de fazer diferente nos concursos? 

SM: Sinto, é tudo diferente. Depende das pessoas com quem trabalho, faço concursos 

com gente nova, estagiários, pessoas que vêm à noite, fins-de-semana, cheios de 

entusiasmo, fazem aqui, fazem uma maquete, e deixo a retaguarda no escritório com 

os mais antigos, com mulheres e filhos e que não estão para aturar, para fazer directas, 

não tenho escolha. Portanto é tudo diferente, é mesmo uma quebra de rotina, uma 

nova experiência. Só que para dizer a verdade, também estive doente e custa-me 

muito hoje e cada vez me custa mais viajar de avião porque tenho problemas de 

respiração. Quando me propuseram fazer os concursos na China ia enlouquecendo, 

com as viagens para a China... Tive que usar máscara e não sei quê... Não uso porque 

tenho vergonha, mas devia usar. Portanto é tudo muito diferente. Esse exemplo da 

China foi uma coisa que gostei imenso de fazer: ofereceram-nos uma torre em vidro 

como ao Mies van der Rohe. Havia aquele filme, o “Playtime” do Jacques Tati, que uma 
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pessoa chegava a uma agência de viagens – não sei se se lembram dessa cena – e tem 

a mesma torre em vários sítios e dizia Sydney, Londres, Madrid - quer dizer, é um 

bocado caricata esta forma e então disse assim «Bem, como é que se faz um edifício 

alto na China, como é...», e então comecei a estudar os pagodes chineses, depois 

descobri uns indianos. Fui estudando a tipologia, o sistema construtivo e material, e 

aquilo tinha poucas variantes: o primeiro era o princípio gravítico da pirâmide, que é 

mais estável, depois o princípio das aberturas, depois a textura (umas vezes era assim 

aos triângulos), e depois disse «Não vou fazer um pagode chinês, cubro-me de ridículo, 

nem vou fazer em tijolo, nem preciso do sentido gravítico, pois no século XXI é possível 

fazer isto em betão ou em ferro, e fiz em ferro. “Se quiseres podes fazer assim ou 

podes fazer assado”. Depois estudei a região e apareceu-me na internet uns monges 

dependurados numa vara a rezar, a fazerem coisas assim virados para baixo... Digo 

assim «Estas pessoas são malucas, rezam viradas para baixo... E se eu fizesse na torre 

os pagodes virados ao contrário?», e depois comecei a explorar a ideia de que a torre 

quanto mais cima, mais caro é, e o problema da torre é que para ter luz – tenho feito 

muitos concursos de torres - há um problema. Uma torre para ser rentável tem que ser 

gorda, e quando é fina e elegante como as senhoras não é rentável. Nas senhoras não 

sei se é assim. E portanto o que é que acontece? Eu digo assim «À medida que subo 

vou engordando a torre, mas quando engordo tenho que ter luz no interior, só tenho 

na periferia.» Então ao engordar assim, fazia um pátio, fazia uma espécie de uma 

pirâmide oca, portanto as melhores áreas estão em cima, e em cima são as que têm 

mais luz, portanto tem lógica. E portanto o trabalho de linguagem fui buscar a essa 

[pesquisa], aos pagodes invertidos, os pagodes com luz ao contrário, e portanto 

diverti-me imenso um mês, um mês e meio. Aí está uma coisa completamente nova, 

nunca pensei estudar pagodes, nunca pensei inverter a gravidade, nunca pensei que 

era possível optimizar a melhor área, a quantidade com a qualidade, quanto mais para 

cima mais vistas e mais superfície tem, porque em baixo afunila. E portanto foi um, 

como os franceses dizem, foi um trabalho réussi, e não sei se está construído ou não, 

os chineses depois nunca dizem nada. 

PG: Eles não o avisam para a inauguração? 
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SM: Não, não. Depois fui lá, tive umas reuniões, eles têm lá os técnicos e o partido e 

quando não gostam, a reunião acaba. Não sei, não faço ideia, já me disseram que 

podia estar tudo construído e não se sabe. 

PG: Tem que ir seguindo o Google Maps para ver se aparece lá nos mapas. 

SM: Não sei... Bom, mas são oportunidades que de outra maneira não tinha.  

PG: Dentro dessa investigação há também inovação? 

SM: Há muita, há. E depois há uma coisa, que eu cada vez mais não acredito no 

trabalho artístico do arquitecto, é através de um trabalho de equipa, e cada vez mais, 

desde o primeiro dia em que vou ver um terreno, levo gente. Mas não é para calcular 

nada, é para ver: «E o que é que estão a pensar fazer aqui, por acaso?», «Não sei, aqui 

é capaz de ficar bem uma coisa assim em “pilotis”.», e eu «Mas vais pôr tantos 

pilares?» e ele disse «Não, tem que se meter pilares...», e começamos logo num avião. 

Portanto é um trabalho de construção e isso tira-me a angústia existencial. Não se 

pode ser o artista que não sabe se há-de fazer com 7 metros, com 7,5... Porque o 

engenheiro diz-lhe, está a perceber, ter 7,5 cá e 7,10 é o porreiro. Também se 

consegue com 8, mas custa o dobro. Portanto, eu gosto muito desses trabalhos. O 

Metro, foi um concurso em que estou muito balizado. 

PG: Mas a inovação... A investigação está lá, já disse que está lá, mas e a inovação? 

Também se inova, consegue inovar mais? 

SM: Inova porque sai da rotina e é um conjunto de circunstâncias para mim 

completamente desconhecidas, de que nunca ouvi falar. Tive que desenhar a Novartis, 

que são os laboratórios mais importantes do mundo em que os cientista trabalham 

vestidos de astronautas, quer dizer, por causa dos vidros, e não há nenhum corredor 

nem nenhuma porta que não tenha portas duplas e chuveiros para se libertarem dos 

vidros e tirarem as cuecas e, portanto, vê-se as pessoas a andarem assim. Portanto, 

aquilo é tudo dimensionado com um “modulor” que não é meu, que não é o seu, a 

ideia de “porta” não existe, existe a ideia de “câmara”, quer dizer, é uma porta com 

1,20m, portanto é tudo diferente.  

PG: Mas a inovação é só tecnológica ou é uma inovação também conceptual? 
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SM: É, também é conceptual. Por exemplo, eu sei porque depois uma pessoa também 

explora, (espera aí que já te atendo, como se costuma dizer) quando eles precisam, 

pedem um edifício todo em vidro porque precisam de muita luz, por causa dos 

laboratórios, desculpam-se-lhes estas coisas - que os parolos dos gerentes, aqui, não 

fazem ideia de nada - é o grande tema da ecologia, que é faz-se um edifício todo em 

vidro para ter muita luz e desligar-se a luz eléctrica e poupar e depois no Verão paga-se 

caro, ou então faz-se um edifício com uma grande protecção térmica (vidros escuros, 

pretos, verdes) e depois gasta-se na electricidade. Outra coisa é quando eles querem 

uns escritórios, uns “suites”, que defendiam o vidro claro, para entrar muita luz, e 

depois os alemães zangaram-se todos. Depois os alemães meteram vidros quase 

pretos, em vez de escuros, e o edifício ficou pesado, é verdade. Eu não estou a dizer 

que a culpa é deles, disseram «Tem que ser assim.» e eu « Está bem, pode ser 

assim...», quase como quem diz «Quem sou eu...». O edifício ficou um bocado pesado. 

Mas está aí uma coisa que eu acho que era o meu sonho, que é tem que ter luz, tem 

que ter muito vidro. Mas o vidro tem esse grande problema de controlo, e então fiz 

um sistema com sensores em que cada janela de vidro tem dois protectores e ele em 

qualquer altura desce e corta-me a luz, o sol, pelos vistos. Portanto, é um sistema 

colectivo de gestão, mas acho que ainda existe a individualidade própria, como há 

dinheiro, e ele pode controlar, quer dizer, num edifício desses assim estar a entrar sol: 

«Vamos passar para um vidro preto para cortar o sol.», mas eu disse assim «Mas eu 

quero sol.», e ele «Carrega e muda o sol, muda a janela.». Isto na Suíça... 

PG: Na Suíça é possível... 

SM: Durante 4 meses, 24 horas por dia, a janela... A correr para saber se os carros 

resistiam, se não morria ninguém, aquelas coisas... Isso são tudo oportunidades que eu 

não tenho cá nem noutros sítios. Trabalhar na Suíça é o paraíso. Não sou só eu, o 

Chipperfield, toda a gente, cá nunca vi disto.  

PG: Então e se escolhesse o seu edifício mais inovador de toda a carreira... 

SM: Não tem nada a ver com a Suíça... 

PG: O que é que escolheria? 
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SM: Eu, para mim, o meu preferido, não é por ser inovador, mas por afectividade, é o 

Estádio de Braga. Acho que até é inovador, porque aquilo não é bem um estádio, é 

mais um estúdio de televisão, porque acho que o futebol cada vez é mais televisão - eu 

não percebo nada de futebol. 

PG: Já o ouvi dizer isso... 

SM: Portanto não percebia nada, e depois comecei a fazer o estádio. Fui estudar 

estádios, faço sempre assim. Já quando fui para a China fui estudar o Buda e os 

budistas... Depois comecei a ir ao futebol aqui no Porto «Não, o Porto não, não gosto 

aqui do Porto...». Fui ao Boavista e depois, como sou do Benfica, passei ao estádio e 

contava aos meus amigos «O que é que estás aqui a fazer?». Bom, mas depois comecei 

a visitar os estádios pela Europa, os mais interessantes: fui a Bari ver o do Renzo Piano, 

que é um estádio brilhante, fui duas vezes ou três, depois fui mais uma a um estádio 

de França, que era o último grito. Toda a gente, a FIFA e a UEFA, me recomendaram 

«Vá ver isso, que aquilo lá está bem resolvido.». Fui ao Estádio de Sevilha, fizeram dois 

estádios novos em Sevilha, e depois fui ver mais um ou outro. Bom, e comecei a 

perceber aquilo e obedece a tudo como um relógio, com um cronómetro, a ver se a 

malta saía 12 minutos, eles diziam entre 7 e 15, 12 era o ideal. Depois comecei as 

reuniões com a televisão e eles eram soberanos «Nós ficamos aqui, que é o melhor 

ângulo de visão, as câmaras ficam aqui...», eu disse «Espere, espere... Mas aí são os 

VIP’s.», «Não, nada... Os VIP’s ficam de fora...». Mandaram no estádio... E eu «Nota-se, 

é preciso 102 câmaras, é preciso 2 pessoas por câmara, é preciso 204 pessoas a 

manobrar as câmaras.», «As câmaras estão aqui, ali e acolá, arranje-se...», para filmar 

o penalti, para filmar o canto, o guarda-redes, o avançado, aquelas coisas... «E a luz 

tem que ser assim e assado, precisamos de tantos lumens em cima do relvado porque 

a televisão à noite precisa de não sei quê para chegar à China...», e eu disse assim 

«Bem, isto afinal é um estúdio de televisão.». Eles querem é filmar, querem lá saber 

dos “actores”, há 22 pessoas a correr num “palco”, e portanto fiz uma espécie de um 

palco, e depois nestas conversas técnicas fazia-me sempre muita impressão haver 

umas pessoas que jogavam assim e andavam assim e disse «Bem, como fazer um 

estádio grande não vou pôr malta atrás das balizas e isso...». Portanto é inovador, é 

uma tipologia que já vi em revistas, de estádios tipo o de Braga, que apareceu... 
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PG: Tem as próprias... umas das suas imagens de referência são os templos gregos e os 

anfiteatros gregos. 

SM: E o meu sonho era fazer (mas já existe) um estádio só com uma bancada, como se 

fosse um teatro. Mas aí é complicado, porque há uma experiência em Madrid, do Cruz 

y Ortiz, que é um estádio só com uma bancada, e quando o jogo se passa, o jogo ou as 

corridas ou qualquer coisa, do outro lado a malta tem uma sensação de vazio e as 

pessoas, o público, puxam muito pela equipa, basta ver a Volta a Portugal de bicicleta, 

as pessoas metem-se todas ali em cima, e no futebol... E dizem que os piores tempos 

no atletismo em Espanha são exactamente os de Madrid, eles correm com a malta 

toda a apoiar e depois fazem-no na solidão os outros metros todos, ali desesperados e, 

portanto, esse estádio passou a ter duas ou mais bancadas e havia um estádio na 

Suécia... Quando propus aquilo à Câmara de Braga, estava com medo e fui falar à FIFA, 

eu não, mas mandei um colaborador, um italiano para saber se eles aprovavam um 

estádio com duas bancadas, se diziam «Este homem é maluco.», e acharam que sim 

mas que na Suécia já havia um. Foi um estádio em que lhes falhou o dinheiro e como 

fizeram duas estão à espera de fazer o resto. Decorrem lá os jogos todos do nacional 

da Suécia nesse estádio com duas bancadas. Mas, portanto, foi nesse sentido. Era um 

projecto... Se me perguntassem qual era o projecto que gostaria de repetir, de outra 

maneira é claro, estou em tribunal, mas até é bastante inovador do ponto de vista da 

tipologia, do ponto de vista da construção foi muito inovador, trabalhei um ano e tal 

com um Engenheiro, andámos assim ao lado um do outro, não havia tempo, 

trabalhámos de dia, à noite desenhava-se rigorosamente e às 8:00 ou 7:30 da manhã 

ia-se para Braga com os desenhos e era por turnos, portanto foi uma coisa muito 

intensa e fez-se a obra ao mesmo tempo que o estádio, portanto é uma espécie de 

escultura, quer dizer, manipulámos a obra em cima do acontecimento... Mas é uma 

coisa única, portanto, tenho que dizer, o tema certo no sítio certo com a pessoa certa. 

Não posso dizer... O Mesquita Machado, não posso dizer mal dele, ia lá para me pagar, 

ou devia ter pago, mas deixou-me fazer aquilo que eu queria. Também não tinha 

alternativa, quer dizer, ele não podia ficar sem estádio. Mas foi uma obra que eu 

penso que me marcou a mim e aos outros. 

PG: Essa não foi um concurso. 
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SM: Não, foi directo. É uma história engraçada: o vice-presidente da Câmara telefona-

me para aqui para o escritório a saber o telefone do Calatrava, porque lhe queria 

entregar o estádio e eu perguntei porquê «É que queríamos fazer um estádio, já 

pedimos um orçamento ao Foster mas era tão caro que não conseguimos.», foram 

pedir ao Foster, e digo eu «Mas o Calatrava é mais caro que o Foster, não sei se sabe.», 

«Não me diga...», «Isso é, não tenha dúvidas, por isto...» e expliquei-lhe, e ele disse «E 

você não quer fazer isso?», disse «Sim, eu quero.», «Então venha cá amanhã.», fui e 

entregaram-me. Foi assim, não foi concurso. A Novartis foi concurso, uma espécie de 

uma indemnização. O concurso que eu ganhei era o da Sejima, e é lindíssimo, fico 

raivoso está a ver, para mim é talvez o edifício mais bonito do Campus. 

PG: Sim, é muito bonito... 

SM: É quente... Parece que à segunda-feira no Verão estão 40 graus, 45 lá dentro, 

aquilo é apropriado se alguém quiser apanhar sol ao sul. 

PG: Isso também para os suíços não deve ser nada, eles estão tão habituados ao frio 

que aquilo deve ser saber bem. 

SM: Mas aquilo, no Verão, a Suíça é de morrer. Já dormi num hotel em Agosto, 

cuidado... Bom, e portanto é essa oportunidade. Agora é como tudo, quer dizer, neste 

momento as coisas estão cada vez mais difíceis e cada vez mais noto, não é por ser 

nacionalista, que cada vez mais ganham uns projectos...Não é... Eu não ganho e há 

projecto que eu não entendo porque é que ganho. Portanto, só em último recurso é 

que estou a fazer concursos, e em termos físicos é tudo muito exigente, ocupam muito 

a vida, faço com a equipa aos fins de semana, porque durante a semana vai às obras, 

todas as semanas a Lisboa, depois tenho que os fazer aos fins-de-semana, senão não 

faço nada, mais nada.  

DF:  Há pouco falava sobre o Arq. Álvaro Siza, na Holanda a ser Holandês, quase 

assumir... 

SM: É uma expressão do Távora, quando tinha de falar do Siza dizia este homem é 

notável, porque é uma espécie, aliás há um Francês, Jacques Derrida, comparava o Siza 

quase ao Pessoa, e realmente o Siza, é Francês, é Holandês na Holanda, é Alemão em 

Berlim e é essa capacidade de absorção, de osmose que depois reinterpreta, mas tem 
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graça como é muito bom nunca deixa de ser ele próprio. É realmente, um 

contextualista, no bom sentido, porque apreende esse mundo. 

DF: Mas sente que existe nos concursos um sentido de comunicar distinto de uma 

comissão? 

SM: Cada vez mais, o concurso ganha-se. E eu percebo isso, porque já fui muitas vezes 

júri, embora muito facilmente arranje inimigos e não ganhe nada, quem perde fica 

chateado comigo. Mas cada vez mais o concurso é um piscar de olho. O júri tem muita 

gente, para ser democrático, não é um júri de arquitectos, não é um júri de arquitectos 

para escolher o melhor projecto. É o presidente da junta de freguesia, o presidente 

disto..., o presidente do partido, o bispo do sítio, são 30 gajos, ninguém percebe puto 

daquilo. E depois faz-se os 3D para a piscadela de olho. Um gajo começa a fazer umas 

primeiras rondas e a malta, já estou um bocado batido nisso, diz este projecto aqui é 

muito interessante. É uma aldrabice porque isto parece um arranha-céus, com o 

máximo de altura permitido de 20 andares, mas só tem 5 pisos Portanto isto está tudo 

aldrabado. Mas eu acho o mais interessante. 

PG: E acha que isso mudou na sua carreira? Porque me estou a lembrar dos primeiros 

projectos, dos primeiros concursos que fez, o concurso do Schinkel, o Monumento ao 

Humberto Delgado. Esses concursos tudo o que aparece de imagens, desses 

concursos, são uma espécie de explicação do concurso, são muito textuais… 

SM: Sim, é uma história, é uma narrativa. 

PG: E agora os mais recentes são como aquela imagem, muito sensuais. Essa variação, 

essa primeira ideia da descrição acha que mudou? Acha que se adaptou ao mercado? 

SM: Muitíssimo. Acho é que me adaptei à realidade. Continuo a dizer, a inteligência é a 

capacidade de adaptação às situações. Eu tinha que perceber as novas situações, as 

situações que eu tinha era fazer a casa para a minha prima, e para o meu amigo e casa 

de praia de não sei quê. Essa era a arquitectura que eu fiz durante dez anos. Mas foi 

os concursos que me transformaram, enquanto arquitecto. Quando ganhei a Casa das 

Artes, e que fiquei feliz, porque ganhei aos meus professores, embora não tinha nada 

contra eles,… mas é um Édipo que fica bem. Lembro-me que me deram 1000 contos. 

Eu disse ao Siza que, agora, ia tentar a minha vida. Depois acabei sempre, entre cá e lá, 
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dentro e fora do Siza, ganhava um concurso ou tinha um trabalho, saía, e o Siza 

recebeu-me sempre. Mas mudei muito, não tem mal dizer isso. Eu mesmo, sem ser em 

concursos, a ideia da profissão, do chamado métier, não tem nada a ver, nos últimos 

30 ou 40 anos, não tem nada a ver uma coisa com a outra.  

PG: E o que acha disso em termos de qualidade, não no sentido de projecto, mas da 

sua própria forma? 

