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Resumo 

 

Entre os dias 27 de Julho e 1 de Julho de 2016 decorreu no ISCTE – Instituto 

Universitário de Lisboa, no âmbito do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 

o Curso de Verão “Construir no Sul”, coordenado e organizado por Paulo 

Tormenta Pinto e pelo NAU - Núcleo de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo 

daquela instituição. Nos primeiros dias, ao final da tarde, tiveram lugar quatro 

conferências proferidas por um grupo de arquitetos convidados, todos eles com 

uma atividade profissional sediada na cidade de Lisboa, e com uma larga 

reflexão, prática e teórica, sobre o território do Sul, ou, mais concretamente, do 

Sul de Portugal.  

 

 

Palavras-chave: Manuel Graça Dias, Ana Vaz Milheiro, Nuno Mateus, Gonçalo Byrne, 

Manuel Aires Mateus, Ricardo Bak Gordon. 
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Introdução 

 

As entrevistas que aqui se reúnem foram realizadas no momento que 

imediatamente antecedeu cada uma das conferências, nelas participando: 

Ricardo Bak Gordon (n.1967); Ana Vaz Milheiro (n.1968) e Manuel Graça Dias 

(n.1953); Gonçalo Byrne (n. 1941) e Manuel Aires Mateus (n. 1963) e Nuno 

Mateus (n. 1961). Em todas as entrevistas foi inicialmente apresentado um 

enquadramento introdutório, no fim do qual foi lançada a questão genérica: “o 

que é isto, hoje, de construir no sul?”. Para as conferências cada um dos autores 

levava preparado algum do seu trabalho profissional, projetos e investigações, 

enquadrando-os no tema do Sul e em algumas das suas derivações. As 

conversas que aqui se transcrevem foram, pelo contrário, realizadas “sem rede”. 

O desafio foi lançado aos convidados no local, minutos antes das apresentações, 

e os resultados das conversas – inevitavelmente curtas – traduziram 

necessariamente aquilo que foram as mais intuitivas reflexões dos autores sobre 

o tema.  

 

Talvez por isso (ou apesar disso), os depoimentos aqui reunidos refletem uma 

grande diversidade de conceitos e pontos de vista sobre a questão do Sul na 

arquitetura, a sua importância específica como enquadramento geográfico, ou o 

seu papel na promoção de uma especificidade cultural intrínseca ao pensamento 

arquitetónico contemporâneo Português. Ricardo Bak Gordon falou-nos, a partir 

da sua experiência de projetista e professor, do Sul como lugar, e o papel 

fundamental que o lugar ocupa na prática da arquitetura e na formação dos 

arquitetos em Portugal. Mas também como o posicionamento de Portugal, no 

mais vasto, sul-europeu, contribui decisivamente para a evolução da disciplina 
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no nosso país. Gonçalo Byrne e Manuel Aires Mateus colocaram a questão da 

luz no centro da reflexão, posicionando lado a lado a história da pintura e da 

arquitetura, na forma como a trabalham, a ela se adaptam, e nela a arquitetura 

encontra contributos e estratégias para a afirmação de uma identidade própria. 

Por outro lado, duas incisivas e desconcertantes desmontagens do “fator” Sul, 

enquanto agente histórica e culturalmente identitário da arquitetura portuguesa, 

e enquanto motor determinante na definição do objeto arquitetónico, são 

colocadas sobre a mesa por Ana Vaz Milheiro e Manuel Graça Dias, 

respetivamente, numa condenação comum de leituras eventualmente mais 

simplistas e unívocas de uma realidade que é complexa. Por último, Nuno 

Mateus, a partir da vasta obra do atelier ARX Portugal, falou-nos de diferentes 

contextos geográficos onde operam, e como os mesmos, a par de outros 

referentes, informam e alimentam os seus projetos de arquitetura. 

 

 

2. 

Enquadramento  

 

Filipe Mónica (FM): Começo com uma premissa, que diz que tendemos a ver o 

sul a partir do norte. Habitamos no hemisfério norte, onde se situa a maior crosta 

terrestre do planeta fora de água, onde vive a maior parte da população mundial, 

e onde uma percentagem muito maior da população tem condições mínimas de 

vida quando comparado com o hemisfério sul. 

 

O sul, a partir daqui, de uma cultura europeia, ocidental, é sempre o “outro”. 

Portugal foi conquistado aos mouros de Norte para Sul. E fê-lo com o apoio das 

armadas de cruzados do norte e centro da europa, que partiam também rumo ao 

sul, à Terra Santa, com vista à conquista do infiel, do tal “outro”. Estamos no Séc. 

XIII. 
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A colonização do mundo pelos europeus começa no século seguinte. 

Conquistam-se territórios ilimitados, administrativamente e conceptualmente 

infinitos, pela dimensão, mas sobretudo pela distância. Sempre a sul, de cá para 

lá. 