SM: Não vou dizer, que antigamente é que era bom, agora não. Eu vou dizer que agora 

sou bom, antigamente era um pateta. Antigamente tinha a qualidade de ter aquela 

frescura, juventude, e portante um certo radicalismo, que acho graça. Portanto, a 

Pousada de Santa Maria do Bouro, é muito mais radical e fresco, não tem telhados, 

etc... E agora, tenho outras características que é uma certa maturidade, e encontrar 

uma coisa que não tinha antigamente, que é a naturalidade das situações, 

independentemente da elegância e da beleza das "formas". Quando se é novo, as 

pessoas estão mais preocupadas, nas namoradas. Ninguém arranja uma namorada 

feia, acho eu, ou pelo menos tenta-se que não o seja. E depois a partir de determinada 

fase, as pessoas têm um corpus global, que é muito mais interessante se é bonito, ou 

feio. A Claudia Schiffer que é muito bonitinha, e outra coisa é casar com a  Claudia 

Schiffer. Deve ser uma chatice, acho eu, não sei, pelo menos a partir do terceiro mês. 

Portanto, eu, agora, tenho uma ideia da arquitectura muito mais ligada à vida própria 

das pessoas, dos sítios e nada tem a ver com a missão, mas no sentido de 

resolver problemas. Na arquitectura eu devo intervir, ou sinto que devo intervir, 

porque tenho de resolver um problema. Quando faço um balanço, se isto ficou bem ou 

mal, não é ficou giro ou não. Fecho os olhos ou ponho a mão, e tiro, faço muitas vezes 

isso, isto era melhor assim, sem nada, ou assim, não, é melhor assim. Portanto eu 

resolvi um problema. Não como fugir à palavra ética, de ter feito bem, no sentido isto 

melhorou no sentido do bem, e depois à palavra estética, isto ficou bem, com o 

sentido que é agradável, bonito. E tudo isso se consegue, não por uma fórmula mágica, 

mas um processo em que as coisas são naturais, não tem nada a ver com a ecologia 

nem com a natureza. Porque existe uma predisposição de aceitar essas 

compatibilidades de energias que aparentemente são dicotómicas e que não 

acrescentam. Portanto, sinto-me bem, o mesmo que o Távora dizia, neste momento. 
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Faço arquitectura como como? Eu que não percebia nada daquilo, quer dizer ele come 

bem, mas agora faço arquitectura como como e tal, ficava assim, depois li aquele livro 

do Herberto Hélder, chamado colher na boca, é um livro de versos muito bonito, e 

depois percebo um bocado que é, as pessoas tem gozo numa coisa que é a 

necessidade, tem de comer senão morrem, e depois requintam e tiram prazer 

disso, independentemente da falta de vitaminas e se tem vegetais ou não e faz prisão 

de ventre ou não,.. e é essa autonomia esta semantização do uso. E isso é uma coisa 

que se consegue com o tempo, por isso é que acho que 90% da decadência da 

disciplina, é a falta de tempo, (então você tem falta de tempo, mas tem tantos 

computadores…), e portanto essa falta de tempo, os prazos, tempo é dinheiro, vive-se 

obcecado, hoje em dia, o dinheiro é que faz depender tudo. Nem renego o passado, 

acho ridículo, portanto gostei imenso de fazer aquilo que fiz, com entusiasmo juvenil e 

era incapaz de repetir as coisas, não me arrependo mas não fazia. Não fazia o 

Monumento ao General Humberto Delgado, como o tinha feito,... E acho que o que 

faço agora, sobretudo casas, é procurar essa naturalidade do gesto, de sentir um novo 

corpo, de sentir-se em casa, aquele sentido de ir para casa, não no sentido de fazer 

uma forma que vai sair na revista, como um bocado como o astronauta ai que bom 

hoje vamos para casa eles estiveram um ano numa cápsula, e depois ir para casa é 

outra coisa, é o fogão de sala, o veado em cima, o tapete,...  

PG: Isso é uma grande maturidade... 

SM: É muito difícil porque estamos a um passo de cair no ridículo, mas eu não importo 

de dizer, que eu gostava de encontrar, ainda agora na entrevista para o El Croquis, o 

Nuno falava-se muito do futuro, o que eu gostava de fazer era a Casa Alentejana, e até 

eles publicaram um muro branco, uma porta a meio, e imaginavam a casa assim, e isto 

mudou séculos a chegar aqui, e foi uma geração que não decidiu reflectir das 8:00 da 

manha às 8:00 da noite, como é que vai ser a casa, e foi a ligação, essa identidade no 

fundo é a inteligência, procurar o material, procurar a forma, a exposição, e depois as 

gerações foram filtrando, e foram limando, e a casa o telhado era assim e passou a ser 

assim, porque assim é mais fácil, se for assim, o vento leva, e se a parede for assim, é 

Sul, é assim por causa da ventilação, é uma actividade quase inconsciente, uma palavra 

muito gasta e repetida, ambição da obra anónima. Mas eu continuo a dizer que é a 
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ambição máxima, eu explico isso e aconteceu um bocado no estádio, que é quando a 

obra deixa de ser do arquitecto e passa a ser das pessoas e já ninguém sabe quem é o 

arquitecto. Acho que se fizer um inquérito sobre a Torre dos Clérigos, as pessoas dizem 

que é o símbolo do Porto, mas ninguém sabe quem é o arquitecto, o Nasoni, e 

portanto acho que a ambição do arquitecto é fazer uma obra que depois, ao ser 

reconhecida por um colectivo, passa a ser das pessoas e não minha, e portanto quando 

eu digo isso no estádio do Braga, sem nenhuma falsa vaidade. Porque constatei, 

porque deixou de ser o meu projecto, não dormia porque não sabia se ia conseguir 

acabar, e depois a seguir à inauguração, comecei a levar lá amigos, engenheiros, havia 

umas excursões e eu tirava fotografias, dos meninos e das mães, e dizia-me "Oh 

Senhor Engenheiro, não se importa de tirar uma fotografia com o meu filho?", 

primeiro era Engenheiro que é uma perversão, e segundo começou-se a falar de Braga, 

e ao Bom Jesus e ao Estádio, mas já ninguém falava do Souto Moura. E hoje se 

dissessem, vamos demolir o estádio, e ninguém o demolia, e digo o estádio ou digo o 

Centro Cultural de Belém, que também foi muito atacado, as pessoas têm má 

memória, imagine-se isto em frente aos Jerónimos, havia uma manifestação, o povo 

levantava-se, mas ninguém sabe se aquilo é do Gregotti ou do "zé da esquina", isso é a 

tal, é o fim da arquitectura, é atingir o estatuto, que o colectivo usa sem saber de 

quem é, portanto faz parte da realidade próxima e afectiva. Como uma avó ou uma 

pessoa de família, que está ali, a sustentar a família, e isso é que eu gostava.  

E no metro, consegui em parte isso. Ninguém sabe quem fez o metro, aqui no Porto. 

Foi das obras, a seguir ao estádio, que mais gostei de fazer. Eu era subempreiteiro de 

um empreiteiro, completamente desconhecido. Trabalhei para ganhar credibilidade. 

Havia um problema, eu fazia uma proposta, e logo me contestavam: "Oh arquitecto, 

você não sabe quanto custa nada disto. Você escolhe os azulejos e chega". Eles não 

perceberam que o arquitecto é um coordenador de coisas. O Siza diz que o arquitecto 

não sabe nada de nada, mas sabe um pouco de tudo. E, assim, fui montando, para 

puder fazer as estações, aquilo que as empresas diziam: "o betão é assim, a ventilação 

é assado". Fui sobrepondo, montando. Primeiro, percebi logo as incompatibilidades, 

pelo que fui chamado à atenção, ao fim de uns anos: "Este gajo é útil, isto ia dar uma 

bronca do caraças”-diziam. Depois, fui montar um projecto de arquitectura em cima 
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daquilo. Optimizava soluções minhas, mas no fundo, com um suporte muito operativo 

e racional, em relação a eles, o que significava, muitas vezes, eles pouparem muito 

dinheiro. Depois, tive que fazer uma disciplina férrea, de pormenorização, porque 

tinha de dar a 10 arquitectos, porque eu não quis fazer o metro todo. Mas não era a 

“bandalheira”, como em Lisboa, tinha regra. Fiz uma memória descritiva para o metro 

e cada arquitecto tinha de usar aqueles pormenores, e depois tinha alguma variante. 

Porque era a única maneira de eu fazer coisas boas, e materiais caros e bons, com 

preços baixos, porque eu trabalhava com o empreiteiro. Eu tinha de fazer, por 

exemplo, 60 Km2 de pedra e tinha de escolher um granito, muito bonito, cinzento, mas 

tinha de ser barato, porque as estações tinham de ser todas iguais. Não podia haver 2 

ou 3 diferentes. Por exemplo, fazia um corrimão, que desse para todas as escadas do 

metro, e depois encomendava-se um perfil, que são 30Km; uma lâmpada, que são 

20km de lâmpada. E, portanto, isso obrigou a uma grande disciplina de desenho, de 

custos, etc. E não pode variar, porque todos os dias o metro é usado, por meio milhão 

de pessoas, que sobem e descem, portanto há meio milhão de mãos que vão passar 

pelo corrimão. Quer dizer que aquilo tem de estar bem afinado, não pode magoar, etc. 

Isto foi uma grande escola, foi encontrar um bocado a naturalidade do corrimão, e 

depois também não pode ser feio, porque não é nada natural que seja feio. 

PG: E voltando á questão da palavra de "inovar". Inovar é tornar as coisas naturais? 

SM: Não, é resolver um problema que não está resolvido e é preciso encontrar a 

solução, e para isso é preciso inovar. 

DF: Há pouco, estava a falar que o seu sonho era fazer a casa Alentejana, nesse sentido 

de pertença. Muitos dos concursos não se efectivam enquanto construção ou porque 

não avançam ou porque não são construídos.  

SM: Mas eu uso-os sempre. Eu começo sempre um projecto novo, usando aquilo que 

fiz ali, a primeira coisa que faço, que eu acho que é uma regra de inteligência, de 

entropia, é não gastar energia desnecessária, se eu tenho que fazer uma coisa, que já 

conheço, e já funcionou, não preciso de inovar. Eu fiz um auditório em Portalegre, em 

aço, e agora tenho de fazer um auditório em Lisboa igual, quer dizer o mesmo 

programa, e disse ao colaborador, arranja-me aí a copa (???) para ver se isto dá, e ele 
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disse "agora não vai fazer igual?", e eu disse assim, se eu achar bem, faço, se eu 

preciso de uma máquina de levar, eu não a desenho todos os dias, qual é o problema? 

Claro que depois não vai ficar igual, mas o ponto de partida é sempre uma coisa já 

utilizada, uso sempre o mesmo..., vamos a ver o que isto dá, e depois altero, mas 

tenho sempre um suporte, que me dá conforto, de qualquer coisa que já fiz. 

DF: Mas sente, então, que existe um bocado esta contaminação entre projectos, 

mesmo que não tenham avançado?  

SM: Eu tento usar o património o mais possível, até desgastar. Aliás, tenho um texto 

sobre isso, a dizer que desenho sempre a mesma casa, e gosto do Thomas Bernhard, 

porque ele escreve sempre o mesmo livro, e aquilo que ganha não se muda. O sentido 

da criatividade e da inovação é uma coisa que não me interessa muito. Porque acho 

que quem quer ser muito criativo, é porque não resolveu o problema. Se considerar a 

arquitectura como uma arte, eu acho que não o é, e como tal, a parte criativa da 

vanguarda, este novo número do El Croquis que se chama "A domesticação da 

Vanguarda", a vanguarda em si não me interessa, porque eu constato, primeiro não 

tenho ambição de entrar para a história da arquitectura, portanto não quero criar 

nenhuma vanguarda; e segundo ninguém vive numa vanguarda, as casas da história da 

arquitectura estão todas desabitadas, porque são manifestos, e não são naturais... Eu 

acho que a Farnsworth, a senhora esteve lá 5 vezes, veio-se embora. Não quer dizer 

que eu fosse lá 3 vezes, porque a acho uma coisa maravilhosa. Mas tem essa questão, 

a tal questão da naturalidade, se é natural, não é inovador. 

DF: De que forma, não existindo um espaço de verificação nos concursos, tira elações 

dos concursos? 

SM: Tiro, sempre. Quanto mais não seja o processo. Sou uma pessoa que vive isto 

intensamente. Acho que não há meio-termo. Ou é para matar ou então não vale a 

pena. Mesmo no próprio processo, tiro sempre-pessoas, entusiamo, ir ao sítio- tiro 

sempre um bocado partido disso. Mas mesmo passado muitos anos, às vezes ate são 

pessoas de fora a dizerem: "não será que isto tem a ver, oh arquitecto, com não sei o 

quê"; "o Estádio do Braga não será o estádio da Average (concurso de Lausanne?), 

não"; "mas estes desenhos são muito parecidos". Ah pois é, tem graça, isto, afinal, é 
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parecido com… Acontece muito. Quando me pedem, me arquivam ou fazem 

fotocópias, dos meus cadernos ou croquis, há uns que eles identificam e outros que 

não reconhecem e me vem perguntar donde é. Eu vejo-me à rasca, às vezes. Tenho 

uma espécie de um conjunto de formas de tal maneira habitual, uma gramática, um 

bocado já estereotipada que digo “espere aí, não sei se isto é a casa não sei de quê, se 

é a casa não sei de quantos, e depois lá descubro.   

PG: Como é que vê o futuro dos concursos? 

SM: Da minha parte, é abrandar, por questões um bocado de saúde e, também, de ter 

mais gozo a fazer os projectos. Um tipo ou fecha-se ou aguenta. Para aguentar, tem de 

aceitar as regras do jogo. Em Portugal, é futebol, não há cestos para jogar basquete. E 

as regras são um bocado assim, os prazos são curtíssimos e o dinheiro é pouquíssimo. 

As condições são péssimas, a legislação é horrível. Cada vez há mais leis para dar mais 

dinheiro. É tudo uma negociata. É cansativo e, muitas vezes, uma pessoa custa-lhe 

acabar a fazer as coisas com alguma dignidade. Mas para quê? Estou agora a fazer uma 

casa para mim, para recuperar, e portanto sou eu o cliente. É dificílimo, porque não 

tenho balizas, nem financeiras... Tenho um complexo, que não se pode fazer muito 

económico, porque tenho o complexo que se exige aos clientes e tenho que dar eu o 

exemplo. E depois aquilo é complicado. Mas estou a ter imenso gozo nisso, de ir quase 

todos os dias à obra, mudar e aperfeiçoar o desenho. E um tipo na França e na China 

não faz nada, faz uma maquete e vai-se embora, e depois mandam as fotografias e isso 

não tem graça nenhuma. Não me interessa. Portanto no futuro, eu acho que vai 

acontecer algo de muito diferente daquilo em que eu fui educado. As pessoas 

esquecem-se que o arquitecto apareceu há 500 anos. Antes do Renascimento, não 

havia arquitecto e, assim como aparece o arquitecto, também desaparece e ninguém 

liga nada, é como as baleias, estão a desaparecer. É uma figura até certo ponto como o 

Ulisses, porque é uma espécie de pseudo-herói, quer dizer, cheio de convicções, cheio 

de querer, de entrar na qualidade dos materiais, no artesanato, já não há disso, não há 

dinheiro, não há operários, e ele é daqueles gajos do circo que andam lá a abanar os 

pratos de um lado para o outro. Eu pertenço a uma fase de transição. As coisas já não 

são o que eram, no tempo do Távora, do Siza, mas também não sou moralista a dizer, 

aquilo era bom. Há imensas coisas boas agora. A globalização tem coisas maravilhosas, 
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portanto não sou contra. Vai acontecer qualquer coisa de muito diferente, e que vai 

ter imenso interesse e os homens vão acabar por descobrir as mesmas regras de 

qualidade, porque nestes momentos de transição, ficam sempre um bocado eclécticos, 

como no século XIX, coisas Neo-egípcias, uma coisa completamente caricata antes de 

haver o glorioso, heróico movimento Moderno, aquilo passou por uma embrulhada, 

no século XIX. E agora também está e vai ser qualquer coisa boa, só que eu já não vou 

ter energia para isso, tenho 60 anos e a arquitectura tem uma inércia muito grande, 

primeiro que a situação económica se crie confiança, quer pública quer privada, 

demora um ano ou dois, ou mais, depois disso demora o poder de decisão "vamos 

investir", depois há os bancos que vão dar dinheiro, depois compram-se os terrenos, 

depois escolhe-se o arquitecto, depois o projecto, portanto antes de 8 ou 9 anos não 

teremos experiências palpáveis para se julgar uma arquitectura, uma disciplina 

diferente, boa, diferente, com mais suporte, portanto sou optimista, aliás sempre fui. 

PG: E acha que nós vamos perder esta identidade pela qual somos reconhecidos? 

SM: Vamos perder e ganhamos outra. Há um tema muito interessante, que o homem 

andava a 4 patas e comia as ervas e tal. Depois, levantou-se e as pessoas diziam, ele vai 

morrer, porque nunca mais chega aos alimentos. Inventou, então, a fala e disse dá-me 

erva, portanto há sempre esta questão de até ver. Aquilo que se anunciava nos anos 

60, como as grandes catástrofes, não tem havido. Disseram que ia acabar o petróleo e, 

pelo contrário, cada vez há mais. O buraco do ozono parece que se esta a fechar não 

sei como. As injustiças são brutais mas morre menos gente. Não estou a dizer que a 

situação esteja boa. Estou a dizer os factos. E portanto tudo leva a crer que vai ser 

diferente e eu acredito que, até agora, temos conseguido encontrar caminhos 

diferentes. A comida é “lowcost”, mas nunca se falou tanto de comida. Antigamente, 

também se dizia que iam acabar as roupas artesanais, os linhos e os algodões, e 

lembro-me, sou da época, que as camisas nylon, que não era preciso passar a ferro, 

toda a gente andava vestido nelas, não há ninguém vestido de nylon, porque faz 

comichão e voltou tudo aos algodões e às fibras naturais. Ninguém come 

“hamburgers”, só em último caso, no aeroporto, no McDonald's a correr, mas ninguém 

sai de casa para ir ao McDonald's. Os sapatos, também, quem tiver dinheiro compra 

uns sapatos porreiros, e quem não tiver compra sapatilhas. É esse heroísmo bacoco e 
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romântico de que sei que vai ser diferente, porque se não for ficamos ridículos. Sei que 

as pessoas vão encontrar meios diferentes para perceber a realidade e vai ser qualquer 

coisa de notável, como em cada época foi sempre assim. Os góticos superaram os 

romanos, o renascimento superou os góticos, etc. Os pós-modernos é que acho que 

não superaram bem... Mas o Neomoderno é Pós-moderno... 

PG: E acha que as escolas estão a produzir arquitectos com essa capacidade? Porque a 

instituição, a academia é das mais lentas a mudar. 

SM: É. Estou um bocado apreensivo porque as escolas que eu conheço cada vez tem 

menos arquitectos, projectistas, quer dizer tem muitos arquitectos, cada vez tem mais 

gente que nunca fez nada. Dá aulas de janelas e nunca fez uma janela. O que é um 

bocado estranho porque é mesma coisa que um cardiologista abrir um consultório, se 

passou toda a vida a estudar a história da cardiologia. Chega lá um gajo com um 

enfarte e o gajo quina em três tempos. Portanto, nesse aspecto eu afastei-me, não dou 

aulas aqui. Neste ano, vou dar aulas para Itália. Já dei na Suíça, mas a Suíça continua a 

ser uma excepção. As escolas têm 15 alunos. É como estar num almoço. Existe uma 

proximidade muito grande, fala-se de tudo porque existe esta conivência quase em 

cima da mesa. Zurique era a mais dura, porque era Alemã, mais rigorosa nos horários. 

Gostei de Zurique. Gostei muito de Lausanne. Gostei muito da Suíça. Não gostei nada 

dos Estados Unidos, Harvard. Ainda hoje fui a Guimarães, ver lá a exposição sobre o 

plano B da Escola do Porto, de que era os trabalhos, de nós alunos, e fui com 2 amigos 

meus, e um certo saudosismo no almoço e ficamos com esta sensação, que nós 

criamos a escola que queríamos. Fizemo-nos a nós próprios. Tínhamos professores que 

nos davam tudo. Movimento Moderno, Estruturalismo, Semiologia, e depois um tipo 

optava e dizia interesso-me por isto, não me interesso por aquilo, e esses tipos estão 

um bocado quadrados, em cortes, alçados e plantas que isso é processo, mas não é a 

arquitectura. É o processo de representação. Esse academicismo da gente nova que 

nunca soube, nunca passou porque aquilo que há bocado explicava daquilo que estou 

a tentar fazer agora nesta última fase, de encontrar a tal naturalidade. 
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4:05 [DF] Qual é o papel dos concursos no desenvolvimento do seu escritório? 

4:09 [JG] Para mim, foi central. O primeiro projecto que fiz foi um concurso que ganhei 

e era ainda aluno da faculdade, estava a terminar o curso e ainda não tinha o diploma. 

Quando fiz o concurso para o convento e centro Dominicano em Lisboa, que fiz com o 

Paulo Providência, ainda éramos estudantes, estávamos a fazer a prova final quando 

começámos a fazer o concurso. Obviamente, quando terminámos o concurso já 

tínhamos acabado o curso. Foi decisivo, porque a vitória naquele concurso que era não 

só muito bem pago, em termos de prémio, como em termos de condições gerais para 

o trabalho, permitiu, logo de seguida, montar um escritório, para fazer o projecto do 

convento. Um processo que se prolongou ao longo dos anos, aliás não acabou ainda, 

porque o edifício não foi concluído. Tem duas fases em desenvolvimento, a parte 

residencial e a igreja, mas ficaram a faltar ainda duas partes do edifício, o centro 

cultural e a residência universitária, ainda é um processo em aberto. Também me 

motivou, naturalmente, a participação em concursos posteriores, alguns bem-

sucedidos outros mal, no sentido em que não ganharam. Em '93, quatro anos depois, 

fizemos um concurso para a biblioteca da Universidade Nova de Lisboa, eu e o Paulo 

Providência, e ganhámos. Isso, de alguma maneira, permitiu a consolidação do 

trabalho do escritório. Era um concurso também com alguma dimensão, e esse sim, 

deu lugar ao projecto de execução logo de seguida e à realização da obra, embora a 

obra só tenha sido feita cerca de dez anos depois, mas deu lugar à realização integral 

da obra. Posteriormente, acabámos um bocado por ali, porque, entretanto, também 

começou a aparecer um mercado de trabalho privado que no fundo retirava a 

pertinência do concurso, ou seja, estávamos a dar resposta a encomendas privadas, 

individualmente ou em conjunto, e éramos ambos professores na Universidade. o que 

obviamente limitou o investimento no escritório. Por um lado, estávamos a dar aulas e 

a fazer a carreira académica, e por outro, a tentar investir no escritório e a fazer obra, 
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que é para nós um aspecto central do nosso trabalho. Uma parte importante da 

investigação em arquitectura é fazer obra. Mesmo sendo professor e procurando 

responder a todos os requisitos académicos que a vida profissional que a um professor 

se exige. Fazer obra é fazer investigação em arquitectura. Nesse período, 1993 e os 

anos imediatamente a seguir, coincidiram dois grandes trabalhos no escritório: o 

trabalho dos Dominicanos que estava a decorrer e o novo edifício da biblioteca da 

Universidade Nova de Lisboa, em Almada. Estes trabalhos preencheram o escritório e 

por isso não fizemos concursos de grande dimensão. Fizemos alguma coisa a convite, 

mas não muito bem-sucedidos, infelizmente, e portanto, nessa fase concluindo os 

projectos que estavam a decorrer, respondendo à encomenda privada e à vida 

académica. Entretanto, o escritório que eu tinha em conjunto com o Paulo dividiu-se. 

Foi um fim mais ou menos natural, os projectos estavam a concluir e cada um de nós 

começava a ter projectos individuais um pouco diferentes. Montei o escritório sozinho, 

mantendo a estrutura que já existia, mas foi quase como recomeçar do zero. Tinha 

uma série de encomendas privadas que deixaram de fora o concurso, como forma de 

angariação de trabalho. Fui fazendo alguns concursos, a partir do final dos anos '90, 

'00, mais ao menos no período de divisão do escritório, mais por razões de 

investigação. Interessava-me, por alguma razão, explorar em projecto programas que 

estavam em concurso, portanto o interesse de poder a partir de um concurso reflectir 

sobre as condições de um programa, lugar. Obviamente, há sempre a esperança de se 

ter um prémio e no máximo a vitória para podermos fazer obra. Mas alguns dos 

concursos em que participei tiveram esse carácter de reflexão, investigação sobre o 

projecto. Também foi um período em que o meu escritório começava a crescer, 

portanto interessava-me, também pelas dinâmicas do escritório, ter os colaboradores 

activos e exercitados nesta capacidade de responder a diferentes escalas em 

simultâneo. Estar a fazer um trabalho real, uma remodelação ou um edifício novo e, 

simultaneamente, uma reflexão mais alargada, em conjunto, sobre um qualquer 

programa. Foi a estratégia que fomos seguindo. Depois, entre '00 e '10, foi o período 

em que tive o escritório com maior dimensão e em que fiz eventualmente mais 

trabalhos. A partir de '10, entrou a crise e já tem uma natureza um bocado diferente, e 

também escasseiam os concursos. Nesse período, fiz alguns concursos, alguns por 

convite, um deles que foi particularmente interessante pela circunstância, porque eu 



3 
 

fiz um concurso que inicialmente era necessário fazer candidaturas, manifestações de 

interesse com o currículo para o concurso internacional em Milão, o museu Diocesano. 

Nessa primeira fase, eles escolhiam dez concorrentes e eu fiquei seleccionado, sendo 

que os outros nove eram personalidades absolutamente extraordinárias desde Sejima, 

David Chipperfield, etc, o que me deixou surpreendido. Foi um concurso muito bem 

pago, nesta segunda fase, o que me permitiu montar, no escritório, uma equipa 

pluridisciplinar, com muitos participantes, com viagens a Itália dessa equipa porque, 

no fundo, como o concurso era pago, eu não estava à espera daquele dinheiro para 

sustentar o escritório e foi mais uma oportunidade de poder levar a equipa a Itália, 

fazer investigação no lugar, ter a minha equipa conhecedora do lugar e das 

circunstâncias do problema, e poder participar com bastante intensidade nessa 

reflexão, foi um concurso muito interessante. Nunca se chegou a construir, portanto 

ter ganho ou não era mais ou menos igual porque não havia prémio. Eram todos pagos 

da mesma maneira, embora supostamente o vencedor iria construir o edifício, mas 

como em todos os concursos em Itália, nunca se constrói nada. Fiquei em quinto lugar, 

fiquei entre a Sejima e o David Chipperfield, o que foi uma coisa extraordinária. 

Depois, em outros concursos que fiz também por convite, em alguns recebi prémio. Fiz 

concursos em determinadas circunstâncias, ou por convite ou pelo programa e sua 

oportunidade de reflexão, porque me pareceu importante para o escritório, por algum 

motivo. Na verdade, a partir desse início áureo, logo com dois concursos ganhos, talvez 

porque nunca fiz insistentemente muitos concursos, nunca mais consegui fazer 

nenhum trabalho que conseguisse por concurso, em termos de obra. Houve, também, 

um concurso por convite que fiz para os Açores, em que fiquei em segundo lugar, 

sendo que a justificação do júri era bastante bizarra porque 80% da acta explicava 

porque é que o meu projecto sendo melhor não ganhava e os outros 20% porque é 

que o que sendo pior ganhou. Era uma igreja e um centro paroquial, no Faial, e depois 

percebia-se que o projecto vencedor tinha sido uma insistência do pároco local ou da 

diocese que queriam um projecto com um carácter um bocado mais conservador. 

Achavam que a população era muito pouco informada e não ía perceber o meu 

projecto, embora o meu projecto fosse de facto melhor. A Diocese tinha decido que 

não queria coisas tão radicais e o projecto que ganhou era completamente 

convencional, parecia uma igreja feita no século XIX. Quando tive o segundo lugar, 
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recebi um prémio monetário e usei o dinheiro para fazer uma coisa, que sempre fiz 

quando ganhei prémios em concursos, que foi fazer viagens e ofereci o prémio aos 

meus colaboradores na condição que o dinheiro fosse gasto numa viagem de 

arquitectura deles em conjunto. Quando ganhei o convento dos Dominicanos, eu e o 

Paulo utilizámos o dinheiro do prémio para fazer uma viagem, em '89, à Suécia e à 

França, para ver algumas das referências que tínhamos usado para o desenho do 

convento ou que, pelo menos, nos tinha influenciado de alguma maneira no desenho. 

Fizemos a viagem à Suécia no Inverno e estivemos, apenas, em Estocolmo, em que 

descobrimos um autor, Lewerentz, que tinha trabalhado com o Asplund, no Cemitério 

de Estocolmo, que nós fomos ver e nesse cemitério descobrimos que o Asplund era 

uma figura bastante mais interessante do que a história nos relatava na altura, nos 

anos '80, porque não se conhecia nada sobre ele, era mais ou menos obscuro. 

Descobrimos que ele tinha uma igreja muito misteriosa no Sul da Suécia, em Klippan e, 

obviamente, não podemos ir ver porque estávamos no Inverno, não tínhamos carro, 

etc. E os meus colaboradores decidiram como destino da viagem que lhes ofereci 

como prémio, ir a Klippan, terminar a viagem que fiz no passado. Foi muito bonito, 

comovente. Deu sentido, à forma como eu encaro as oportunidades do trabalho, são 

desafios mais para pensar e por prazer, do que propriamente para estar a ganhar 

dinheiro, para poder comprar isto ou aquilo. É mais uma oportunidade para fazer 

coisas que numa encomenda normal não faço. Eu diria que a encomenda normal 

permite-me pagar as contas de electricidade, os colaboradores e as coisas básicas e 

comuns de um escritório e os concursos e prémios que possam trazer permitem-me 

outros voos, extravagâncias, num certo sentido, que uma encomenda normal não 

permite. 

21:42 [DF] Do ponto de vista metodológico que diferenças sente que existem entre os 

concursos e as encomendas? Esse maior grau de experimentalista de que fala tem 

algum reflexo na forma como faz o projecto em concurso? 

22:14 [JG] Existe uma diferença para mim fundamental que é, num primeiro momento, 

a ausência de um cliente. É evidente que quem promove um concurso é um cliente, só 

que nós ainda não o conhecemos. Ele diz-nos, genericamente, qual é o programa e 

quais as condições para a obra, mas não há uma relação directa com esse cliente. 
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Portanto as limitações, sugestões que um cliente real nos vai acabar por introduzir, um 

cliente concreto é sempre altamente estimulante, mesmo que seja um cliente muito 

difícil. A diferença fundamental é que num concurso não há um cliente objectivamente 

a quem responder. Há um programa com determinadas condicionantes, mas não há 

uma pessoa. Isso permite um grau de liberdade enorme na resposta, até porque 

quando há um concurso, em princípio, é um júri a decidir e nós sabemos que o júri é 

heterogéneo e pode valorizar ou não certos aspectos. Em princípio, se o júri for bem 

constituído, ele vai valorizar questões estritamente arquitectónicas desde que depois o 

projecto responda a questões básicas, terreno escolhido, orçamento mas em geral 

nunca é um critério fundamental de um concurso de arquitectura, o projecto 

fundamental é a qualidade arquitectónica, o principal requisito de um cliente normal. 

O cliente normal, quando contrata o arquitecto, quer uma resposta diferenciada, como 

é evidente, mas quer coisas concretas, ele sabe se o programa está a ser respondido 

ou não. A relação é muito directa e linkada com o programa e com o requisito, 

condicionantes que o cliente tem. Num concurso, isso não existe dessa maneira. Isso 

introduz uma grande liberdade, especulação maior na questão que é a caracterização 

arquitectónica do edifício. Valorizar aspectos de natureza estritamente arquitectónico, 

espacial, construtiva, programática mas não é, necessariamente, uma relação directa. 

No projecto de Itália, para além de mim e talvez do Chipperfield, éramos talvez os 

únicos que respondiam ao programa. Nenhum dos outros respondia, resolvia o 

programa. Eles previam que se podia fazer cave até sete metros de profundidade, por 

causa dos estratos romanos que existiam naquele lugar. O vencedor fazia mais ou 

menos quinze metros de profundidade e ganhou na mesma, porque o júri nem sequer 

deu atenção a uma condicionante que o próprio concurso colocava, e eu por acaso 

respeitava. Só para dizer que, num concurso, as pessoas valorizam o efeito cénico ou 

efeito da forma, das questões espaciais que são importantes e isso marca uma 

diferença na resposta ao concurso. Para mim, essa é a diferença central. Depois tem 

outra coisa que não deixa de ser interessante do ponto de vista metodológico, a 

resposta a um concurso tem datas muito concretas que não se podem deixar de 

respeitar, numa encomenda privada, com as devidas salvaguardas porque depende do 

cliente, há sempre uma margem mais ou menos elástica de resposta. Um trabalho que 

devia ser entregue daqui a um mês pode ser entregue daqui a mês e meio, mais 
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semana menos semana, depende da forma como se negoceia isto com o cliente. Estou 

a falar numa primeira fase, na elaboração de um projecto para definir aquilo que nós 

chamamos de estudo prévio, definir um conceito, princípios da organização do espaço 

e da construção. Não estou a falar de projectos de execução que depois tem datas 

muito rigorosas que tem que ser respeitadas. Numa fase inicial que é aquilo que pode 

ser comparável a um concurso. O concurso tem sempre estas fases genéricas das 

questões espaciais, conceptuais e eventualmente construtivas mas ainda numa escala 

alargada. Com o cliente privado, temos sempre uma margem razoavelmente flexível, 

num concurso isso não acontece. Temos três semanas para fazer um concurso e 

obedece a um rigor de desenvolvimento muito claro, na semana x temos de ter isto, 

depois temos de ter aquilo, três dias antes de montar os painéis, etc, há um processo 

de trabalho que o concurso obriga a assumir, que é extraordinariamente pedagógico. 

Não digo só por mim, mas também para os colaboradores, que são normalmente 

pessoas que estão a acabar o curso há pouco tempo e que estão ainda, obviamente, a 

confrontar-se com metodologias da escola e isso é extremamente pedagógico porque 

se percebe que quando se está numa encomenda directa tem que se respeitar um 

conjunto de regras e responder por etapas, por objectivos, portanto tem essa 

diferença fundamental. 

28:21 [DF] Para além destas diferenças metodológicas, sente que existe a imagem, no 

sentido de comunicação de um concurso, assim como uma retórica projetual distinta 

de uma comissão? 

28:40 [JG] Existe completamente e hoje sobretudo, mais que no passado, como eu já 

tenho alguma idade tenho balizas muito diferentes de resposta. Hoje, com as 

ferramentas que temos do ponto de vista informático, mesmo um cliente privado está-

se nas tintas para as plantas e para os cortes. Não ligam nenhuma. Querem ver 

imagens, renders, querem conseguir visualizar em 3D, e depois mais à frente vai ver se 

na planta, se por exemplo, os quartos estão no sítio certo, ou se cabe a cama, etc, mas 

num primeiro momento é a imagem que eles procuram e eu reconheço que, do ponto 

de vista da resposta, o meu trabalho é um reflexo dessa mudança. Ou seja, quando 

faço um estudo prévio para um cliente introduzo sempre a imagem, as maquetes sim, 

mas os 3D são muito importantes. Curiosamente, um cliente percebe melhor o 3D do 
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que a maquete, por não conseguir realizar muito bem a escala e no 3D é como numa 

fotografia ele consegue-se perceber lá dentro. Portanto essa retórica dos concursos 

que começa antes disto, nos concursos da imagem  e de conseguir em dois ou 

três takes esclarecer a potência da resposta arquitectónica que o nosso projecto tem, 

é uma retórica própria, obviamente. E é uma retórica em termos absolutos porque é 

um discurso que esconde as fragilidades que valoriza uma imagem e, às vezes, é a 

imagem pela imagem, porque é uma montagem de um enquadramento específico 

que, eventualmente, nunca se vai ver na realidade, porque ele não existe, de um tipo 

de utilização que o edifício nunca virá a ter. Portanto, nesse sentido, é completamente 

retórico, mas valoriza uma intenção, um conceito. E como um júri é ou deveria ser 

maioritariamente constituído por arquitectos, essa valorização da imagem, da 

definição desse conceito é absoluta. Já estive numa série de júris de concursos, como 

jurado e não como concorrente, e sei que isso é fundamental, a qualidade de 

apresentação de um painel pode eliminar imediatamente um candidato, mesmo que o 

projecto seja espectacular. Se nós temos cem concorrentes e temos que seleccionar 

dez no espaço de um dia, para depois no dia seguinte podermos seleccionar os três 

melhores, obviamente que essa triagem vai sendo feita, os que tem muito mau 

aspecto e são mal desenhados são imediatamente eliminados, mesmo que o projecto 

seja absolutamente extraordinário, na resposta concreta aos problemas do programa, 

mas se não tem uma imagem completamente compreensível, apelativa, é eliminado. E 

depois, naqueles que são seleccionados, eu estou a falar pelo menos de uma 

metodologia que eu sigo, também sou professor e tenho algum treino para saber 

descodificar quando é que um projecto é normalmente bom e os arquitectos que o 

estão a fazer têm qualidade, normalmente eles respondem bem às duas coisas, 

respondem bem à definição de uma imagem e respondem bem a um programa 

normalmente, mas pode-se valorizar este ou aquele aspecto. Numa segunda fase 

desta pré-selecção, nós vamos olhar para as questões mais detalhadas do projecto 

para saber se ele responde bem ao programa, se o projecto faz sentido na relação com 

o lugar. Mas isso é uma segunda fase, porque a primeira é essa retórica que funciona 

por eliminação de partes. Na encomenda privada, não estamos em concurso, não 

temos competição portanto se nos faltar um elemento, não é por isso que o cliente vai 

embora e procura outro. Em princípio, temos o trabalho mais ou menos assegurado e 
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não há essa pressão de tentar criar um conjunto de painéis síntese, cativar, no sentido 

de dizer "é mesmo este que eu quero e não outro", no cliente privado se a encomenda 

já está feita, em princípio, isso não acontece. O cliente tem requisitos muito próprios e 

embora se fascine, inicialmente, por uma imagem, logo de seguida já está a olhar para 

as questões concretas do programa. Portanto, essa retórica tem uma importância 

diferente. Agora, há uma coisa que eu acho que é comum, é ter um discurso claro, 

saber mesmo o que estamos a tentar propor e como estamos a tentar fazer passar a 

mensagem. Ou seja, se eu tenho um cliente que é um arquitecto, eu tenho um 

discurso de determinada maneira, o projecto até pode ser exactamente igual mas se 

eu estou a falar para arquitectos eu tenho um discurso montado de uma maneira, e se 

estou a falar para um cliente que não é arquitecto eu tenho que ter a capacidade de 

construir um discurso que ele consiga compreender, no sentido de perceber que há 

questões de natureza conceptual e há questões de natureza prática, porque um cliente 

quer sempre um arquitecto que saiba o que está a fazer e que saiba construir. Nenhum 

cliente quer um arquitecto que tenha umas ideias mirabolantes e que depois não saiba 

fazer. Quer um tipo que vá para a obra e saiba como é que se põe a mão na massa, 

que é uma questão fundamental. O discurso muda, embora a essência está lá. Agora 

essa retórica é que é um bocado diferente porque para responder a um público nós 

montamos um discurso de determinada maneira. Para os concursos, há uma retórica 

específica, para um cliente tem outra retórica. Constrói-se um discurso que valoriza as 

nossas opções para que o alvo consiga compreendê-las e consiga perceber que elas 

são excelentes para a resposta ao problema. Insisto com esta diferença fundamental. 