 

Saltando para os séculos XVII a XIX, assistimos dentro dos limites da Europa, 

neoclássica e iluminista, a uma outra forma de idealização de um sul. As 

peregrinações a Itália ganham, para a juventude de uma elite, centro e norte 

europeia, culta e endinheirada, carácter de rituais de passagem de teor educativo 

e artístico, rumo às raízes da civilização ocidental. São os Grand-Tours europeus 

dos quais Goethe (1749-1832) nos deixou testemunho nas suas “Viagens a 

Itália”1. E também aqui o sul é o lugar “além” (no caso, além–alpes). E, também 

por isso, um lugar de fascínio, um lugar inocente. E Itália é a terra primogénita, 

distante. Mas é sobretudo também aqui, um lugar “outro”. Um lugar onde não se 

fica, de onde se regressa, um lugar a partir do qual, como a palavra “tour” sugere, 

se “torna”.  

 

O sociólogo Boaventura Sousa Santos (n.1940) estuda este fenómeno do sul do 

ponto de vista contemporâneo, pós-colonial.2 Fala-nos do sul criado a partir 

desta cultura eurocêntrica, que o vê como território de expansão e de 

colonização. Um sul assente numa premissa de natureza hierárquica: o sul 

depois do Norte, abaixo do norte. E o sul é deste ponto de vista, muitas vezes, o 

lugar irrelevante, o lugar incompreensível. 

 

George Kubler (1912-1996) o historiador americano (que vem também do norte), 

inventa-nos, a nós portugueses (sobretudo a nós arquitetos portugueses), um 

                                                             
1 Ver: Johann W. Goethe. Viagem a Itália. Lisboa: Relógio de Água. 2001. 

2 Ver: Boaventura de Sousa SANTOS; Maria Paula MENESES. (Orgs.) Epistemologias do sul. Coimbra: 
Almedina. 2010; e MENESES, Maria Paula. Epistemologias do sul. Revista Crítica de Ciências Sociais, 
80. 2008, p 5-10. 
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outro “sul”, o da arquitetura Chã3,, ao tornar precisamente compreensível, ou 

seja, nomeável,  a síntese daquilo que fatores conjunturais internos e influências 

externas vieram a produzir na arquitetura portuguesa nos séculos XVI e XVII: 

uma arquitetura pragmática e modesta, uma construção útil e económica, 

desornamentada, branca, clara e despojada.   

 

O sul é assim um lugar relativo. Há quase sempre um sul, onde quer que 

estejamos, um outro sul. Um sul que, por oposição, é sempre um lugar de 

idealização e fascínio, mas também o lugar áspero e rude. É, em muitos pontos 

de vista, o lugar infindável, onde o espaço se amplia e o tempo se dilata.   

 

Esta introdução antecede, e em parte contraria, aquele que é o sul que aqui nos 

interessa abordar, que é o nosso sul concreto, o sul de Portugal. É também um 

território “além”, Além-Tejo, que numa similitude com o que foi referido atrás, 

encerra dentro da nossa cultura e da nossa escala os fenómenos dos outros 

“suis”. 

 

O território deste sul espraia-se, o tempo amplia-se, o clima torna-se rude e a 

natureza áspera, pela horizontalidade do chão e a verticalidade do sol. Eduardo 

Souto de Moura (n. 1952) diz-nos: “quando cheguei ao sul tive que fazer janelas, 

se não morre-se assado”4. Álvaro Siza (n. 1933) agarra o longo tempo e a ampla 

escala do território da Malagueira, em Évora5, no desenho das tipologias, dos 

quarteirões e do “aqueduto”. E Victor Figueiredo (1929-2004), por outro lado, dá-

                                                             
3 Ver: George KUBLER. A Arquitectura Portuguesa Chã – Entre as Especiarías e os Diamantes (1521-
1706). Lisboa: Nova Vega, 2005. 

4 Joana Amaral CARDOSO. O Portugal de Souto de Moura em sete pedaços na Garagem do CCB. 
Lisboa, Público online, 21/6/2016. URL: https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/o-portugal-de-souto-
de-moura-em-sete-pedacos-na-garagem-do-ccb-1735893?page=-1 [conferido em 28/7/2016].  

5 Álvaro SIZA VIEIRA. Bairro da Malagueira. Evora. 1977-1998. 
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nos no Polo da Mitra6, também em Évora, o peso e a espessura, num combate 

desigual – porque os meios aqui são escassos – com a aspereza do lugar. 

 

Podemos dizer, talvez, que o sul nos coloca, da forma mais crua, questões 

arquetípicas: a do limite e da sua ausência, da espessura e da materialidade, da 

essência do habitar e dos modos de vida, do território e da paisagem. E, não 

menos importante, da forma, a luz e as sombras, sendo o sul o lugar onde ganha 

especial significado a definição de Corbusier (1887-1965) de uma arquitetura 

como o “jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sob a luz.7” 

 

A questão que se coloca não é tanto a de saber se há hoje uma essência do sul, 

mas se é, hoje, possível nomear uma especificidade nesta ação de “Construir no 

sul”? Como se opera, na vossa opinião, neste contexto particular a partir de 

dentro, a partir das suas especificidades? 

 

O que é isto, hoje, de construir no sul? 