No primeiro caso, do concurso, há vários concorrentes, soluções e nós sabemos disso 

portanto temos de tornar a nossa mais apetecível. No caso do cliente privado, não há 

mais concorrentes e nós, no fundo, temos que construir um discurso que seja 

compreensível e sedutor, mas sem o risco de perder o cliente. 

36:20 [DF] Se nos concursos existe uma ideia do cliente mais difusa, enquanto numa 

encomenda directa o cliente é mais definido, concreto, sente que é importante e com 

base nesta questão retórica, sente que é importante para si orientar de alguma forma 

a retórica ou mesmo o projecto, a intenção em função do júri? 
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36:55 [JG] A forma como eu abordo um projecto para resolver um problema não muda 

muito, porque sou eu a resolver um problema. Depois, a forma como eu monto um 

discurso para chegar ao alvo é que é diferente e é, nesse sentido, que eu digo que 

estou a fazer um concurso e estou a responder a um júri. A minha retórica de discurso 

para aquele júri tem uma natureza, a minha retórica de discurso tem outra porque são 

coisas diferentes. Mas quando estou a conceber o projecto, não tenho uma diferença 

essencial, em termos das motivações de arquitectura, aquilo que me interessa, eu 

tenho aqui os meus livros de arquitectura porque quando estou a conceber um 

projecto gosto de pensar sobre os problemas, de repente, as ideias vão se cruzando e 

eu vou procurando confirmar através da bibliografia que tenho, vou tentando procurar 

autores que se aproximem das questões que levanto e vou ver. Portanto é um 

trabalho de investigação, pesquisa, de cruzamento de dados que me agrada muito e 

que me entusiasma e isso eu faço da mesma maneira num concurso ou numa 

encomenda privada. Na verdade, quando o projecto começa a ganhar forma e começo 

a responder ao programa com mais rigor é que a coisa começa a variar um bocado. 

Uma coisa é um júri de arquitectura outra é o cliente privado que tem requisitos muito 

específicos e a partir daí, de facto, a minha resposta também começa a mudar. Se 

estou a fazer um concurso, a minha resposta vai enfatizar os aspecto de natureza 

conceptual e da imagem. Se estou a fazer um trabalho para um cliente privado, a 

minha resposta vai para questões muito concretas. A raiz é igual, depois ela vai sendo 

canalizada em função do interlocutor. Se estiver a falar com um Japonês, não vai servir 

de nada se eu falar em Português. Eu tenho que perceber quem é o interlocutor que 

está à minha frente e construir um discurso que ele consiga compreender. O discurso é 

feito muito em função da circunstância. Insisto que, no momento original do projecto, 

essa questão não é central, mas na forma depois de montar o discurso é central. Nós 

podemos ter um projecto super-complexo, de múltiplas referências arquitectónicas, 

filosóficas, etc  e para determinado interlocutor essa mensagem não é passada com 

essa complexidade porque não é relevante. Podemos valorizar outros aspectos que ele 

vai compreender e que vai saber valorizar e que nos permite a construção da obra. E 

depois esperamos é que a utilização do edifício venha a responder a coisas que o 

cliente nem sequer pediu. Em geral, acho que é isso que acontece. Eu tenho dois ou 

três edifícios em que isso me aconteceu, em que achei que o discurso não deveria ir 
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em determinado sentido, o edifício foi feito com muitas dificuldades e o resultado, 

felizmente foi exactamente aquilo que eu esperava: as pessoas não conseguiam 

compreendê-lo conceptualmente mas conseguiam compreendê-lo fisicamente, 

conseguiam compreendê-lo com o corpo. É uma coisa dificílima porque o primeiro 

entrave é o cliente não perceber o que está a fazer e não querer fazer. 

42:31 [DF] O que pensa da tendência em alguns países da democratização no processo 

de selecção dos concursos? 

42:46 [JG] Eu acho que é interessante ouvir a população sobretudo se for um edifício 

de utilização pública ou se tiver um impacto urbano muito forte. Mas acho 

demagógico quando a população decide. Nós temos que ter a lucidez de perceber que 

se fazemos um concurso é porque o programa do edifício justifica ouvir várias opiniões 

de arquitectos sobre aquela resposta, para depois escolher aquela que mais se 

adequa. Por outro lado, a consciência de que um trabalho, uma resposta técnica de 

grande complexidade só pode ser verdadeiramente descodificada por pessoas que 

tenham uma formação de nível equivalente. Não têm de ser todos arquitectos, mas 

têm de saber descodificar o que estão a avaliar. Porque corre-se o risco de que, num 

concurso desses, a opinião popular que resulta sempre de uma média indefinível 

acabe por ser extramente conservadora ou respostas, por vezes, muito cenográficas, 

muito fashion mas que não responde de todo áquilo que é o problema original, o 

problema que levou ao concurso. Nesse sentido, eu acho que é importante ouvir a 

população mas como uma auscultação que pode, do meu ponto de vista, num 

determinado momento ajudar a escolher. Imagine que há uma situação em que o júri 

tem com uma avaliação idêntica dois tipos de projecto, estratégias completamente 

diferentes e está hesitante e manifestamente há uma consulta pública que claramente 

prefere um deles, então o júri pode considerar essa opinião pública. Agora, eu acho 

que ela tem de ser complementar e nunca exclusiva, nem com maior peso que o júri 

técnico, senão é uma coisa completamente demagógica e aí entramos num processo 

completamente absurdo de fazer os arquitectos responder para um público que não 

sabem quem são. Não se pode entrar num populismo que desvaloriza a resposta 

profissional. Nós não estamos a dar opiniões, estamos a fazer projectos, estamos a 

propor uma solução. Um projecto não é uma opinião, projecto é uma estrutura de 
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pensamento que responde a um problema, é utilizar as ferramentas que tenho ao 

dispor para construir uma resposta. A consulta popular é uma opinião e não pode estar 

no mesmo patamar. 

48:39 [DF] Aqueles concursos que à partida não avançaram sente que contribuíram de 

alguma forma para a sua prática? 

49:25 [JG] Foram importantes. Quando digo que programas, desafios que à partida 

numa situação convencional aparecem menos é só porque não é propriamente muito 

comum baterem à porta do escritório a pedir para fazer uma biblioteca com 8.000m2 

ou uma escola, ou um edifício universitário. As oportunidades de reflectir sobre estes 

programas em geral, vem através dos concursos, há um tipo de trabalho que numa 

encomenda privada em geral, estou a falar pela minha experiência de escritório, não 

aparece regularmente. Os concursos servem também para fazer coisas que eu numa 

situação normal não faria. Fazer um concurso para uma casa é uma coisa que não 

agrada nada. Porque eu acho que a casa é uma coisa, resposta muito concreta, nesse 

sentido, não me entusiasma especialmente. Porque eu por exemplo, desenho muito as 

casas em função da pessoa que está à minha frente, preciso de a ver para saber como 

é que lhe vou desenhar uma casa. Não consigo desenhar uma casa em abstracto, não 

tenho motivação sequer, não consigo perceber como é que vou desenhar. Como é que 

a pessoa que me pede se vai encaixar no espaço que eu vou desenhar. Agora insisto 

nesses programas: auditórios, museus, escolas, bibliotecas, centros de saúde, edifícios 

desse tipo são programas com complexidades que são estimulantes de pensar porque 

nos desafiam para coisas que nós não desenhamos, numa encomenda privada.  

51:41 [DF] Como imagina o futuro dos concursos em arquitectura? 

51:45 [JG] Estive na Ordem, durante alguns anos. Como presidente, estive três anos e 

era um dos temas que precisamente que se colocava, sobretudo a partir de 2005-06, 

começou a haver poucos concursos. Ainda antes desta crise avassaladora, já havia 

muito poucos concursos promovidos pelo Estado e começou a haver uma coisa que 

era a encomenda directa do Estado, por exemplo, na “parque escolar” foi isso que 

aconteceu e esse era um debate que nós tínhamos, muito importante porque na 

verdade desvirtuava completamente a natureza do concurso. O concurso prevê, por 
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um lado, uma multiplicidade de respostas para o mesmo problema e quem ganha é 

quem encomenda, porque tem várias respostas e pode escolher, e quem encomenda, 

se for o Estado, fica mais salvaguardado se vir vinte ou trinta respostas possíveis, do 

que encomendar ao vizinho do lado. Isto não faz sentido, porque temos de 

salvaguardar o interesse público, o interesse público é ouvir o que é que as pessoas 

tem a dizer sobre isto, as pessoas neste caso os técnicos, os arquitectos. E os 

concursos, por outro lado, dão oportunidade a várias gerações de angariar trabalho. 

Porque a estratégia de convidar pessoas directamente é extraordinariamente 

perniciosa, maligna, porque só dá trabalho a quem já fez coisas iguais. Só pode fazer 

escolas, quem já fez escolas, só pode fazer museus quem já fez museus, etc. E isto é 

extraordinariamente perigoso porque só se entrega trabalhos de edifícios classificados 

a quem já o fez. Quem garante que um jovem estudante com dois ou três anos de 

experiência de trabalho não propõe uma solução muitíssimo mais interessante que 

uma pessoa com vinte anos de experiência. Eu fui esse exemplo. Nesse sentido, a 

encomenda directa do estado parece-me inaceitável, por princípio, embora reconheça 

que se tivermos prazos muito curtos de resposta temos de ser pragmáticos e tomar 

decisões, agora isso não significa que vou entregar projectos aos mesmos. Posso 

convidar quatro ou cinco pessoas para responder, e neste grupo pomos as gerações 

mais velhas e mais novas. Apesar de tudo, damos oportunidade a diferentes gerações, 

a diferentes interesses a responder a um problema. A tendência dos últimos dez anos 

foi o desaparecimento dos concursos porque generalizou-se esta ideia de que havia 

muitos arquitectos a ganhar concursos que depois não tinham experiência nem 

conhecimento para levar os concursos, desenhos a projectos de execução 

competentes e a fazer obras. Portanto, generalizou-se esta ideia de que é melhor 

convidar pessoas que já sabem fazer. Eu acho isto inaceitável. Porque apesar de tudo o 

que se ganha é mais do que o que se perde com um concurso aberto para toda a 

gente. Mesmo que os mais velhos tenham tendência a não ganhar quando estão a 

concorrer com mais novos, porque é o que acontece normalmente, quem ganha são os 

mais novos. Porque tem capacidade de aliciar, é evidente que as gerações mais novas 

dominam informaticamente os meios de comunicação que as gerações mais velhas 

não dominam e quando estão em competição, obviamente aquilo é avassalador. Por 

outro lado, as gerações mais novas dominam um imaginário contemporâneo que as 
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gerações mais velhas não é que não dominem, mas têm outros interesses, que são 

legítimos. Portanto, isto desequilibrou um bocado o balanço. Basicamente, não houve 

concursos públicos nos últimos dez anos. Houve pontualmente um ou outro concurso. 

E insisto que não foi só porque estivemos numa crise monumental, foi que porque há 

uma estratégia mais ou menos concertada, mesmo nas próprias autarquias, anti-

concurso. O que eu acho pena, porque as pessoas não percebem aquilo que estão a 

perder e se entra na demagogia fácil de que uma resposta pragmática é melhor que 

um bom projecto. E não é verdade. Com todos os erros, que às vezes os projectos têm, 

é sempre melhor um bom projecto que uma resposta muito pragmática a um 

problema. E a história está cheia de exemplos disso. Infelizmente, não vejo com muitos 

bons olhos o futuro dos concursos. Também porque agora há uma espécie de paranóia 

moralizadora de não gastar dinheiro mal, que obviamente eu subscrevo, mas acharem 

que gastar mal é fazer concursos em que há prémios porque acham que é atirar 

dinheiro pela janela, que não é verdade. É claro que se gasta algum dinheiro na 

preparação de um trabalho destes, para depois escolher o melhor, mas o que se 

ganha, do ponto de vista cultural é incomparavelmente mais que o que se perde. 

Agora, é evidente que do ponto de vista demagógico, se formos explicar a uma 

população porque é que se gastou tanto dinheiro num projecto, as pessoas tendem a 

ser conservadoras e a não conseguir compreender, mas um político tem de saber o 

que é melhor e as pessoas têm de confiar. Eu acho que, neste momento, está a 

acontecer uma coisa muito perigosa, é haver muitos concursos que não tem sequer 

prémios, isto porque, quem os promove tem consciência de que não há trabalho, que 

há muitos jovens arquitectos que estão sem trabalho e que fazem qualquer coisa de 

graça para conseguirem qualquer oportunidade de participar. E isto, do ponto de vista 

ideológico, é inaceitável. É dizer, "como não tens trabalho podes fazê-lo de graça" e 

isto é inaceitável. É um desrespeito pelo trabalho e pelos próprios arquitectos. Os 

arquitectos nos últimos anos não têm uma visão profissional alargada, como têm, por 

exemplo, os médicos. Às vezes também exageram e têm uma visão muito corporativa, 

o que também é mau. Os arquitectos são muito pouco unidos nesse aspecto, se têm 

trabalho querem lá saber. A classe dos arquitectos não percebe que quando está a 

responder a esses desafios está a desvalorizar-se profissionalmente e alimenta uma 

máquina que desrespeita o nosso trabalho. Não podemos ser pagos só se o cliente 
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gostar, temos de ser pagos pelo trabalho. Temos de defender esse principio de 

trabalho e os concursos, nesse aspecto, tendo regras, premiando com clareza os 

melhores trabalho, são um desafio que, do meu ponto de vista, responsabiliza os 

profissionais e, obviamente, que quanto maior é o concurso, quanto maiores são as 

exigências, isso obriga a que os arquitectos saibam também dizer assim: "eu não vou 

concorrer a este concurso porque não tenho meios para responder a isto 

adequadamente, portanto vou responder a um concurso com uma escala mais 

pequena, com um programa mais simples". Há imensos concursos internacionais, 

alguns eu participei, em que o grau de complexidade da resposta é tão elevado que 

uma pessoa, ao fim de uma ou duas horas a olhar para aquilo, percebe logo que não 

tem capacidade para responder a isto porque o grau de complexidade é tão elevado 

que não faz sentido, às vezes não é uma questão de capacidade intelectual, mas de ter 

estrutura para o poder fazer.  
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1:33 [DF] Qual é o papel dos concursos no desenvolvimento do seu escritório? 

1:36 [BC] É um papel bastante importante porque eu acho que os concursos são um 

motor experimental no escritório. Fazemos concursos, uns ganham-se, outros apenas 

se ganha prémios, outros não se ganha nada, mas acho que os concursos servem ou 

para experimentar coisas novas, que nunca se fez, ou até para abordar questões que já 

tinham sido feitas noutros projectos que também não evoluíram, porque há projectos 

que a certa altura param... Os gabinetes que têm sempre esta prática de fazer 

concursos com alguma rotina, o que se verifica analisando, é que são um argumento 

para experimentar soluções, de todos os pontos de vista, sejam funcionais, da forma, 

da linguagem, etc. Soluções novas porque o concurso tem sempre uma grande 

liberdade. Aliás, o pressuposto do concurso é esse, geralmente. As instituições que 

promovem os concursos, públicas ou privadas (a tradição é serem maioritariamente 

públicas, mesmo lá fora), é na perspectiva de, quando lançam um concurso, de 

acontecerem abordagens, até com alguma imprevisibilidade. Eu acho que os júris e os 

clientes estão sempre à espera de serem surpreendidos quando fazem um concurso. 

Não quer dizer que um cliente privado, quando faz uma encomenda, também não 

esteja à espera disso. Mas num concurso, até pelo facto de recorrer a vários 

arquitectos, essa situação é mais evidente. Enquanto numa encomenda, ele vai ter 

com um arquitecto, e já conhece mais ou menos aquilo que ele faz, já tem uma 

expectativa qualquer, não quer dizer que não queira ser surpreendido, mas há ali uma 

expectativa. No concurso, o cliente está cego. Mas há, também, concursos com 

gabinetes seleccionados ou pré-seleccionados. A minha experiência é mais o concurso 

aberto, público, internacional ou nacional, em que, de facto, aparecem cinquenta, 

cem soluções. Já fiz concursos em que apareciam 40, 50, 80, 100. Anda sempre à volta 

destes números. Abre-se para o cliente e para o júri uma panóplia de soluções. Do 

ponto de vista do projectista, também há uma postura de uma maior audácia, ousadia, 
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porque é esse também o pressuposto do concurso. Enquanto, numa encomenda, a 

encomenda é sempre mais definida, há sempre uma expectativa que tem a ver com 

esta ideia de empatia. O cliente quando já vem ter com o arquitecto é porque já tem 

determinada empatia e está à espera que ele faça mais ou menos dentro daquilo que 

conhece o seu trabalho. Não quer dizer que, às vezes, seja surpreendido, os 

arquitectos também têm as suas invariantes e as suas inflexibilidades. É evidente que 

aos arquitectos se associa uma forma e uma maneira de fazer. Num concurso público, 

ele é anónimo, portanto aparecem uma data de soluções, eu até estou a falar porque 

eu já fui júri, embora não goste muito. Mas já tive essa experiência e uma pessoa não 

faz ideia de quem são os projectos, existindo uma panóplia de soluções e, portanto, 

uma grande liberdade. O papel disto no escritório é evidentemente muito importante. 

Eu acho que primeiro é preciso haver uma rotina de concursos. Eu sempre que posso, 

ou acho interessante, faço. O problema é que, hoje em dia, há muito pouco para fazer. 

Também há concursos que não me interessam fazer, até porque vejo o júri e vejo logo 

que não vale a pena. Não se deve fazer concursos se à partida uma pessoa sabe que 

não tem qualquer hipótese, não de ser seleccionado, de entrar naquele registo. Mas 

acho que uma dinâmica de concursos é uma coisa boa, para o gabinete. A rotina do 

escritório é fazer projectos, obras, relação com os clientes, empreiteiros. O concurso 

sai desta rotina, é um momento de reflexão mais intenso, curto. Os concursos duram 

1, 2, 3 meses no máximo, entre que sai a data de entrega, aquilo é no máximo 3 

meses, portanto é um momento concentrado, enquanto um projecto normal, pode 

demorar muitos anos. Portanto, o tempo de reflexão e de maturação sobre o projecto 

é uma coisa muito lenta e a mudança é mais racionalizada e tem a ver com os próprios 

desenvolvimentos do próprio projecto, a obra, o cliente, o pedido, o orçamento e isso 

tudo vai maturando o projecto. Um concurso dura 1 ou 2 meses. Uma pessoa tem de 

tomar uma grande decisão, num curto espaço de tempo, e arranjar uma forma muito 

eficaz de comunicar aquela decisão, e isto sai da rotina do escritório. Há escritórios, 

inclusive eu já trabalhei num deles, em que aquilo é uma rotina. Há escritórios que 

fazem concursos encadeados uns aos outros. Tem uma secção que está 

permanentemente a fazer concursos. Não é o meu caso, eu faço concursos de x em x 

meses. Sempre que aparece uma coisa interessante tento fazer. 
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9:13 [DF] Que diferenças sente que existe entre os concursos nacionais e 

internacionais? 

9:23 [BC] Do ponto de vista da postura do arquitecto, falo pessoalmente, não vejo 

grande diferença. A postura perante o concurso é igual quer seja aqui ou seja noutro 

sítio qualquer. A postura, a metodologia, a abordagem, é igual a única coisa que 

poderá mudar é quando fazemos, aqui em Portugal, um concurso, a comunicação para 

nós é uma coisa mais familiar, temos algum à-vontade. Quando fazemos para fora, a 

comunicação do projecto depende do sítio para onde se está a fazer e pode variar. Eu, 

por exemplo, o que faço muito, quando faço concursos na Suíça, fiz meia dúzia nos 

últimos 4 anos, e em 3 fui premiado, que é uma coisa espantosa, e tenho 

um partner lá, um local, para quê? Primeiro, porque foi ele que me convidou para 

fazer os concursos, não fui eu que resolvi fazê-los. Portanto há logo esse apriorismo, 

essa condicionante, e depois porque realmente eles dominam a linguagem, daquele 

sítio, a começar logo na língua, que já não é a nossa. Os concursos têm coisas escritas, 

têm memórias escritas, têm legendas e depois a própria linguagem de comunicação 

que é diferente da nossa. Depois os concursos pedem muitas vezes a explicitação dos 

métodos construtivos, isso eles fazem. A legislação, há uma data de informação que só 

quem está lá é que nos pode fornecer ou nós só ao fim de algum tempo é que 

conseguimos responder autonomamente. Eu prefiro ter esta relação com alguém de 

lá, porque até é interessante, as discussões, a concepção do projecto, sofrer algumas 

alterações em função de uma questão local. Do ponto de vista, da postura perante o 

projecto, tirando estas condicionantes, não há variação. Também há aquele tipo de 

concursos, também já fiz, internacionais, abertos. Aí, o pressuposto desses concursos é 

ser mesmo internacional, o chamado call for projects, concursos que costumam 

aparecer mais de mil propostas, o que também é interessante. Uma pessoa até se 

afirma. Esses concursos normalmente até são muito bem organizados e publicam 

depois os projectos todos e aí afirma-se mesmo não só a autoria, como também a 

nacionalidade de cada autor. Um concurso não deixa de ser, de certa forma, uma 

encomenda. Há aqui também nuances se é um concurso nacional, se é um concurso 

internacional do estilo call for projects. Se há um concurso num sitio determinado, em 
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França, em Espanha, na Suíça, no fundo é como fazermos um concurso cá, mas 

estamos a fazer para fora. 

13:33 [DF] Na sua opinião, qual a importância da imagem, no sentido de comunicação 

de um projecto de um concurso? Sente que existe na imagem, e não tem de ser 

necessariamente da imagem, no sentido do render. Sente que existe uma retórica 

projetual distinta de uma comissão? 

14:00 [BC] Essa questão, para mim é a mais complexa, porque cá em Portugal, houve 

uma evolução. Comecei a fazer concursos em '98, aliás até fiz um antes, em '94. Nos 

anos 90, princípios dos anos 2000, não havia imagens. As imagens ainda eram uma 

coisa muito embrionária, estas coisas dos computadores, dos 3D, e portanto, havia 

uma forte no projecto em si, a essência do projecto era muito valorizada. 

Ultimamente, a imagem começou tomar um certo protagonismo, mas depois depende 

muito dos júris. Porque há júris que continuam a valorizar muito o projecto, a 

racionalização do projecto, a questão da funcionalidade sem descurar a imagem, 

porque a imagem tem sempre algum efeito. E outros júris em que a imagem prevalece 

e, às vezes, a meu ver mal, a imagem é a decisão. Por exemplo, nos concursos da Suíça, 

é curioso que a imagem tem um valor muito relativo, quase até secundário. Eles dão 

muito valor à racionalidade do projecto, à solução, à economia do projecto, à eficácia 

da solução, etc. Já nesses projectos internacionais é muito evidente, salvo erro de 

avaliação, mas parece-me muito evidente que a imagem exerce ali um poder muito 

grande na avaliação do júri, mesmo até inconscientemente. Mas aí eu até percebo. Um 

júri, nesses concursos, depara-se com mil soluções e é humanamente impossível 

decidir. Não podem começar a olhar para as plantas, para verem quem é que resolveu 

melhor a entrada... A primeira avaliação é muito pela imagem. E se uma pessoa quer 

estar num patamar em que seja avaliado tem de apostar forte na imagem. Agora isso 

passa para um patamar muito relativo. É uma questão muito complexa. Eu não acho 

que seja linear, quando se fala em imagem, pode-se achar que é com a sofisticação da 

imagem que se consegue melhor. Não é isso, porque, por exemplo, eu já vi 

acontecerem coisas interessantes. Há projectos que ganham prémios, com imagens 

muito primárias. Não é primárias no mau sentido, é muito elementares, mas muito 

bem-feitas, muito bem comunicadas. Por exemplo, eu lembro-me de um projecto que 
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eu fiz, que era o centro de ciência de Belgrado. Era um planetário, basicamente. O Sou 

Fujimoto ficou em segundo lugar. O que ganhou era, quanto a mim, bastante 

desajustado, tão desajustado que nem foi para a frente, parecia uma nave espacial, 

uma imagem demasiado utópica. O Sou Fujimoto ficou em segundo lugar, sem 

imagens 3D, mas tinha uma comunicação imagética muito forte, eles faz aqueles 

projectos muito simples e traduziu aquilo, com uma imagem elementar mas que era 

muito forte, embora não tivesse 3D's. Quando falamos da imagem não temos que 

confundir com imagens tridimensionais. São coisas diferentes. É muito complexo 

também porque o júri está perante uma grande complexidade portanto é difícil. Numa 

encomenda, os dados são muito mais objectivos. O cliente, quando vem ter connosco, 

tem um grande objectivo, muito próximo que é o de construir e portanto trata-se de 

uma encomenda. Quando alguém me pede uma casa, algo mais rotineiro no escritório, 

vem com um terreno, quero que tenha três quartos, uma sala de estar, etc… Eu, 

geralmente, apresento uns desenhos, umas plantas, uns cortes, uns alçados e uma 

maquete, geralmente não mostro 3D's, às vezes mostro, mas são aquelas imagens 

tiradas directamente do Archicad, que uma pessoa monta o projecto em 3D, e tira 

umas imagens, sem qualquer sofisticação gráfica, sem qualquer tratamento, só para o 

cliente perceber a forma, o volume e os espaços. Fazer isso num concurso é suicídio 

completo. Não funciona. Num concurso, 30/70, 30% o projecto e 70% a comunicação 

do projecto. Porque nós quando estamos com um cliente, a apresentação do projecto 

é presencial, ou seja, o que não está nas maquetes e nos desenhos eu explico-lhe. A 

explicação do projecto é em 1, 2, 3 cartazes e eu não estou lá para explicar nada ao 

júri, portanto é preciso verificar. Nós fazemos muito mais trabalho do que aquele que 

aparece. Fazemos mais cortes, mais plantas, os desenhos são desenvolvidas e depois é 

preciso pegar naquilo tudo e dizer assim: o que é importante disto para mostrar ao 

júri, que olha 3 minutos para a um painel, e são pessoas diferentes, cada um com um 

olhar muito diferente, distinto uns dos outros, e o que é que eu quero mostrar de 

essencial. Esta dificuldade que, ao mesmo tempo, é o que é interessante no concurso, 

porque há este trabalho de comunicar uma ideia, um projecto, uma solução, uma 

construção, uma forma, uma linguagem, e quais são os elementos que tem de ser 

comunicados. E depois há várias estratégias. Porque eu já vi pessoas a ganhar 

concursos com muito pouca informação e já vi outros a ganhar concursos com painéis 
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muito densos. Não há regras, porque os júris são pessoas que têm reacções muito 

distintas sobre os projectos. E por isso, um concurso é sempre um risco. Tanto se pode 

ficar em primeiro, como ficar em último. É completamente imprevisível. Aqueles 

concursos nacionais, onde aparecem 20 pessoas, e que se sabe qual é o júri, aí é mais 

previsível, e é possível uma pessoa ver se tem mais possibilidades. Aqueles projectos, 

mais abertos, em que aparece muita gente, é completamente imprevisível. A 

experiência é muito importante nos concursos, o que é interessante. Os 

escritórios, embora tenham algumas rotinas de concursos, estão ocupados, ao mesmo 

tempo, com outras coisas. Verifica-se muito que os arquitectos jovens fazem os 

concursos a 100% e muitas vezes os concursos são ganhos por gabinetes mais jovens, 

porque há um desassombramento do arquitecto, não têm uma linguagem já definida. 

Enquanto os arquitectos mais velhos, olham para aquilo, fazem os “croquis”, vão-se 

embora. Eu ganhei o primeiro concurso com 28 anos, contra gabinetes importantes na 

altura, e a minha explicação não era porque era melhor que eles. Estive, no entanto, 

100% a trabalhar naquilo, durante 2 meses, não fazia mais nada. Enquanto os outros 

gabinetes estavam a trabalhar naquilo enquanto faziam outras coisas, portanto o 

empenho e a densidade não é a mesma, não quer dizer que uma pessoa não ganhe 

concursos mais velho, com mais experiência. 

25:44 [DF] O facto de ter ganho os concursos no início da sua carreira foi importante 

para estabelecer o seu gabinete? 

25:51 [BC] Sim. Por exemplo, eu ganhei um concurso em '94 em parceria com o Arq. 

João Paulo Loureiro, ganhamos e aquilo foi quase um escândalo, porque dois “putos”, 

que ainda estavam na faculdade, aliás aquilo até era meio ilegal porque nós nem 

podíamos assinar o projecto, não eramos arquitectos, tivemos que pedir a um 

arquitecto para assinar o projecto. Na altura, nos concursos, apareciam 20 pessoas, 

pois, em '94, havia poucos arquitectos. Mas mesmo assim, aquilo teve um certo 

impacto, apareceram dois putos de 24 anos a ganhar um concurso de um mercado em 

Ramalde, que depois não se fez. Nós eramos novos, cheios de entusiasmo, passámos 

noites a trabalhar naquilo, não fazíamos mais nada. Limpámos aquilo. E depois, em '98, 

eu fiz dois concursos: um, fiquei em segundo lugar, que foi a embaixada de Portugal 

em Berlim, e outro, que fiquei em primeiro, foi a Biblioteca das Ciências Humanas, em 
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Lisboa, e realmente estes dois momentos foram muito importantes, porque eu não 

tinha mais nada para fazer e com os três prémios destes concursos, ganhos num 

intervalo de três, quatro anos, convém dizer que nessa altura os concursos eram 

extraordinariamente bem pagos, não é como agora que é uma miséria, e aquilo na 

altura foi uma pipa de massa que me permitiu abrir um escritório e aguentá-lo, 

durante anos. Aliás com a biblioteca, houve a adjudicação do desenvolvimento do 

projecto, o que me aguentou durante muitos anos. Agora, os concursos são muito mal 

pagos, os prémios são miseráveis, os internacionais não. 

28:23 [DF] Do ponto de vista metodológico, sente que existe alguma diferença entre os 

concursos e as encomendas? 

28:27 [BC] Sim. É aquela questão de um concurso ser uma coisa muito curta e o 

desenvolvimento da encomenda é uma coisa mais espaçada no tempo, com esta 

relação directa com o cliente, uma pessoa vai fazendo o projecto no próprio diálogo 

com o cliente. Num concurso não há diálogo com ninguém, temos o escritório, temos 

o programa, temos o sítio, temos um júri, que às vezes não fazemos ideia quem é. Por 

vezes, nos internacionais não conhecemos quem são, outras vezes conhece-se, mas é 

tudo muito vago, não sabemos bem quem é. É um tiro no escuro. 

29:17 [DF] Portanto esse "tiro no escuro" permite uma maior experimentação... 

29:23 [BC] Há maior liberdade porque uma pessoa está mais desassombrada. Vamos 

ver. Uma pessoa faz sempre aquilo que acha que deve fazer. Eu pelo menos, não digo: 

"vou fazer uma estratégia, projecto que vou ganhar, e que para ganhar faço isto". 

Aliás, o que se verifica muitas vezes, é que o que ganha é o que foi mais inteligente. 

Por exemplo, estes concursos na Suíça, que eu fiquei em terceiro, noutro ganhei uma 

menção honrosa, eu verifiquei que eu posso nem gostar dos projectos que ganharam 

mas eu admito que o arquitecto que ganhou foi mais inteligente, perspicaz a avaliar o 

programa, foi o que teve uma ideia mais interessante para resolver aquele programa. É 

preciso ver, que os concursos têm um programa e têm um sítio, mas há também 

factores de avaliação e geralmente, nestes concursos internacionais, aquilo que é 

rigoroso é nós, perante os factores de avaliação, vermos quem ganhou e, realmente, o 

arquitecto deu uma resposta melhor que os outros perante o programa, o pedido, as 
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expectativas destes factores de avaliação. Depois há dois universos de avaliação, um é 

esta forma de avaliação fria, racional e outra é aquela coisa do gosto, mas isso não 

interessa nada na minha perspectiva. O gosto não gosto não conta. 

31:27 [DF] Procura de alguma forma orientar o seu trabalho com o júri? Como referiu, 

já foi júri, sente que aprendeu alguma coisa? 

31:44 [BC] Tendo sido júri, percebi, estando a falar sempre numa perspectiva de 

isenção completa, é que o júri não está à procura de uma estratégia. O júri é reactivo. 

Ou seja, as coisas aparecem e o júri reage. Portanto eu não acho possível orientar o 

trabalho com o júri, sendo que ele geralmente é diverso, tem pessoas de várias áreas 

profissionais, e com obra muito distinta e eles próprios vão ter de criar um consenso, 

até preferencialmente uma unanimidade. Portanto, é muito difícil uma pessoa orientar 

o projecto para o júri, para além de ser um desvirtuamento um bocado absurdo do 

nosso próprio percurso. Não tem muita lógica. Mas mesmo do ponto de vista do júri, 

quando estive desse lado, percebi que isso também não faz muito sentido, porque 

nenhum de nós, como júri, está ali à espera de nada, vamos reagir àquilo que aparece. 

É muito difícil de explicar, por isso é que é um mundo muito interessante porque há 

um relativismo muito grande nesta história dos concursos. 

34:05 [DF] Cada caso é um caso... 

34:08 [BC] Não dá para generalizar. Não sei o que lhe tem dito os outros, mas isto não 

é uma opinião, isto é a minha experiência sobre isto. Nem é uma questão de opinião, 

estou basicamente a relatar o que experimentei quer como concorrente, quer como 

júri. 

34:40 [DF] Ainda que sinta que não oriente o seu trabalho com o júri, sente que 

orienta o seu trabalho em função do país de origem do concurso? 

34:53 [BC] Isso sim. Quando é cá, Portugal, faço as coisas 100% à minha maneira. Não 

estou com essa preocupação. Tudo isto é-nos familiar. Estamos em casa. Quando é um 

concurso internacional, também fazemos tudo à nossa maneira, acho eu, mas começa 

a haver aquela questão da comunicação mais premente, porque uma pessoa percebe 

que está a lidar perante um universo muito grande e que a comunicação tem de ser 

extremamente eficaz senão aquilo nem é visto. Eu estou a imaginar um júri perante 
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mil painéis... Quando é num país específico, embora a minha experiência é mais da 

Suíça, há condicionantes específicas que aí já não podemos fazer 100% à nossa 

maneira e temos que nos deixar condicionar por um "sócio", que nos vai 

aconselhando, e nós vamos integrando. E a minha experiência é que essa integração é 

benéfica, se nós fizermos aquilo à nossa maneira corremos o risco de o projecto ser 

logo posto de lado. 

36:43 [DF] Em concursos, costuma trabalhar com parceiros? 

36:44 [BC] Em concursos na Suíça, por exemplo, fiz sempre com gabinete local, que é 

sempre o mesmo. Os internacionais não faço com ninguém porque não é suposto. 

Aliás, porque esses concursos na Suíça só posso fazer assim, porque um arquitecto 

português nem se pode inscrever. Quer dizer, eu oficialmente podia inscrever-me com 

um partner e depois não ligar nada ao que ele dizia, fazia tudo à minha maneira e 

depois tu assinas... Mas a nossa estratégia não tem sido essa, até por uma questão de 

cortesia, porque aliás são eles que geralmente nos convidam. Mas também não é só de 

cortesia, mas porque faz sentido fazer aquilo em co-autoria, em que eu terei um papel 

mais activo na concepção e ele terá um papel como consultor, do ponto de vista, das 

funcionalidades, que lá são específicas, dos programas, abordagens ao sítio,.. e depois 

há a questão da linguagem, dos métodos construtivos. Os nossos não têm aplicação lá 

e isso também condiciona a própria concepção do projecto. 

38:38 [DF] O que pensa do sufrágio no processo de selecção dos concursos? 

38:52 [BC] Eu acho que a evolução da democracia tende para isso e o que se verifica é 

que isso se faz em países mais evoluídos, sofisticados, culturalmente mais 

consistentes, ou seja, os países do centro da Europa, a Suíça, a Alemanha e os Países 

Nórdicos. Acho que Portugal está a anos-luz disso, por uma questão cultural. Para isso 

ser eficaz, é preciso a população estar muito informada e culturalmente muito 

elevada. Infelizmente, acho que a nossa população ainda não atingiu esse nível. Mas 

não sei até que ponto os Portugueses estão suficientemente esclarecidos para olharem 

para um edifício, em determinado sitio, e decidirem se aquilo é bom ou mau. Se calhar 

estão, não sabemos, também nunca se experimentou, talvez era de se experimentar 

para ver qual era o resultado. Em Portugal, há muito medo da consulta popular. O que 
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se vê nesses países muito evoluídos democraticamente é que não há medo nenhum. 

Pergunta-se tudo e ninguém tem medo da resposta. Se calhar eu estou a reagir a 

medo, porque não há essa experiência. Talvez, era interessante fazer um projecto com 

algum impacto urbano ou paisagístico e perguntar à população o que acha sobre 

aquilo. Há muito medo de a reacção ser muito formalizada. Enquanto noutros países, a 

população responde mais friamente. Os arquitectos estão em constante embate com a 

sociedade e os concursos é um pouco isso, também. 

43:03 [DF] Como imagina o futuro dos concursos em Portugal? 

43:19 [BC] Em Portugal agora não há concursos. Já não me lembro quando apareceu o 

último, por causa da crise, etc. Mas é bom que voltem a aparecer, porque eu acho que 

são uma oportunidade para os jovens arquitectos, que tem de começar a fazer 

projectos. Senão para que é que andamos a formar arquitectos. Tem de haver uma 

renovação das gerações. Nos concursos públicos, os arquitectos têm uma grande 

hipótese de sucesso, pela disponibilidade que têm. Quando a dedicação é maior, a 

hipótese de sucesso estatisticamente é maior. É importante que os concursos voltem a 

acontecer, para todos os arquitectos, mas em especial para os jovens arquitectos. As 

coisas têm de se renovar. Os concursos internacionais acho que é sempre uma coisa 

que vai aparecendo. 
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Entrevista a Nuno Valentim  

Duarte Fontes | 2015/01/06 | Porto, Escritório 

 

 

0:43 [DF] Participa em concursos de arquitectura? Internacionais, Nacionais? Quantos? 