 

 

3. 

Ricardo Bak Gordon 

 

                                                             
6 Victor FIGUEIREDO. Polo Universitário da Mitra, Évora. 1992-1995. 

7 Le Corbusier. Vers une Architecture. 1923. 
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RBG: Eu acho que já muito está dito na introdução, que sendo extensa e rica 

como é, já nos conta muito das especificidades do sul. Todos nós em Portugal, 

do norte e do sul, temos uma formação onde a questão do lugar foi sempre tida 

como uma componente fundamental do pensamento arquitetónico. Ou seja, nós 

portugueses, hoje, estudados em Portugal, continuamos a considerar o lugar 

como uma das partes fundamentais da equação da arquitetura. Eu falo muitas 

vezes na questão de olhar para o programa e para o lugar, e essa premissa do 

programa e do lugar é uma espécie de uma equação subjetiva, mas que tem 

sempre estas duas componentes. Nessa perspetiva é para mim muito caro vir a 

um seminário e partir dessa condição geográfica do lugar – o Sul – e tentar 

perceber, de facto, o que é que esse lugar contem, ou como é que esse lugar 

compromete, condiciona, ou informa o projeto. E nessa introdução já foi muita 

coisa dita. Não há dúvida que há uma condição, até do ponto de vista do próprio 

homem e da maneira como habita o lugar, o espaço e o território, que é diferente 

no sul e no norte. No sul há uma radicalização da relação do homem com o lugar 

e com a paisagem. Aquela ideia do homem contra o mundo ou contra a natureza 

está mais presente no sul do que no norte, provavelmente porque no norte há 

uma fusão maior entre a condição do homem e a condição do lugar, da pedra, 
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do granito, da paisagem, do verde, que de algum modo funde um pouco o lugar 

todo ele, contamina-o todo. E no Sul, mais árido e mais seco, há uma grande 

radicalização e clarificação do que é a construção do homem, o seu habitat... E 

depois essa paisagem seca, que estava aí muito bem descrita. E isso continua 

a acontecer hoje. Hoje nós temos mais condições técnicas, temos 

provavelmente uma globalização de valores que não foi ainda, e esperemos que 

não seja tão cedo, capaz de anular aquilo que também é o local, e que o local 

se continue a operar, numa perspetiva de continuarmos a sentir que há valores 

da construção do Sul que se vão manter, e que são esses, da construção 

artificial, das formas geometricamente simples e puras, da luz, duma relação 

interior-exterior muito contida e filtrada...  O Eduardo [Souto de Moura] falava de 

abrir janelas, de abrir janelas em detrimento da ausência de pano paramental, 

no sentido de fechar a construção. Eu continuo a achar que todos esses valores 

são importantes: o sentido tectónico das construções, a filtração, essa filtração 

que é simultaneamente climática, mas também muito sociológica, no sentido da 

condição do homem no seu último lugar, e que depois aplica-se e extravasa para 

as outras construções, para as construções públicas, a arquitetura chã, as 

igrejas... e também o que viemos a fazer depois. As arquiteturas de Olhão, do 

sul de Portugal, por exemplo. A arquitetura coletiva que, entretanto, continua a 

poder operar o mesmo sentido da arquitetura mais íntima e mais individual. Acho 

que esses valores se mantêm, e podem continuar a construir arquitetura. E 

aquilo que nós podemos imaginar, que é uma reflexão sobre a evolução da 

arquitetura noutras direções, provavelmente direções que possam até 

eventualmente ser relativamente experimentalistas no sentido mais 

contemporâneo do termo, não deixam ou não precisam de por em causa esses 

valores fundamentais e fundacionais da construção, que eu acho que são 

perfeitamente válidos hoje, e provavelmente no futuro. 
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FM: Faço a ponte aqui com a questão da materialidade e da construção. 

Pode-se dizer que há neste aspeto uma especificidade no Sul? O que é que 

se pode dizer que é diferente no Sul? 

 

RBG: Eu acho que aqui há um aspeto importante: é que nós já todos juntos 

somos o Sul. Nós, Portugal inteiro, já somos o Sul doutra região que tu também 

abordaste, que é essa Europa, rica e informada, central, e que já faz de nós 

todos juntos o Sul. E, se há condição do ponto de vista do modo como se olha 

para a construção, que eu reconheço na arquitetura portuguesa, é uma 

capacidade que os arquitetos portugueses têm de acreditar que a arquitetura 

pode evoluir em continuidade, e não haver nenhuma ansiedade ou angústia de 

ter que inventar o mundo todos os dias de manhã. E isso aplica-se muito ao 

sistema construtivo. Nós fazemos arquitetura e acreditamos que a arquitetura 

pode evoluir em continuidade. Ou seja, admitimos e acreditamos nos sistemas 

construtivos e nos processos construtivos que os nossos pares da geração 

anterior já usavam, e assim sucessivamente, e achamos que isso é matéria 

suficiente para ir para a frente e para continuar a investigar. E isto quer dizer 

muito simplesmente que as paredes de alvenaria, as boas carpintarias, as 

madeiras, as serralharias, o vidro, as pinturas, etc. são matéria de construção 

que chega e que sobra. Não é por acaso, não é por uma questão só de formação, 

é também por uma questão de capacidade e de possibilidade de alcance. Ou 

seja, nós não temos tecnologia, nós não temos indústria... e tudo isso faz parte 

do Sul, caracteriza o Sul. E não é por isso que deixamos de trabalhar 

empenhadamente e com reconhecimento dos nossos pares externos, no sentido 

em que estamos a fazer investigação e estamos a evoluir naquilo que é 

pensamento sobre a arquitetura. E, no entanto, é uma evolução em continuidade. 