0:54 [NV] Eu colaborei quase 10 anos com o José Gigante e, nesses quase 10 anos, 

tenho ideia de ter participado mais activamente em cerca de 3 concursos, entre os 

quais a Fábrica do Teles, em Santo Tirso (uma reconversão) e uma escola de 

arqueologia em Tongóbriga. 

Já na altura, fiquei com esta noção que os concursos implicavam um esforço enorme 

para os escritórios. Habitualmente, o resultado era inesperado… (nunca ganhámos …) 

e entretanto ficávamos com o escritório desfeito, porque era realizado um grande 

investimento humano e material... No meu próprio escritório - talvez por não ter 

tempo, nem ter estrutura - nunca nos dedicámos muito a concursos.  

Reconheço que os concursos podem ser muito interessantes, ser laboratórios um 

pouco mais experimentais, porque a figura do cliente é mais difusa, não está tão 

presente… mas a verdade é que preferimos dar prioridade aos trabalhos em curso, 

mesmo aos projectos pequenos, aparentemente de menor importância. Sempre 

entendemos que era mais interessante tratar estes projectos com toda a nossa 

disponibilidade, do que propriamente estar a montar uma estrutura para responder a 

concursos, por muito desafiante e interessante que fosse como exercício… mas 

reconheço que também foi uma questão prática de falta de tempo. As obras que 

fomos tendo em mãos ocupavam o nosso tempo.  

3:51 [DF] É natural quando se tem encomendas... 

3:55 [NV] Sim, mas poderia dizer-se que estrategicamente, estar a fazer pequenas 

remodelações ou trabalhos mais técnico-construtivos, não seria o mais 

interessante…eu sempre achei que este era trabalho pertinente e interessante (ainda 

que discreto), portanto continuámos a dar-lhe prioridade. Em 2005 quando comecei a 

dar aulas na FAUP, tive ainda menos tempo. Mas perguntas: “tem pena?" Posso dizer 
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que várias vezes falámos em ter uma espécie de sala no escritório ou ala, dedicada a 

fazer concursos...  

Mas, aqui no escritório foi sempre por razões e circunstâncias muito concretas e 

específicas que participámos em concursos… 

Recentemente, participámos por iniciativa nossa no concurso do CDUP, Estádio 

Universitário -  e lá está, fomos logo eliminados… era um concurso de ideias, mas dos 

vinte concorrentes o jurí só aceitou 4, (dezasseis foram logo eliminados). Nesse 

concurso entrámos porque o tema nos dizia muito, para além da reabilitação do 

estádio, era a proximidade à Casa Andresen/Jardim Botânico. Tínhamos um 

conhecimento profundo da área e de problemas a que tínhamos estado ligados. 

Portanto era um tema que nos interessava muito. 

5:28 [DF] Foi um concurso polémico... 

5:28 [NV] Foi polémico e ainda está por resolver. E julgo que tínhamos uma proposta 

muito interessante, muito provocadora em relação a essa parte da cidade com 

potencial para criar um campus universitário. Participámos também num concurso 

para a Quinta da Aveleda, por convite, para uma espécie de uma instalação de 

enoturismo. Havia um grupo restrito de arquitectos, o cliente era privado. Na 

barragem de Montalegre também fizemos um concurso por convite, uma proposta de 

um hotel e habitações. 

Dos arquitectos com quem irás falar/entrevistar eu talvez seja a excepção que 

confirma a regra... como vês tenho feito poucos concursos… 

7:51 [DF] O que permite, à partida, pela figura do cliente ser mais difusa, 

experimentar. 

7:56 [NV] Sim. 

8:03 [DF] Em algum destes foi premiado? 

8:17 [NV] No CDUP, fui excluído. Na barragem de Montalegre fiquei em primeiro 

lugar ex aequo. Mas depois nada disto foi para a frente, foi um concurso privado. Na 
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quinta da Aveleda, não ganhámos, mas depois não soubemos mais nada. Concursos de 

âmbito relativamente restrito… 

9:00 [DF] Ainda que já tenha enunciado alguns, qual o papel dos concursos no 

desenvolvimento do seu escritório? 

9:15 [NV] Eu reconheço que os concursos têm um lado de agregação da equipa, de 

trabalho conjunto para um objectivo e uma intensidade que pode ser muito útil a um 

escritório, ao nível da produtividade, olear mecanismos.  

9:48 [NV] Mas esse esforço, diria, é sempre muito violento. 

10:33 [DF] Sente que existe uma mudança metodológica na forma de trabalhar de um 

concurso? 

10:49 [NV] Eu julgo que sim. Tem a ver com a tal diluição da presença do cliente. O 

facto de não se poder interagir, explicar, estabelecer um processo. Há uma entrega, 

um objectivo, e não há grandes formas de intermediação - tirando os esclarecimentos - 

portanto não há nenhum passo de validação intermédia, é um caminho mais solitário, 

menos validado, menos escrutinado. É diferente. A tua autonomia, a tua resposta vai 

ser contaminada por essa circunstância. 

11:57 [DF] Em algum dos concursos em que participou, público ou privado, houve 

alguma intermediação com o cliente? 

12:17 [NV] Não, o que é mau, na minha opinião, porque eu acho que podia ser 

interessante. …Mas é evidente que nestes concursos privados por convite se calhar 

consegues mais facilmente, com um telefonema, esclarecer questões de uma forma 

menos formal que nos públicos… 

12:49 [DF] Em alguns países da Europa, tem-se promovido, em concursos de 

arquitetura, um diálogo entre os projetistas e o cliente. 

13:15 [NV] É interessante. Tens relatos de casos desses? 

13:25 [DF] Estive a trabalhar na Dinamarca, País em que é muito frequente essa forma 

de concursos, o DAC (dialogue-based architectural competition). É frequente em 

concursos fechados, em que existe uma ou duas reuniões intermédias com o cliente. 
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13:56 [NV] Isso é muito interessante, e faz todo o sentido. Eu, por exemplo, já fui 

excluído de concursos, por pormenores que facilmente poderiam ter sido 

esclarecidos… ou pelo facto de o júri não ser composto maioritariamente por 

arquitectos. 

14:19 [DF] Na sua opinião, sente que existe importância na imagem, no sentido da 

comunicação de um concurso? Sente que existe uma retórica distinta de uma 

comissão? 

15:00 [NV] Sim. O concurso obriga-te a ter um cuidado gráfico e compositivo, que tu 

numa reunião com o cliente e numa conversa mais coloquial talvez não necessites. 

Podemos levar as coisas mais informalmente. E num concurso, os elementos têm de ir 

todos montados, portanto o investimento é muito superior a nível de comunicação. 

Nas questões arquitectónicas, pode acontecer, mas acho que é uma resposta muito 

pessoal. O que nós propomos, seja para um privado, seja para um concurso, é por 

absoluta convicção e crença, naquilo que fazemos. Mas admito que possam existir 

lógicas formais distintas…quem possa corrigir o tiro dependendo se está a fazer um 

concurso ou a responder a uma encomenda convencional.  

São sobretudo as nossas convicções face à realidade estudada ou diagnosticada que 

determinam a nossa estratégia de projecto. Mas estas convicções são resultado da 

circunstância, da encomenda, do programa e da nossa cultura arquitectónica.  

Mas como tudo é circunstância, tudo pode contaminar.  

Não sei, é uma resposta difícil. Em termos de comunicação não tenho dúvida que há 

uma diferença. Em termos de formalização e proposta arquitectónica, julgo que, no 

nosso caso, não há muita diferença, mas reconheço, que possa haver gabinetes onde 

haja essa distinção. 

18:52 [DF] E o tempo, essencial na arquitectura, de duração dos próprios concursos 

promovem alguma diferença em relação a uma comissão? 

19:13 [NV] Sim. É mais intenso apesar de que hoje qualquer encomenda convencional 

e/ou privada tende a ter prazos muito curtos - nesse aspecto aproximam-se as 
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situações. Infelizmente, porque eu acho que os projectos precisam de mais tempo do 

que habitualmente têm. O tempo é óptimo conselheiro. 

19:42 [DF] Procura de alguma forma orientar o seu trabalho com o júri? 

20:13 [NV] Tenho a esperança que o júri tenha bom senso. Infelizmente tenho mais 

experiências negativas do que positivas... 

20:27 [DF] O que lhe parece a recente tendência da democratização no processo de 

escolha dos concursos? 

20:39 [NV] Eu acho que o processo de construção do projecto e de uma proposta 

tende a ganhar e a ser muito enriquecido por uma colaboração alargada de toda a 

gente, ou seja, projectistas, donos de obra, utilizadores, utentes, etc.. Nos processos 

colaborativos, eu vejo uma enorme vantagem-riqueza que podem dar aos projectos ao 

longo deste processo. No escrutínio, na avaliação é que eu tenho algumas dúvidas…, 

tendo a acreditar mais num comité, num colégio de sábios, que possa aferir, avaliar 

não só o que está em cima da mesa, mas também o futuro, o pós-obra. Porque em 

teoria estarão preparados para isso. O que não recusa a participação mais alargada no 

processo. Ou seja, muitas vezes essa participação no processo é o próprio projecto. E 

por isso, em situações pontuais, o convite a uma equipa com experiência inequívoca 

poderá fazer sentido. O exemplo mais evidente e claro é o do Chiado. O Chiado ardeu, 

e uma ou duas semanas depois, convidaram o Siza para fazer o Chiado, contra a 

vontade da própria Ordem dos Arquitectos que dizia que se tinha que fazer um 

concurso. Que depois se veio a calar com o tempo. E o Siza dizia que era contra o 

concurso de ideias, porque não concebia “ideias” para o Chiado, o projecto era aquilo 

que o tempo e as circunstâncias e o desenvolvimento do próprio plano ditassem, ele 

não podia ter ideias à partida, sem estar mergulhado nas circunstâncias, nas pessoas, 

na história, na arqueologia, nos restos, nos programas. A solução, o projecto ia ser a 

consequência de um processo. E é por isso que eu acho que foi extremamente 

acertado o convite ao Siza. Temos ali um exemplo absolutamente extraordinário e 

notável de consolidação do centro histórico, algo único… É quase um paradoxo, como 

é que num conjunto tão importante não se faz um concurso? Eu acho que é 

precisamente por ser tão importante que fizeram bem em convida-lo.  
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26:49 [DF] Porque a matéria é de tal forma complexa e delicada... 

26:55 [NV] Sim, …. Mas não poderia existir um colégio de sábios que para avaliar 

propostas? Talvez, mas o problema é que o próprio colégio de sábios também não 

estaria mergulhado nas circunstâncias.  

28:06 [DF] Como imagina o futuro dos concursos em arquitectura? 

28:15 [NV] Eu acho que os concursos serão sempre uma excelente ferramenta, 

oportunidade, matéria, território para se trabalhar. Eles vão continuar a ser 

pertinentes e indispensáveis, e o que tu relatas da Dinamarca, é muito interessante 

porque mostra como se pode evoluir dentro das metodologias e dos processos para 

lançar concursos. Vai ser sempre para muitos escritórios uma rampa de lançamento, 

uma base de estabilização do próprio escritório - reconheço inúmeras vantagens nisso.  

Mas é igualmente importante não confundir a igualdade de oportunidades com o 

igualitarismo déspota e acrítico. E é muito fácil dizer, "pois são sempre os mesmos: os 

tubarões...", e não olhar para a circunstância com estes olhos. Como se viu no Chiado 

pode em muitas circunstâncias, o concurso não ser a ferramenta ideal. 

30:35 [DF] Com que circunstâncias podemos circunscrever a necessidade dos 

concursos? 

31:48 [NV] Acho que cada caso é um caso. No Chiado, olhando para trás, parece agora 

que não havia outra solução - foi tão bem jogado, tão bem visto. Agora, o que define 

isso? É uma zona crítica, é um nome incontornável? Onde termina esse critério? Não 

sei dizer… Acho que isso é mais uma opção política. Infelizmente, a nossa classe 

política não tem muitas vezes cultura, cultura arquitectónica/urbana/humana, para 

tomar correctamente essa decisão.  

E tu dizes: "há o risco de se entregar isto a gente incompetente, a interesses 

instalados". Pois há. Eu não falo nesse cenário… falo em cenários de confiança, numa 

equipa de provas dadas, experiência, de reconhecido mérito, etc., que perante aquelas 

circunstâncias, e num processo colaborativo, com inputs  ao longo do processo... O 

Siza, por exemplo, no Chiado foi fazendo imensas alterações ao longo do plano. Muitos 
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acham que ele fez aquilo tudo, mas ele fez o plano, reprogramou, fez os arranjos 

urbanos, fez dois edifícios, e os outros foram deixados a outros arquitectos.  

34:28 [DF] Mas tem piada, porque foi muito polémico entre os arquitectos... 

34:28 [NV] Sim, acusaram-no de fazer pastiche.  

34:53 [DF] Talvez, se fosse um concurso de ideias, o Siza não ganharia... 

34:49 [NV] Talvez…, perfeitamente (imagine-se o que seria ter que sintetizar e resumir 

tudo o que veio a ser decidido e implementado ao longo da obra em dois painéis e um 

texto...) Podia ter havido a tentação que era uma oportunidade de fazer novo, aquelas 

teorias de que se estamos a fazer agora, temos de nos distinguir do existente…. O Siza 

percebeu muito bem o sítio com que estava a lidar, as memórias, o que estava ali em 

jogo. O que ele faz é coser, repetir, continuar, mas transformando. Uma continuidade 

muita transformadora. No fundo é isso que é muito interessante naquele trabalho.  
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Entrevista a Paula Santos 

Duarte Fontes | 2015/02/10 | Porto, Escritório 

 

 

1:48 [DF] Qual o papel dos concursos no desenvolvimento do seu escritório? 

1:49 [PS] Isso eu posso-lhe responder muito facilmente. Este escritório não existia se 

não fossem os concursos, porque eu comecei a trabalhar, de forma independente, em 

'90, '91, e o primeiro concurso sério que fizemos foi para a Expo. Fizemos o concurso 

de urbanização, master plan, da Expo 98, que foi seleccionado em 30 propostas e a 

seguir fomos escolhidos para participar, por convite, no concurso do Pavilhão do 

Futuro. Ganhámos, com o Rui Ramos e o Miguel Guedes, em parceria. Portanto, o 

escritório começou a ter alguma dinâmica a partir desse concurso. Simultaneamente, 

fiz um concurso, em duas fases, para uma estação arqueológica em Miróbriga. Foi, 

talvez, o segundo concurso que fizemos. Foi de duas fases, uma fase aberta e uma 

segunda fase, por escolha do júri, com apenas cinco concorrentes. Ganhei esse 

concurso e construímos a obra. Portanto, estes dois concursos foram o arranque do 

escritório. O segundo, já sozinha, o primeiro associada. Estes dois concursos foram o 

arranque do escritório. A partir daí, porque gostei muito da experiência e achei que era 

a maneira de chegar ao mercado de trabalho que de outra maneira nunca mais lá 

chegaria, da obra pública, da obra institucional, da obra com alguma visibilidade, 

dimensão. Comecei a fazer concursos praticamente todos os anos. Mesmo aqueles 

que não tivemos o primeiro prémio, portanto não avançamos para a construção, 

grande parte, diria 50% dos concursos que fizemos tivemos um prémio ou menção 

honrosa que não servia para construir, mas para pagar algumas despesas, 

investimentos que o escritório fez. Por outro lado, eram trabalhos que estavam bem 

estruturados, bem apresentados e poderíamos publicar. Isto quer dizer que tenho a 

certeza que se não fosse por esta circunstância de nós gostarmos de fazer concursos e 

de termos investido nessa componente, não digo que o escritório não existisse, mas 

com certeza teria um perfil completamente diferente. 

6:19 [DF] Que tipo de concursos? 
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6:25 [PS] Os concursos dependem muito do promotor, que organiza o modelo de 

concurso. Por exemplo, os concursos internacionais que fizemos, quase todos são em 

duas fases porque a segunda fase já é paga. Há uma primeira fase de concurso, a não 

ser que sejam concursos de ideias, mas se for para construir, normalmente, o modelo 

de concurso é de duas fases. Há uma primeira fase de concurso aberto e depois uma 

segunda fase de concurso fechado, paga, para os candidatos que foram seleccionados. 

Esse é o grande objectivo e interesse dos concursos internacionais. A segunda fase já é 

paga, portanto já estamos a fazer uma espécie de estudo prévio para um cliente que 

numa fasquia muito mais curta, portanto já são cinco ou dez pessoas, em vez dos cem 

ou duzentos que às vezes concorrem e ficamos com algumas garantias de poder ter 

algum sucesso. Mesmo que não tenhamos sucesso para construir, temos sempre um 

prémio garantido, e isso para nós é interessante. Em Portugal, os concursos, numa 

época, tinham um modelo tipo, que era acompanhado pela Ordem dos Arquitectos, e 

tinham, mais ou menos, o mesmo género de programa, de caderno de encargos, de 

obrigações, de requisitos. Durante muitos anos, os concursos foram bastante 

semelhantes. Hoje em dia, não há concursos, nem públicos, nem por convite, o que 

acho muito negativo, quer para os escritórios que já têm algum currículo, quer 

sobretudo para as pessoas que estão a começar, porque os concursos são uma 

oportunidade para alavancar e conseguir construir, que é uma coisa importantíssima. 

Os concursos têm uma grande vantagem em relação a uma encomenda normal, dado 

que temos um programa, mas não temos interlocutor e, portanto, a nossa relação é 

uma relação conceptual mas ao mesmo tempo formal, funcional. Tudo aquilo que nós 

propomos é fruto da nossa investigação. Claro que o interlocutor é muito importante, 

pois ele, depois, normalmente aparece e interfere. Mas já não interfere com aquilo 

que é essencial que é a concepção base do projecto, ou seja, se eu acho que num 

terreno devo implantar um edifício assim (com estes números de pisos, com esta 

expressão de matéria, com determinada forma, com um esquema funcional), se há 

pois uma série de princípios que sustentam o projecto e se eu ganho o concurso, à 

partida já não vão discutir estes princípios, nem estes conceitos. Isso é muito 

importante porque nós quando ganhamos um concurso fazemos o projecto como 

queremos, e isso é uma vantagem imensa, para além de ser mais rápida. Nós, no 

escritório, agora fazemos menos concursos porque agora os concursos custam mais 
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dinheiro, passaram a ter exigências absurdas. Em concursos de concepção, pediam ao 

arquitecto, apoiado pelas outras especialidades, que apresentasse a solução para um 

problema. Não pediam nem burocracias, nem papéis, pediam, quanto muito, uma 

estimativa orçamental mas a preocupação essencial era a concepção e isso é o 

principal objectivo do concurso. Quando digo concepção, não digo apenas formal, mas 

também de estruturas, acabamentos, expressão, etc, mas nunca ia para além da escala 

do estudo prévio. Depois, começaram a confundir concursos com estudos prévios e a 

misturar a concepção com as especialidades e a pedir tanta coisa e de uma forma tão 

despropositada que as estruturas não tinham a capacidade financeira para suportar o 

concurso. Para além disso, começaram a fazer concursos sem prémios, que é outro 

absurdo, às vezes ainda temos de descontar os honorários dos prémios, no contrato 

que vamos fazer. E agora, também há os concursos de preços que é uma coisa que nós 

não fazemos. Nós fizemos sempre concursos por duas razões: a primeira porque havia 

concursos com programas muito aliciantes que nós tínhamos de tentar fazer, havia 

outras fases em que havia pouco trabalho no escritório e os concursos serviam para 

criar uma dinâmica própria, em fases mais calmas de trabalho rotineiro, e para que a 

equipa funcionasse e tivesse uma certa excitação, entusiasmo por fazer um projecto 

novo, em que se tem que estudar problemas, com escalas e características diferentes 

da encomenda privada. Era uma espécie de ensaio, laboratório, para fazer uma série 

de experiências. Ou por uma razão ou por outra, os concursos apareciam sempre nas 

alturas em que o trabalho acalmou. Víamos os concursos que estavam na calha e, às 

vezes, apareciam concursos interessantes. Alguns até, como falava o da Coreia ou o 

Museu da Estónia, que foi um projecto que gostámos muito de fazer e que realmente 

correu muito bem. A solução que ganhou era muito parecida com a nossa, só que 

estava posicionada num sítio mais apropriado. Os concursos, quando são longe, nós, 

por vezes, não temos hipótese de ir. Curiosamente, ganhamos prémios nos concursos 

em que fomos ao sítio. Quando não fomos, nunca ganhámos nada. Ganhámos dois 

prémios na Suíça e fomos seleccionados para um terceiro que, depois, perdemos, 

porque a maquete se estragou, um problema grave. Nos concursos em que eu 

conhecia o sítio, e fomos lá fazer levantamentos, normalmente ficamos classificados 

em segundo, terceiro, quinto. Ainda conseguimos obter alguns prémios, embora nunca 

ganhámos. 
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14:27 [DF] Costuma ir ao sítio, no início do concurso? 

14:27 [PS] Sim. Costumo ir no início. Primeiro leio o programa, faço alguns 

organigramas e depois vamos lá. Os sítios são muito importantes. Eu acho que é um 

erro fazer concursos, sem ir aos sítios. Mas isso já são estratégias de cada um. Há 

pessoas com imensa capacidade de perceber o que está em causa, sem ter que ir ao 

sítio. Os concursos, na história da arquitectura recente, foram sempre uma forma 

muito interessante de as pessoas começarem a exercer, continuarem a prática da 

arquitectura. Agora não se faz, por falta de condições financeiras, da burocracia, da 

exigência das entregas. Outra coisa interessante é que o escritório, quando fazia 

concursos, entrava em ritmos totalmente diferentes de trabalho, fora do habitual, das 

9:00 às 18:00. O método que eu tenho seguido, quando fazemos concursos, é pôr uma 

pessoa, no máximo duas, que começa a debruçar-se sobre o problema, a imprimir as 

plantas, a medir áreas, a fazer organigramas, a ler todas as condicionantes que estão 

em cima da mesa e, depois de discutirmos estas condicionantes, vamos ao sitio, às 

vezes até vamos antes. Depende se for em Portugal, às vezes é mais fácil, e a partir daí 

há uma ou duas pessoas que vão desenvolvendo o projecto. Depois, há uma altura em 

que o escritório pára e só trabalhamos para o concurso, que são normalmente os três 

dias antes. Paramos tudo o que estamos a fazer e dedicamos toda a gente ao 

concurso. Uns fazer maquetes, outros a fazer 3D, outros a fazer os painéis. 

Distribuímos tarefas e toda a gente trabalha para o concurso, às vezes sem dormir. 

Depois entrega-se e seja o que Deus quiser. Normalmente é assim. Era possível fazer 

concursos, quando havia essas condições com os restantes trabalhos a decorrer, nós 

estávamos a fazer os trabalhos normais que também não eram assim muitos, às vezes 

até eram o desenvolvimento de concursos anteriores. Mas mantínhamos um ritmo de 

trabalho normal, havia uma ou duas pessoas que se dedicavam aquele concurso, 

porque estavam mais livres, e depois a partir de determinada altura, quando tínhamos 

a coisa mais ou menos equilibrada, nos últimos 3, 4 dias ficava o escritório todo a 

trabalhar para esse objectivo que era a entrega final. Correu bem, durante muito 

tempo.  

Os concursos internacionais que há, são muito concorridos. Antigamente, há 10 anos, 

fazíamos um concurso para uma coisa importante, e por exemplo, em Portugal, 
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apareciam 50 concorrentes. Era uma coisa relativamente pequena. Agora, aparecem 

150, 200, 300. Nós só fazíamos concursos em que a Ordem dos Arquitectos estivesse 

envolvida porque, na altura, havia uma grande confiança nos jurados, naqueles que 

eram representantes da Ordem dos Arquitectos no júri. Havia esse cuidado que nos 

dava algumas garantias. Nós sabíamos que se apresentássemos uma solução bem-

feita, bem apresentada, bem construída, se o júri fosse composto por pessoas da nossa 

consideração e respeito profissional, tínhamos alguma confiança que alguma coisa de 

positivo poderia acontecer e isso, normalmente, era verdade. Agora não, apreciam 

preços. Os júris são completamente inaptos, não sabemos quem são as pessoas, não 

há nenhum controlo da Ordem e os concursos nacionais perderam completamente a 

sua função. Eu acho que isto é capaz de vir a ser ultrapassado, mas acho que se perdeu 

muito neste processo que nós tivemos a sorte de ainda aproveitar, mas era uma das 

coisas que nós, enquanto arquitectos, devíamos começar a exigir porque a maioria 

destes concursos que refiro eram concursos de concepção para obras públicas. Em que 

havia outra coisa que era interessante que era o preço-base. Os honorários não se 

discutiam porque os honorários eram feitos à tabela, de acordo com o valor de obra. O 

que estava ali em causa não era o preço, nem o prazo, nem o valor de obra, era o valor 

da concepção de projecto e isso é o mais importante. Se toda a gente faz a obra pelo 

mesmo preço, e pelos mesmos honorários, o que é que resta para discutir? A 

qualidade do projecto e isso é o objectivo dos concursos: discutir a opção mais 

qualificada, para aquele objecto. E isto é o que as pessoas deixaram de perceber. Nós 

deixamos de fazer, fundamentalmente por razões económicas, mas sobretudo não nos 

merecem qualquer credibilidade para estar a arriscar dinheiro e esforço para saber 

que, no fim, vai ganhar o que leva o preço mais barato.  

Os concursos internacionais tornaram-se coisas muito dispendiosas porque são muitos 

candidatos. Tens de investir imenso na apresentação, o que sai caro, e o risco, entre 

800 ou 500 candidatos torna-se uma lotaria. Acredito que já nem é pela qualidade do 

projecto. Tem de ser por muitas circunstâncias, a começar pela própria composição do 

júri. O projecto tem de ser bom, mas a determinada altura são tantos que é muito 

difícil. Assim, não temos feito concursos, ultimamente. O último que fizemos foi há 
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dois anos. Mas também não há concursos. Existem concursos internacionais de grande 

escala, com várias fases, mas que são muito dispendiosos para um escritório pequeno. 

23:12 [DF] E os concursos que não ganha, que não tiveram nenhum retorno à partida, 

como é que os encara e transporta a experiência para a encomenda? 

23:33 [PS] É importante, mesmo que não se ganhe nada ou não se construa, por uma 

questão de experiência, curricular. Nós fizemos o concurso do I3S, que é um 

laboratório cientifico, que ganhou o João Pedro Serôdio, que é um programa muito 

particular, está agora a acabar, e é importante ter no currículo esta experiência de 

estudar este tipo de programa porque isso permite-nos, por um lado, divulgar 

trabalho, porque acabamos por fazer maquetes, 3D, plantas, cortes e alçados. Neste 

caso, até ficamos em terceiro lugar. Há um prémio que foi atribuído, há um exercício, 

investigação que foi levada a cabo e isso ninguém nos tira. Imaginando que o mercado 

funcionaria de um modo normal, seria interessante, por exemplo, uma empresa que 

estivesse a pensar fazer um laboratório deste tipo fosse ver quem é que já tinha feito e 

poderia até vir ter connosco, por termos tido uma classificação. Do ponto de vista 

curricular, é importante, como os museus, por exemplo. Eu nunca fiz nenhum, mas já 

fiz muitos concursos para museus e isso obriga-nos a reflectir para que serve o museu, 

como funciona, que representatividade tem no sítio. É muito importante, para um 

escritório, porque se tem a ambição de fazer estes programas sem concurso, das duas 

uma, ou tem conhecimentos por relações pessoais ou então é uma lotaria. Ninguém 

vai encomendar um museu a alguém porque acham engraçado. Normalmente, vai-se 

buscar pessoas que têm alguma experiência e que não precisa de ser construída. Por 

isso, é que os concursos também são importantes porque demonstram que a pessoa, 

pelo menos num determinado período, já reflectiu sobre aquele assunto, já pesquisou, 

já fez alguma investigação. Há ali um trabalho que pode não ser exactamente preciso 

no momento em que se faz o concurso, mas passado dois ou três anos pode vir a ser 

útil e pode-se divulgar, pôr no currículo, no website. Quantos projectos nós 

conhecemos de arquitectos famosos que não foram construídos mas são exercícios 

que são referencias que nós às vezes vamos consultar. Obviamente, que a obra 

construída é sempre melhor, é sempre mais interessante para qualquer escritório, mas 

as obras desenhadas, em que se fez pesquisa, apresentações, maquetes também o 
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são. Não tem o mesmo grau de importância mas são importantes. Mesmo que não se 

ganhe nada, retira-se alguma experiência importante da prática e da disciplina que 

varia consoante os concursos. Por exemplo, num último concurso nosso, fizemos uma 

experiência, com revestimentos de fachadas, em painéis pré-fabricados. Não 

ganhámos nada, ficamos em sexto ou sétimo lugar, mas aquele concurso serviu-nos 

para nós fazermos alguma pesquisa sobre esse tipo de revestimento, ver que 

espessura necessitávamos, com quem poderíamos fazer, como usávamos os 

pigmentos, as texturas, etc, de uma forma muito preliminar. Mas quando pensamos no 

assunto, para qualquer obra posterior e já houve conversas com pessoas mais ligadas a 

essas práticas, que permitem-nos fazer o trabalho, já não do zero mas numa fase 

posterior. Eu acho os concursos absolutamente essenciais para qualquer escritório. 

28:34 [DF] Sente que existe nos concursos, talvez por uma figura do cliente mais 

difusa, um maior grau de experimentalismo? 

29:09 [PS] Não ter um interlocutor, em certos casos, pode ser difícil e nós até podemos 

enveredar por uma via exactamente ao lado daquilo que ele quer. Mas, normalmente, 

quando se faz concursos de concepção, o próprio cliente, promotor, também não sabe 

bem o que é quer. A figura dos concursos também existe para que as pessoas 

apresentem soluções para resolver um problema que os promotores não sabem como 

resolvê-lo ou, pelo menos, não têm a capacidade de antecipar como é que aquilo se 

resolverá. Nessa perspectiva, fazer um concurso de concepção é o que faz mais sentido 

porque aí o arquitecto ou a equipa apresenta uma solução para aquele problema, que 

normalmente os clientes não estão minimamente a pensar. São sempre surpreendidos 

em relação àquilo que se pede e, normalmente, com qualidade. Acho que, na fase de 

concepção, é importante ter um programa bem feito. Não é muito importante ter o 

interlocutor ao nosso lado. É mais importante ter o programa, ter o sítio, ter as 

condicionantes muito bem elencadas e, a partir daí, nós fazemos uma proposta. 

Depois de aprovada e contratada, pode-se discutir com o interlocutor algumas coisas e 

normalmente discutem-se coisas relativamente pequenas, não tão importantes como 

fazer um projecto de raiz. Na verdade, os concursos também nos dão alguma prática 

de como apresentar um trabalho perante um cliente e nós, a partir da experiência que 

temos dos trabalhos feitos em concursos, temos alguns mecanismos de apresentação 
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das ideias que nunca devem ser muito embrionárias. Devem ser ideias com alguma 

consistência para que o promotor adira àquilo que eu estou a propor. Nos concursos, 

isso é óbvio. Eu apresento a proposta quase fechada em termos formais, funcionais, 

implantação, representação na paisagem, etc, tudo aquilo é um pacote bastante 

consistente. Se o cliente aderir, vamos discutir, daí para a frente. Mas já está muito 

caminho feito, o que é óptimo, porque a partir dai só se fazem ajustes pontuais. Assim, 

estamos muito mais seguros com uma proposta que à partida o cliente já aprovou e 

isso é uma grande vantagem. 

32:49 [DF] Qual a importância nos concursos da imagem, retórica, síntese com este 

interlocutor que apenas vê como refere um pacote consistente na entrega? 

33:28 [PS] Acho que não há uma regra-padrão para isso, porque cada caso é um caso. 

Nós procuramos fazer a apresentação de modo eficaz, isto é, a nossa preocupação foi 

sempre, nos concursos que fizemos, tornar eficaz a informação gráfica e a escrita, mas 

sobretudo a gráfica. Torná-la eficaz do ponto de vista da leitura. Obviamente que um 

júri, eu já fui júri e sei que os jurados não têm a semana inteira para olhar para os 

projectos, tem de fazer a coisa com algum equilíbrio, entre aquilo que é pedido e a 

nossa resposta e saber usar os mecanismos mais eficazes para, muito rapidamente, 

fazer com que a nossa ideia seja clara e explícita, em relação a um determinado sitio, 

programa, problema. Nós temos mais ou menos uma forma padrão de apresentação 

em concursos, mas ela vai variando consoante o cliente. Por exemplo, os Suíços nos 

concursos que faziam tornaram a coisa mais difícil. Mandavam formatos de 

apresentação e nós tínhamos de cumprir aqueles formatos de apresentação, que 

poderiam ser, por exemplo, só desenhos a preto e branco. Ou então, mandavam uma 

maquete branca, por correio, que todos os concorrentes recebiam, com um sítio de 

intervenção vazio e nós tínhamos de preencher nessa maquete a nossa solução a 

branco no mesmo material e devolver à procedência. Depois, eles avaliavam as várias 

propostas, todas tratadas da mesma forma, com o mesmo tipo de linguagem. 

Portanto, o que se estava ali a discutir seria a forma, a implantação, a relação com o 

sítio, a organização funcional. Isso era uma prática comum, muito inteligente dos 

Suíços. Noutros casos, depende. O que nós passamos a perceber, a determinada 

altura, era que aquilo que nós achamos que é eficaz, nalguns concursos não é tão 
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eficaz quanto. Valorizam mais grandes renderings, 3D's com grandes perspectivas, não 

há um padrão, depende do júri. Por vezes, tentamos fazer uma coisa mais simples, 

objectiva, pragmática e depois quando vemos o projecto vencedor verificamos que se 

calhar devíamos ter feito outra coisa. Noutros casos, é o contrário. Até acabam por 

ganhar soluções com bastante menos informação mas que se calhar foram mais 

objectivas do que aquilo que nós conseguimos ser. É como eu digo, não há 

propriamente um quadro tipo, obviamente que tentamos fazer certas coisas sempre 

da mesma forma. 

37:34 [DF] De alguma forma procura orientar o trabalho, a comunicação em função do 

júri ou da sua composição? 

37:43 [PS] Nos concursos que fiz, a maioria do júri é formado por arquitectos. Logo, a 

solução escolhida, normalmente, é pela arquitectura, salvo raras excepções em que 

são coisas muito técnicas, ou que a parte técnica tem muito peso. Aí, temos de ter 

algum cuidado. Se estou a fazer um hospital há coisas que eu tenho que respeitar, que 

tenho de cumprir, porque são as regras. Há coisas que com certeza vão ser tidas em 

conta se o concurso for bem avaliado. Quando é um programa muito específico, eu 

tenho de saber alguma coisa sobre aquele programa e serve sempre para aprender e 

para estudar alguma coisa. Claro que temos em atenção a composição do júri e o peso 

que cada uma das componentes tem. Se estou fazer um estádio de futebol tenho que 

perceber como é que funciona um estádio de futebol, porque vai estar alguém no júri 

para avaliar isso. O júri também não decide só pelo rendering ou pelos 3D's. Vão, 

também, ver as outras coisas, quando são obviamente competentes. Em função de 

cada concurso, temos de ponderar o que está em cima da mesa, não tanto pelo tipo de 

expressão que vou utilizar em função de quem está do outro lado da mesa, até porque 

isso não funciona assim. As pessoas não vão escolher projectos com base nesses 

critérios, mas com os cuidados que se tem na forma como se apresenta a matéria que 

está em concurso, e claro que temos isso em atenção. Especialmente, quando são 

programas muito específicos ou em sítios muito particulares. 

41:16 [DF] O que pensa da democratização no processo de selecção dos concursos? 
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41:27 [PS] Eu acho isso, por princípio, um erro. Acho um populismo um bocado 

estranho. Depende também um bocado do concurso. Por exemplo, os Suíços fazem 

votações para saber se deixam construir habitação no 1% da área agrícola que têm em 

determinada zona e levam isto a votos. Ou seja, eu admito que haja algum sufrágio nas 

questões estratégicas. Nas questões de concepção, se gostam mais do amarelo, do 

azul ou do quadrado ou do redondo isso acho que é um disparate. Não é o público em 

geral que vai escolher qual é o edifício mais qualificado para responder a um 

programa. Mas também, para dizer a verdade, nunca fiz um concurso em que isso 

tenha acontecido. Portanto, não sei, mas acho estranho, não é de todo necessário. Em 

questões estratégicas, já pode ser interessante, por exemplo, pôr a população a decidir 

o que fazem em determinado terreno, ou se alienam ou não. Agora, em questões de 

projectos de arquitectura, acho que não faz sentido.  

43:42 [DF] Como imagina o futuro dos concursos? 

43:53 [PS] Eu tenho pena que se tenha acabado com os concursos no formato que 

tínhamos. Funcionava muito bem e deu grandes resultados em projectos importantes. 

Acho que as coisas que correram pior em Portugal são aquelas que não foram objecto 

de uma consulta em concurso para a qualidade do projecto, isto é, eu acho que os 

concursos de concepção como foram prática corrente das instituições públicas, 

fizeram concursos em que se discutia a qualidade do projecto. Eu acho que estes 

concursos eram essenciais e tenho muita pena que tenham acabado. A única coisa que 

vejo para o futuro é que espero que se consiga reunir as condições para voltar a ter 

esse tipo de concurso de concepção e acabar-se com estes concursos de preços, de 

currículos, etc, que são coisas muito desinteressantes e que dão resultados péssimos, 

que aliás estão à vista, coisas importantes que são feitas sem consulta, ou com 

consulta de preços e prazos e coisas assim absurdas que nada têm a ver com a 

qualidade do projecto, dão maus resultados. O que eu posso ambicionar é que voltem 

a haver concursos com normas muito claras para os concorrentes, com júris 

competentes que a gente confie, com uma discussão clara sobre a qualidade do 

projecto e menos sobre a qualidade dos preços e dos prazos que isso pouco importa. 

Que se volte a discutir a qualidade do projecto que é uma coisa que desapareceu dos 

concursos e por isso é muito difícil para quem está a trabalhar na disciplina, e também 
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para todas as especialidades, que prezam a forma como fazem a sua prática. Eu espero 

que se possa voltar a ter concursos de ideias, de concepção, de ideias para discutir a 

cidade ou o espaço público, que desapareceram totalmente. É uma perda imensa. Em 

contrapartida, encomenda-se a pessoas que dão preços mais baratos. Perdeu-se uma 

discussão pública e um debate que era muito importante da arquitectura. Eu espero 

que o futuro venha a modificar isso até porque se calhar temos de olhar para a prática 

dos países mais avançados e ver que há países que continuam a fazer isso com bons 

resultados. Não há nada que diga que os concursos de concepção eram maus ou que 

gastava-se mais dinheiro. Além de ser uma oportunidade para o escritório, era muito 

divertido fazer. Fazer um concurso era sempre uma excitação para o ambiente diário. 