Eu a certa altura da minha vida tive uma relação particular com o Brasil, por via 

do projeto da Residência da Embaixada de Portugal8 e depois pela relação com 

                                                             
8 Ricardo BAK GORDON, Carlos Vilela LÚCIO. Residência da Embaixada de Portugal em Brasília. 1995-
2003. 
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o Paulo Mendes da Rocha (n. 1928) e com amigos da nossa geração, como os 

MMBB9, os UNA10, o Alvaro Puntoni (n.1965) ... E por isso fui muito ao Brasil a 

certa altura, e fiquei muito impressionado com a capacidade que a arquitetura 

moderna brasileira tinha de ter grandes resultados com muito poucos meios... 

Por exemplo, havia aqui uns parceiros muito próximo de nós, que era Espanha 

dos anos 90, que não havia material que se inventasse que eles não aplicassem 

em doses cavalares... 

 

FM: e que não os reinventassem... 

 

RBG: ... para ver se aquilo dava mais! E eu acho que estamos todos de acordo 

que depois nunca mais saiu grande sangue dali. Eles tinham uma sede... 

porquê? Porque tinham muita indústria a suportá-los, e então eram quase 

arrastados pela própria industria dos materiais de construção e das tecnologias. 

Nós, como não sofremos desse mal, fomos trabalhando em continuidade, e eu 

acho que até agora pode-se dizer que conseguimos todos ter aqui um 

percurso.... É um país onde a arquitetura está viva! e a continuar a reinventar-

se! 

 

 

4. 

Gonçalo Byrne + Manuel Aires Mateus 

 

                                                             
9 MMBB (São Paulo, Brasil) é actualmente composto por Fernando de Mello Franco, Marta Moreira e Milton 
Braga. 

10 UNA arquitectos (São Paulo, Brasil) é atualmente composto por Cristiane Muniz, Fábio Valentim, 
Fernanda Barbara e Fernando Viégas. 
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GB: Construir no Sul está explicado nesse texto, e depois de uma abertura com 

um leque tão grande é complicado resumir.... Construir no sul implica, de facto, 

a perspetiva de quem vem do norte, ou seja, como construir na periferia não 

funciona se não houver uma noção de centro. Agora, o que é que tem sido 

tradicionalmente construir no Sul? Obviamente tem sido, em termos de 

arquitetura, uma constante, que de certo modo no confim Sul da Europa (porque 

é daí que estamos a falar e é daí que estamos a partir, para não dizer de Lisboa 

que já está no sul de certo modo) é sobretudo a de um contexto mediterrânico. 

Um contexto mediterrânico que se define por muitas das questões abordadas na 

introdução, nomeadamente, em termos de arquétipos tradicionais, por uma 

tectónica de massa, uma tectónica de compressão, uma tectónica de 

escavação... Um processo de formação em que mais do que abrir janelas, como 

diz o Eduardo ([Souto de Moura], assenta em “cavar” pátios, criar pátios.  Porque 

a arquitetura do sul é uma arquitetura relativamente impenetrável à luz, a não 

ser a partir de certos mecanismos que normalmente remetem para uma luz 

refletida e indireta, porque há obviamente também a questão da inércia térmica. 

A arquitetura do Sul, a arquitetura mediterrânica, está muito ligada a um tipo de 

antropomorfismo, de construção que trata de abrigar ou conter a vida do homem 
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a partir destes dados, e que têm a ver com questões obviamente culturais, 

climáticas, materiais, de luminosidade etc.  

Há uma circunstância clássica, por acaso não mencionada na introdução, que é 

quando o românico é “atacado” pelo gótico, que entra mal no Sul, no Sul 

mediterrânico, porque há excesso de luz. Hoje, um dos mitos da arquitetura 

contemporânea é o mito da transparência, que de certo modo subverte 

completamente esta noção. O que é curioso, é que um pouco à semelhança do 

que aconteceu, por exemplo, na evolução da história da pintura, em que a luz 

gradualmente se vai sobrepondo à forma, e a cor se vai sobrepondo ao desenho 

(e isto é uma coisa muito evidente quando se vê desde a pintura primitiva à 

pintura gótica e à pintura renascentista, e sobretudo à transição para o 

impressionismo, e quando chega um [William] Turner (1775-1851), em que a 

“explosão” é tal que já nem há forma nem há cor, há luz), vê-se claramente na 

cultura contemporânea uma progressão da luz sobre a sombra. Daí o mito da 

transparência e toda essa outra história... 

Portanto a questão é: o que é que este Sul representa no mito histórico, e quando 

eu digo mito histórico estou sempre a falar de passado, o que é que este sul 

representa numa perspetiva onde o local continua, quanto a mim, a ser 

extremamente importante? Vivemos num mundo multicultural… portanto, se me 

perguntar o que é que é o Sul hoje, eu diria que é qualquer coisa que está em 

construção, que pega em muitas destas constâncias que vêm da história, mas 

obviamente está a acrescentar outro tipo de conquista, que pode entrar noutra 

qualquer altura...  

 

MAM: Há uma coisa interessante na ideia do Sul, que é uma ideia da Susan 

Sontag (1933-2004), que diz que cada Sul tem o seu norte ou cada norte tem o 

seu Sul, portanto é sempre uma posição relativa11. Nós temos sempre o Norte, 

ao qual atribuímos um valor, de alguma maneira de desenvolvimento, de 

                                                             
11 Ver: Susan SONTAG. O Amante do Vulcão. Lisboa: Queztal, 2009. 
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internacionalização, de globalização, e atribuímos ao Sul um valor quase 

instintivamente de localismo. Penso que o grande interesse que nós temos hoje 

no Sul é a aprendizagem desse localismo. É a aprendizagem dessa ideia de que 

a partir de uma condição específica se cria uma nova centralidade. O que nós 

estamos hoje a assistir no interesse em relação ao Sul é uma procura de uma 

identidade clara, porque essa identidade clara significa uma forma de projeção 

universal. Que é, a meu ver, mais interessante como experiência do que a 

aceitação menos criteriosa de valores mais globais. E isso para a arquitetura tem 

muito interesse em relação à própria investigação, porque centramo-nos em 

experiências, e numa história, que de alguma maneira nos pode fornecer pistas 

para uma reação neste mesmo contexto, mas também pistas para as transportar 

para outros contextos. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre esta coisa do Sul-

Norte. Gosto imenso daquela ideia da Susan Sontag, que diz que. Isto é só uma 

posição relativa. Há sempre um norte para norte de nós e um Sul para Sul de 

nós. Portanto nós temos de ter essa atenção, e que em cada lugar temos estas 

duas coisas, temos que as saber verdadeiramente decifrar, e decifrar os seus 

valores a as suas possibilidades de influência no nosso trabalho.  

 

FM: Nós aqui estamos a abordar concretamente do Sul de Portugal, esta 

área geográfica específica. Ambos têm uma prática centrada nos 

fundamentos da disciplina, do projeto e da construção, e também uma 

vasta experiencia no domínio da habitação, tanto coletiva como unifamiliar. 

Nós,  hoje podemos dizer que há um habitar específico deste Sul? há uma 

forma de o habitar? O habitar do Sul é diferente do habitar do Norte? 

 

MAM: Acho que o Gonçalo respondeu a isso muito bem. O habitar do Sul tem a 

ver com a escolha, ou a ideia, de privatizar uma relação com o céu, portanto com 

uma luz, com uma “explosão” de luz muito direta e vertical. Essa é a ideia de 

identidade do habitar do Sul, a ideia de habitar em torno do pátio, como dizia o 

Gonçalo. Nós não construímos em vidro, que é um dos mitos da atualidade, a 
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transparência que nós temos é uma transparência real, é uma transparência do 

vazio. Eu gosto dessa ideia, porque a transparência do vidro é uma ambição que 

historicamente começa com as grandes exposições de Paris12 e de Londres13, 

passa pela grande ambição da imagem virtual, mas nunca se conseguiu traduzir 

numa verdade, sempre foi uma espécie de miragem. Enquanto esta ideia da 

relação do Sul com a luz é uma relação muito autêntica, porque é uma relação 

que tem a ver com uma história, com toda a história da casa-pátio, que cruza 

todas as culturas - romanas, árabes, todas as nossas culturas, tudo aquilo que 

nos influenciou sempre - e que no fundo nos fornece esta ideia, penso que o 

Gonçalo a dizia muito bem, duma relação muito certa com esta ideia da 

“explosão” da luz. Mas nesse sentido duma relação verdadeira e privada com o 

pátio. E acho que isso é a lição da construção no Sul (que eu na verdade acho 

que deva estender para norte, acho que não se deve só estender para Sul). 

 

GB: Posso só acrescentar uma pequena questão em relação ao que disse 

Manuel, e a esta questão do relativismo? É óbvio que, por exemplo, quem habita 

no hemisfério Sul tem uma versão ao contrário. Isto de fato é um ploblema 

heliocêntrico que tem a ver com a questão da presença do sol, em que a atração 

do sol se faz de Sul para norte. 

Mas o que eu queria dizer era uma coisa curiosa em relação a esta questão da 

evolução e conquista da luz. A descoberta da luz, historicamente, quando se fala 

do românico para o gótico, é uma coisa que se faz sobretudo a partir do Norte. 