Era uma quebra e uma coisa que ligava as pessoas todas sobre um objectivo. Toda a 

gente fazia sugestões. Era uma coisa muito importante para as equipes de trabalho. 

Espero que isso volte a aparecer brevemente.  
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10:01 [DF] Qual o papel dos concursos no desenvolvimento, estabelecimento do 

escritório? 

10:07 [TN] Se for o estabelecimento, tem a ver com a parte financeira. Se for no 

desenvolvimento do escritório tem a ver com a parte mental. Eu acho que os 

concursos são muito importantes para a parte mental. Como têm programas grandes, 

tem que se desenvolver capacidades de síntese e de comunicação. É o que nos permite 

aceder a outros programas.  

Há concursos públicos e privados, começando a aparecer, ultimamente, estes últimos. 

Os concursos são para fazer coisas maiores e de maior complexidade, o que permite 

aceder à grande encomenda. Trabalhando em concursos, permite exercitar esses tipos 

de programas e levantar outros problemas de arquitectura. Os concursos permitem 

fazer evoluir as ideias e pôr em causa convicções. Porque se só fazes casas, pensas 

uma coisa da arquitectura. Mas se depois tens de fazer uma escola enorme, numa 

região, tens que abordar o problema da cidade, do programa, do utilizador económico, 

tecnológico e obriga-te a pensar estes problemas todos. Não veio ter contigo, vais tu 

ter com ele. O concursamento é uma oportunidade para fazer, experimentar para 

fazer. 

12:11 [DF] Os concursos como laboratório... 

12:13 [TN] Claro, um concurso é sempre um laboratório. Também não fazia sentido, se 

assim não fosse. Agora é um laboratório caríssimo. Se for um concurso de ideias, como 

fazem em Espanha, na Irlanda ou noutros países em que pedem dois ou três desenhos, 

o investimento é relativamente reduzido. Cá, como pedem projectos completos, é um 

investimento caríssimo para se fazer em laboratório. Tens de fazer medições, 

orçamentos, memórias descritivas. É uma coisa completamente disparatada, 
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desproporcional àquilo que depois realmente podes obter. É como comprar muitos 

bilhetes da lotaria... 

13:03 [DF] É sempre um risco. 

13:03 [TN] É um risco enorme, porque cada concurso custa 10.000€, 12.000€. Se for 

uma coisa grande, não custa menos que isso. É muito dinheiro para andar a 

experimentar. Tiras da tua boca pessoal, para poderes fazer isso. Mas é muito 

importante. Se tiveres ambição de participar mais, tens de te atirar para isso de 

qualquer forma. Logo, é importante para o desenvolvimento do escritório. 

13:55 [DF] Que diferenças identifica entre os concursos nacionais e os internacionais? 

13:52 [TN] Nos concursos internacionais, há muito mais oferta de tipos de concurso. 

Tens muito por onde escolher. Existem concursos de pré-qualificação, de ideias, de 

vários formatos, com diferentes elementos de entrega. Vais fazer um concurso, vais 

gastar dinheiro, o que é que avalias? O custo é função das peças que vais entregar. Se 

tiveres de fazer um projecto que te cabe numa folha A4, gastas x, se couber numa 

folha A1, gastas y. Se eles te disserem, a entrega pode ser até cinco painéis A0 e 

encher cinco painéis A0 é muito trabalho de arquitectura. E quando te dizem que o 

máximo é cinco painéis A0, toda a gente vai fazer cinco A0. São cinco A0, são duas 

maquetes, e isto aqui são 20.000€. O projecto até pode ser muito grande, mas o 

promotor pode só pedir, por exemplo, dois painéis, por ser um projecto de ideias ou 

por fases. Querem uma coisa muito sintetizada, depois vão escolher 5 ou 6 equipas, 

para prosseguir para os cinco A0s. Quando vão para esta segunda fase, já vão pagar 

essas equipas. Qual é o objectivo disto? É, realmente, ter muita a gente a concorrer, 

ter a capacidade de ter um bom júri e, no fundo, as pessoas também terem uma 

grande capacidade de comunicação. E depois, a partir daqui, dizem, "gosto deste, este 

aqui interessa, este não" e seleccionam cinco. Podem, também, seleccionar pelo 

currículo, pela capacidade técnica, financeira. Há vários critérios para avançar. Isto 

permite aos arquitectos avaliarem o risco inerente do concurso, em função dos 

elementos e da complexidade da entrega. Medimos o tempo de trabalho, em função 

do número de coisas que vamos ter de produzir. Avaliar primeiro o custo, para 

perceber o risco.  
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Nós já fizemos concursos de painéis A1, bem como concursos caros. Se te interessa o 

programa, o júri, a forma como está lançado, etc, pode ser oportuno concorrer. Posso, 

também, fazer um concurso de ideias, por mero exercício, mesmo que o mesmo não 

se concretize. Outras vezes, faço porque quero mesmo construir isto, vou dar tudo 

para o fazer. 

18:59 [DF] É exercitar... 

19:00 [TN] Claro, exercitar, pensar nos programas, ir ao sítio,.. 

19:09 [DF] Do ponto de vista, metodológico, que diferenças é que sente que existe 

entre concursos e encomendas? 

19:16 [TN] Infelizmente, poucas. Ou seja, realmente depois perde-se muito tempo. 

Nós não ganhámos muitos concursos, porque não conseguimos fazer o projecto do 

concurso sem fazer o projecto. Há muita gente que consegue fazer o projecto do 

concurso, sem fazer o projecto. Ou seja, conseguem fazer projectos de muita 

clarividência, e com ideias muito evidentes e, portanto consegue, fazer o projecto de 

uma forma leve, mas ao mesmo tempo interessante, que permite ganhar sem 

desenvolver o projecto. Nós, por formação, desenhamos tudo, quando fazemos um 

projecto para um concurso, mesmo havendo coisas que nunca vão ser avaliadas. 

Acabamos por perder tempo a fazer. É um bocado como os alunos... nós também 

sentimos dificuldade em nunca trabalhar mais do que aquilo que vamos conseguir 

mostrar. Os alunos, às vezes, querem fazer tudo, resolver tudo, e tu dizes "se tens de 

fazer dois cortes, trabalhas nos dois cortes que vais fazer", "se fizeres bem dois farias 

bem dez, portanto fazes só dois, quando estes estiverem muito bem-feitos, passas 

para os outros dois, mais vale por omissão do que fazer quatro mal". Muitas vezes, há 

pessoas que desenvolvem técnicas muito boas de trabalho, porque só mostram aquilo 

que é importante para a ideia, mesmo que o projecto não esteja todo resolvido. Eu 

tenho a consciência de que é assim que deveria ser e sabemos que é assim que tem de 

ser. Porque se não vai ser para construir logo, depois, se ganhar, resolve-se. Portanto, 

mostrar as ideias no essencial, não mostrar as dificuldades, mostrar só o que é 

positivo, não se preocupar com as coisas que não estão resolvidas, porque ninguém 

está preocupado se estão resolvidas ou não, porque em fase posterior irei resolvê-las. 
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Tivemos um ensino da arquitectura que era muito pouco ligado aos conceitos e mais 

ligado à questão do desenho. E como desenhar implicava desenhar o projecto todo, 

nunca conseguimos desenvolver essas aptidões de não desenhar tudo, para ter um 

projecto com a mínima qualidade e saber que ele está todo a bater certo. Estar mais 

interessado naquilo que vou apresentar, o resto não quero saber. Para isso, é preciso 

fazer bons projectos logo desde início, em vez de os projectos se irem construindo com 

o tempo. Com boas ideias, mas que não são claras nas primeiras fases, e que depois se 

vão esclarecendo pelo caminho. É um método projetual que se aprendeu, que começa 

por uma nebulosa e que se vai desenvolvendo. Em vez de aparecer logo o conceito e 

depois trabalhar na forma como é que se exprime esse conceito, e o resto resolve-se 

depois.  Portanto, é uma questão conceptual. E depois, como não temos a prática 

corrente do processo de encomenda, através do concurso com painéis conceptuais, só 

de ideias, um A1, também nunca conseguimos desenvolver essa capacidade. Se nós 

tivéssemos um mercado de trabalho, em que pela evolução natural da democracia, da 

encomenda, começasse a trabalhar mais no sentido de faseamento, e que começaria 

como um concurso de ideias, de um painel, e que se desenvolvia a partir dai. Nós 

entretanto pela prática, teríamos resolvido esses assuntos. Não teríamos tido em 

formação, mas a prática iria-nos obrigar a fazer esse tipo de abordagem. Mas como, na 

prática, também aqui em Portugal, o que pedem são projectos completos a todas as 

equipas, já quase a nível de licenciamento, é difícil discernir uma coisa da outra.  

24:07 [DF] Na sua opinião, qual a importância da imagem na comunicação do 

concurso? Sente que existe uma retórica, textual, imagético projetual distinta de uma 

encomenda?  

24:31 [TN] Nós esforçamo-nos bastante para que a nossa a encomenda directa seja 

comunicada quase ao nível de um concurso. Nos concursos, aprimoramos essa 

comunicação mais, até porque, estamos sempre na forma de como é que nós vamos 

experimentar as nossas ideias para uma pessoa com a qual nós não nos vamos 

confrontar para explicar. Na encomenda directa, encontramo-nos com os nossos 

interlocutores e tudo aquilo que não esteja no desenho pode ser dito por ti. Num 

concurso, não nos confrontamos com a pessoa que nos avalia, nem sabes quem ele é, 

nem a conheces. Portanto, a comunicação através da imagem, ou da composição tem 
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de ser muito mais clara, mais sintética. Na encomenda directa, tens duas vias, a de 

falar e a de apresentar, e qualquer coisa que não esteja tão bem apresentada, ou tão 

bem clara, podes sempre comunicar oralmente. Tentamos aproximar bastante, 

sempre que possível, dentro das limitações, porque é importante ter as ideias mais ou 

menos claras e escrever a história das coisas, do ponto de vista gráfico e da 

apresentação, de forma também para nós percebermos as ideias que estamos a 

veicular.  

Independentemente do tipo de trabalho, temos sempre um registo de comunicação, 

quer seja concurso, ou encomenda, bastante gráfico. Não apenas no sentido de 

comunicar melhor mas também como forma de ordenarmos as ideias, de ir 

apurando...  

33:45 [DF] Procura de alguma forma orientar o trabalho dos concursos com o júri? Ou 

com o país de origem do concurso? 

33:59 [TN] Não temos assim tanta experiência porque não fizemos assim tantos 

concursos. É importante termos pessoas no júri, que gostamos, que achamos que 

podem dar confiança na interpretação das coisas. Mas nós fazemos a nossa 

arquitectura, fazemos aquilo que achamos que temos de fazer. Às vezes, nos 

concursos, diz no programa, que cada concorrente só pode apresentar uma proposta, 

e eu fico a pensar como é que cada concorrente podia apresentar mais que uma 

proposta. Uma coisa é se for um concurso de ideias, podemos propor diferentes 

abordagens, mas isso no fundo é todo ela uma abordagem, uma ideia que comporta 

em si diferentes opções. Não somos um escritório que procure fazer uma arquitectura 

muito igual, vamos variando muito. Não temos propriamente uma linhagem. Não 

temos coisas que deitamos fora, que não gostamos, ou que gostamos, somos 

bastantes abertos. Conforme os interesses, ao longo da carreira, vamos variando. 

Queremos estar entre o banal e o belo. Nessa fronteira, exactamente, nem mais nem 

menos. Agora, se tivermos de fazer um concurso para os países nórdicos, vamos ter 

uma abordagem diferente do que se fizermos para África. É uma questão contextual, 

cultural, que nós vamos sempre procurar contextualizar. 

37:06 [DF] Mas do ponto de vista retórico, dialéctico? 
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37:07 [TN] Não, é uma questão do contexto do projecto.  

37:22 [DF] O que pensa da recente tendência, da democratização do processo de 

selecção dos concursos?  

37:31 [TN] É muito complicado, por um lado, para quem é democrata, gosta que se 

viva a democracia, não podemos considerar que as pessoas são todas imbecis que por 

isso temos de escolher por elas. Porque em último caso, eles escolhem aquilo que é 

mais importante que são os próprios governantes, portanto se escolhem quem 

governa o próprio país, não há coisa mais complexa do que essa. O que achamos da 

democracia directa de votar os edifícios, a questão é, quais são os instrumentos que 

existem para a informação seja minimamente clara. Enquanto os políticos para aquilo 

que é votado existem espaços de reflexão, momentos de confrontação, de divulgação, 

comícios, as pessoas podem ler, ver na televisão, etc. Normalmente, o que está a 

existir para a votação directa, das pessoas nos projectos, é um click na Internet a partir 

de meia dúzia de painéis, no Archdaily, em que depois não há mais nada do que isso. 

Isso é que é perigoso. Agora se me disseres, aqui [em Portugal], os concursos públicos 

sofrem de um mal, dos concursos anónimos, da forma como são feitos. Quer dizer, nós 

temos um cliente que tem que gastar 8.000.000€ e vai escolher uma equipa para fazer 

um projecto de 8.000.000€ através de 8 folhas A1 dobradas numa capa, e com uma 

memória descritiva e sem sequer conhecer quem é a pessoa que a vai fazer. Não sei se 

isto é a melhor forma de usar os dinheiros públicos. Porque, obviamente nesta 

situação, existe a ideia de que se se conhecer os autores, ou se tiver uma discussão 

com as pessoas, vai haver interesses e jogadas. Se uma pessoa para escolher uma 

mulher-a-dias quer falar com ela antes, para fazer uma entrevista. Então, uma 

entidade pública que vai gastar 8.000.000€, que vai fazer uma obra super-complexa, 

em que tem de estar a conviver com uma equipa, que é super intenso, doloroso, 

complicado, e a pessoa que encomenda, não tem oportunidade de ver cara a cara a 

pessoa com que vai quase casar durante 3 anos. Onde se vai partilhar informações de 

enorme responsabilidade. Portanto, eu sou muito céptica em relação, aos concursos 

públicos nestas condições. Nos concursos privados, em que as pessoas concorrem, mas 

depois tem apresentações dos trabalhos, onde os júris podem fazer perguntas, podem 

pedir mais esclarecimentos, etc. Por essa ordem de ideias, os alunos nem iam às aulas, 
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entregavam os projectos, avaliavas, davas a nota sem saber o nome, para não 

influenciar... Todo o processo de concursamento, da forma que é, do anonimato, dos 

painéis, etc, é também de alguma forma uma contradição do que são as relações 

humanas. Porque as pessoas para criarem empatia, têm de se conhecer, falar, 

perguntar, responder, e quando os projectos podiam ganhar e servir melhor o cliente, 

e ficaram desencontrados porque o cliente não percebeu exactamente que naquele 

painel A1, aquela coisa. E estamos a falar de dinheiros públicos e de muito dinheiro. 

Tem de haver empatia, uma equipa de trabalho. Essa votação pública seria possível, se 

fosse feita no quadro da participação em que as pessoas fazem apresentações, fazem 

perguntas, há tempo de exposição depois escolhem com quem casam. Agora se for 

o click na Internet, isso já não acho piada nenhuma, e acho que é uma 

irresponsabilidade. Assim como é irresponsável escolher a equipa e não haver 

comunicação entre os interlocutores. As apresentações públicas dos projectos para 

seleccionar o candidato final, e esquecendo essa falsidade que é o anonimato, permite 

melhor escolhas, melhores encontros, melhores casamentos. É evidente que, se 

houver sistemas de a população poder participar nesse sistema, acho que faz sentido. 

Dizer que a população não sabe nada é o primeiro passo para o fascismo. 

Apesar de tudo, não estamos a falar de operações cirúrgicas. Estamos a falar sobre a 

escolha de objectos, tal como as pessoas também encomendam as suas casas, 

também escolhem os seus móveis, também compram os seus carros. Não percebem a 

complexidade da cidade, mas fazem parte dessa complexidade. Claro que a gente não 

vai dizer que não são eles que vão votar o hospital ou a infra-estrutura, mas podem 

votar, por exemplo, a sua localização.  

48:39 [DF] Nos concursos a figura do cliente é muito mais difusa pela falta do dialogo... 

48:45 [TN] Muitas vezes, o próprio cliente está arredado da escolha. Porque esta 

mania de que os concursos só podem ser escolhidos por arquitectos, portanto vão ser 

os arquitectos que vão avaliar, às vezes o dono de obra só vai eleger um membro. Não 

há diálogo entre as coisas e perde-se tempo e dinheiro. O cliente tem de estar mais 

representado, muito bem recomendado e depois até assessorado. Mas muitas vezes 

está muito fora. Agora nem há concursos, nem vale a pena pensar nisso. Agora há, 

processualmente, muitas dificuldades nos concursos. Por exemplo, na Holanda, tem o 
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conselheiro real para arquitectura, na parte flamenga, e qualquer instituição que 

queira fazer um concurso vai ter com o conselheiro que tem uma equipa, eles dizem o 

que é que querem, e eles lançam o concurso. E depois as pessoas concorrem com os 

currículos, para fazer aquele concurso, e eles seleccionam 5 ou 6 equipas e dão estes 

portfolios ao cliente, e eles é que mostram ao cliente, dizem, “nós para vocês achamos 

que era interessante meter uma equipa assim”. Depois, lançam os convites para fazer 

o concurso. Ou seja, existe uma entidade intermédia, que serve como conselheira 

técnica, só de arquitectos, que aconselha os clientes, em vez de eles andarem 

perdidos, para avançarem, com uma encomenda, depois é com eles, são eles que 

escolhem.  

52:24 [DF] Por pré-qualificação... 

52:20 [TN] Pré-qualificação e depois por convite. Isto reduz o risco porque o 

investimento é muito mais baixo. Uma pessoa faz um concurso e aparecem 300 

equipas e, depois, aquilo vai tudo para o lixo. Achas que eles vão ver 300 projectos? 

Vão ver a correr. Não pode ser assim.  

53:57 [DF] Na Dinamarca, existem os DAC (dialogue-based architectural competition), 

em que existem reuniões intermédias da apresentação da ideia ao cliente.  

53:53 [TN] Claro, é evidente. Perde-se o anonimato mas ganha-se o diálogo e, no 

futuro, ganha sempre o edifício. E acho que há espaço para a participação das pessoas, 

desde que haja espaços de informação as pessoas podem e têm capacidade para 

decidir quase tudo. Como na justiça, também fazem os júris e as pessoas, para serem 

júri, têm de estar informadas. Não podemos achar isto uma estupidez, se acreditamos 

na democracia. O que não podemos é acreditar na não informação, caso contrário, é 

uma irresponsabilidade.  

56:05 [DF] Como imagina o futuro dos concursos em arquitectura? 

56:05 [TN] Penso, que deve haver sempre concurso em arquitectura. Porque é um 

bom instrumento de decisão, mas não pode ser desproporcional o esforço, porque, em 

última analise, em Portugal, o concurso é a coisa mais cruel que há. Não há nenhuma 

profissão que tenha de fazer o trabalho todo antes, de graça, para demonstrar que o 

pode fazer. É como eu chegar a um restaurante, pedir todas as comidas para depois 
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escolher uma. Em última analise, é o mais cruel dos sistemas. É um desastre porque é 

que tem de ser assim para os arquitectos. Fazer projectos completos, em concurso, 

quem é que os pode pagar? Não se pode sistematicamente trabalhar com pessoas de 

graça. E mesmo trabalhando com pessoas de graça, só com as maquetes, transportes, 

impressões, telefonemas, etc. gasta-se muito dinheiro.  
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