O Norte é que está ávido de ter luz porque tem pouca. Porque o mediterrânico - 

estou de acordo com o Manuel – tem muito mais um problema de 

enquadramento do céu, ou de uma luz que é condicionada para entrar dentro da 

casa, do que o de uma abertura à luz. Basta ver a arquitetura neoclássica 

inglesa. O neoclássico inglês tem janelas quatro vezes maiores que o 

                                                             
12 Exposição Universal de Paris, 1889. 

13 Exposição Universal de Londres, 1851. 
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neoclássico italiano. Veja-se o hospital do John Carr (1723-1807) do Porto14, por 

exemplo. Ou o Colégio de Jesus15 em Coimbra, por exemplo, que tem uma 

fachada pombalina feita por um inglês, e tem janelas de guilhotina desmesuradas 

(que quando se chega a Coimbra percebe-se que por detrás daquilo só pode 

estar um inglês. Sabe-se quem é, era um engenheiro militar, William Elsden (?-

1779)). Porque, de facto, o paradoxo é esse. O gótico quando chega ao Sul 

começa a ser rejeitado. Não entra porque há excesso de luz. Esta transparência 

que nós vemos hoje, por exemplo, e que hoje em dia é uma receita universal, 

quando vai para países como a Arábia Saudita é um absurdo total. É um absurdo 

do ponto de vista energético. E esta situação paradoxal parece-me interessante. 

Obviamente que estes dois meios geram culturas diferentes, historicamente. 

 

MAM: Há uma coisa muito divertida Gonçalo, deixe-me só acrescentar.... Tem 

muita piada a representação na pintura clássica da luz, no norte, que é 

horizontal. É uma surpresa estranhíssima, nós não concebemos a luz horizontal. 

Ninguém representa a luz de uma forma horizontal... 

 

GB: A não ser a pintura de interior intimista, temos o caso do Georges de La 

Tour (1593-1652), em frança, mas isso já é maneirismo... e do Caravaggio (1571-

1610), em Itália... 

 

MAM: Mas a nossa ideia de luz é uma coisa vertical, que não é para um nórdico, 

para quem é uma coisa horizontal… 

 

GB: Claramente. 

 

 

                                                             
14 John CARR. Hospital de Santo António. Porto. 1769-?. 

15 William ELSDEN. Colégio de Jesus da Universidade de Coimbra. 1772-?. 
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5. 

Ana Vaz Milheiro + Manuel Graça Dias 

 

 

 

MGD – Primeira declaração de interesses: nunca construí no Sul!  

Nunca construí a sul de Lisboa, tirando o Teatro de Almada16... 

 

AVM: Que já está além do Tejo... do outro lado do Tejo... na margem errada do 

Tejo (risos). 

 

MGD: Esse Sul, mítico, do suposto solo plano...  toda essa conversa está muito 

bem, não tenho nada a opor, mas pode-se dizer também o contrário. Pode-se 

dizer que a Humanidade nasceu a Sul, veio do sul de África, subiu pela Europa, 

e depois é que passou para a Ásia, e para a América, e desceu para o sul da 

América... 

Podemos inventar tantas retóricas sobre isso! Com certeza que há imensas 

desigualdades, percetíveis quando comparamos o hemisfério norte e o 

                                                             
16 Manuel Graça DIAS, Egas José VIEIRA. Teatro Municipal de Almada. 1998-2004. 
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hemisfério Sul (embora tenhamos a Austrália a contrabalançar, de alguma 

maneira). Mas será uma história que tem a ver com a economia, não 

necessariamente com a arquitetura, que eu saiba... O ponto em que toca a 

Arquitetura será no eventual combate à exclusão, no combate à escassez 

através da arquitetura, com certeza... programas arquitetónicos certamente 

diferentes no hemisfério Sul... São temas muito latos. Imaginando que estamos 

a falar da África mais pobre, da América latina mais pobre: sim senhor, haverá 

certamente condicionantes à atividade arquitetónica. Mas a Arquitetura, do meu 

ponto de vista, é sempre uma resposta às condições que nos são oferecidas. 

Introduzir distinções, acho um pouco demagógico. É o que faz transformar 

[Alejandro] Aravena (n. 1967) num herói porque constrói para os pobres e não 

sei quem num vilão porque constrói para ricos; provavelmente [Norman] Foster 

(n. 1935)!  

A Arquitetura encerra sempre um problema e esse problema engloba 

muitíssimas variáveis, entre as quais, certamente, todas as condições 

económicas que o rodeiam. Certamente que vamos tendo algum espaço para 

propor para além do que nos é pedido, e é na qualidade do que ultrapassa o que 

nos foi encomendado que reside a qualidade da arquitetura. E na adequação 

desse excesso, desse pouco a mais. E, provavelmente, com variadíssimas 

nuances, conforme a zona do globo em que se está a operar. Não gostaria muito 

de valorizar arquiteturas do norte e do sul nessa perspetiva das dificuldades 

pelas quais passam muitos países do hemisfério Sul. E quando, finalmente, a 

tónica é colocada no Sul da Europa, e no Sul de Portugal, e na opção entre 

fechar janelas ou abrir envidraçados... bom, aí estamos perante um problema 

que se põe igualmente no hemisfério Sul. Com certeza que no Brasil não faz 

nenhum sentido abrir grandes envidraçados a norte (agora, que tenho alunos 

dos dois "hemisférios", estou sempre a lembrar-lhes esta dualidade; todos os 

raciocínios que fazem sentido no hemisfério norte, quando chegarem ao 

hemisfério Sul, deverão ser pensados "ao contrário"...) 
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AVM: mas faz igual sentido... 

 

MGD: Enfim, o "moderno tropical”, nasceu no Brasil e foi exportado para a 

Europa a partir do Brasil... 

 

AVM: do Sul para o norte... 

 

MGD: E vem também de Sul para norte! Nuno Teotónio Pereira (1922-2016) 

comentou, uma vez: "andámos imenso tempo a acreditar em regras do género, 

'virem os quartos a nascente, as salas a poente, as cozinhas a norte e fujam do 

Sul'; a maior tolice que podíamos repetir! Mas uns gajos do norte da Europa 

apareceram-nos com essas teorias e nós todos embarcámos nelas. Eu só me 

apercebi da estupidez do que andava a fazer, quando vivi numa casa, em Lisboa, 

virada a poente”.  

Realmente, em Portugal não é especialmente confortável viver-se virado a 

poente ou a nascente. E, provavelmente, em determinadas situações, pode ser 

interessante estar-se virado a norte. também terá que ver com idiossincrasias 

pessoais: um colaborador achava escandaloso ouvir-me dizer que gostava 

imenso de ter o quarto virado a norte (e gosto!), ou então a poente (porque não 

tenciono estar lá nessa altura), porque não gosto de ter o sol nas janelas quando 

acordo! Ter o quarto a nascente, para mim, é uma situação muito desagradável. 

Claro que no inverno, provavelmente, ter-se-á outra tolerância e dir-se-á outra 

coisa; é tudo muito pessoal e particular e bastante variável. Mas, para o que nos 

interessa, que é construir no Sul de Portugal: com certeza que haverá que tomar 

alguns cuidados, em termos de relação com o clima. Mas não haverá muito mais 

do que isso. É tão estúpido fazer high-tech numa vilória qualquer do Reino Unido, 

como numa vilória do Alentejo e não é por ser no Norte ou no Sul. Depende muito 

dos contextos, depende muito do tipo de envolvimento urbano que temos, 

depende do dinheiro que foi chamado para a operação, do objetivo simbólico do 

que se quer construir. E, no meio disso tudo, também deverá existir a 
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razoabilidade de não virar paredes cortina de vidro para o lado do sol! Há 

especificidades impostas pelo clima, não duvido, mas não é caso para fazer um 

congresso sobre isso! Seria o mesmo que fazer um simpósio, "Construir com 

muito dinheiro" ou "Construir com pouco dinheiro" ou "Construir à beira mar" ou 

"Construir numa ilha"... Podemos dizer o que quisermos, mas só estaremos a 

referir uma das coisas! 

 

AVM: Sim, são pretextos. 

 

MGD: Em cada uma dessas atividades haverá que considerar as outras todas; 

é isso, sobretudo, o que gostaria de sublinhar! Antes de (ou em paralelo com o) 

tentar obter a melhor exposição, haverá que tomar em linha de conta, o que é 

que está à nossa volta, como é que é o lote, como é o edifício do lado, como é 

que é o edifício em frente, que rua é aquela, como é que vamos dar àquela rua 

um ar mais interessante que aquele que tem. São "milhares" de coisas a 

passarem por um projeto! Como irão ser os apartamentos que me pedem? Como 

faço a entrada? Como faço a saída? Como é que será aquele objeto ao fim do 

dia? Com este dinheiro o que é que eu faço? São tantas as variáveis! E depois, 

do meio disso tudo, ainda por cima está virado a norte, ou ainda por cima está 

virado a sul, ou ainda por cima está virado a poente.... Temos que resolver esses 

problemas todos. E a melhor orientação é um deles. E não há uma cartilha! Não 

há o dizer-se: no Sul, terá que caiar as paredes e terá que fazer vãos pequenos 

porque o Arq.to Souto de Moura disse que os vãos eram pequenos no Alentejo... 

 

AVM: Que têm que se abrir janelas. 

 

MGD: Claro! Mas a norte, também terá que se saber "abrir janelas"! Também 

não acho nada interessante abrir montras a norte! Depende, não é? Num 

contexto doméstico-urbano, abrir "montras" é como no filme de Jacques Tati 

(1907-1982). Tanto faz que seja a Norte como a Sul: é uma "estupidez", do ponto 
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de vista da intimidade que a casa deveria garantir! A partir daqui temos um 

discurso que nunca mais acaba!  

  

AVM: Vou tentar dizer aquilo que eu penso sobre o assunto. Os arquitetos 

portugueses, basicamente, têm uma visão do território, do seu território nacional, 

que ainda tem a ver com o país que o geógrafo Orlando Ribeiro (1911-1997) nos 

apresenta. Realmente o Orlando Ribeiro trata essa geografia muito nítida entre 

um norte e um Sul, um norte do país e um Sul do país. Um norte granítico, mais 

densamente povoado (que depois, claro, não é bem assim porque se fomos para 

Trás-os-Montes as premissas mudam). Mas traça-nos uma imagem, traça-nos 

uma geografia. Depois, os arquitetos do Inquérito17 apegam-se a essa geografia 

e sublinham-na, trazem os materiais que a provam. Porque obviamente o 

Inquérito, como tudo o que nós fazemos, é qualquer coisa que já estava definida. 

As conclusões estavam definidas antes, e as imagens que se procuravam, 

intuídas. Estavam intuídas aquelas que foram divulgadas, aquelas que foram 

fixadas, e que constituem aqueles dois volumes, e que inclusivamente são o 

volume do Norte e o volume do Sul (até essa divisão geográfica era a divisão 

que o geógrafo nos deu, que era de facto um homem extraordinário). E os 

arquitetos aceitaram essa circunstância, e mais do que isso, enfatizaram-na, 

sublinharam-na, e deram-lhe as imagens. E a partir daí, também, genericamente 

falando, praticaram-na, quer dizer, enfatizaram ainda mais essa marca. Isso é 

um ADN que nós trazemos todos, mesmo quando já não lemos o Orlando 

Ribeiro, e mesmo quando já não lemos, a não ser de forma mítica, o Inquérito, 

ou nem sabemos o que é o Inquérito. Todos nós falamos sobre ele, e a maioria 

das pessoas não sabe o que é, de facto. Mas ele existe, é qualquer coisa de 

mítica que está cá, connosco, que nós transportamos. 

                                                             
17 Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, realizado na década de 50 do séc. XX e publicada pela 
primeira bvez em 1961: Arquitectura Popular em Portugal. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1961. 
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Quando em 1972 (depois publicado em 1978) o George Kubler (1912-1996) olha 

para nós, o país está num momento muito especial. Há uma revolução que nos 

faz entrar no mundo moderno, numa determinada modernidade da qual nós só 

conhecíamos previsões mais ou menos fragmentadas, a que eventualmente 

algumas elites tinham acesso, mas que a massa dos portugueses não tinha. Há 

um choque tremendo, que é a descolonização, e de repente, num país que é um 

“país-império”, com pés em vários territórios, esse Sul desaparece, ficamos 

desamparados desse Sul, e temos que construir uma entidade outra, depois de 

1974. E o George Kubler dá-nos qualquer coisa que nós precisávamos, por isso 

é que ele se torna tão importante para nós, e a ideia de uma arquitetura Chã se 

torna de facto um fator emocional para os arquitetos. A maioria dos arquitetos 

portugueses adere à ideia de que houve um período na nossa história onde nós 

tivemos uma arquitetura que trabalhava com a escassez, que era económica, 

desornamentada, que rejeitou sempre a dimensão mais lúdica, mais excessiva, 

mais rica da arquitetura, o que não é verdade! Inclusivamente o período do 

George Kubler incluía coisas que não acertavam com esta teoria, com esta 

narrativa. A história dos anos de 1970 e 1980 é uma história de construção de 

narrativas. Hoje em dia os nossos historiadores, inclusivamente, têm contrariado 

a dimensão da investigação e dos conceitos que o Kubler trata. Só que é tão 

forte para nós! 

 

MGD: Tão lisonjeiro... 

 

AVM: É tão forte para nós, arquitetos, a ideia que nossa arquitetura é Chã, que 

tem uma categoria, que tem uma personalidade, que tem uma especificidade... 

que mesmo que os historiadores nos venham dizer que não tem, ou que não é 

bem assim, tanto se nos faz! Eles que fiquem lá com a história positivista deles, 

que nós temos a arquitetura Chã! Faz parte das nossas afetividades, faz parte 

daquilo que nós consideramos como um campo de expressão, de manifestação 

da nossa portugalidade.  
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Dá-se também outro fenómeno muito interessante nesse período, para além do 

“Regionalismo Crítico”18 (no qual somos colocados de repente numa categoria 

de seres “excêntricos”, não pertencemos e somos críticos em relação ao centro), 

e que é mais ou menos coincidente com essa descoberta, que é o momento de 

facto onde a arquitetura portuguesa tem uma certa reação àquilo que se está a 

passar lá fora. Há um momento de afirmação de uma certa especificidade 

nacional e duma certa localidade, que os anos de 1980 vêm a promover, e que 

vai ser, de facto, a fação vencedora, digamos assim, da história da cultura 

arquitetónica desse período. Portanto, todas as movimentações, todas as 

direções que apontam para fora serão retraídas, durante os anos de 1980, em 

nome dessa tal especificidade portuguesa, dessa tal ideia do nosso 

Regionalismo Crítico, dessa tal ideia de que os arquitetos portugueses lidariam 

melhor, por causa da nossa especificidade cultural, com os temas da localidade, 

da escassez dos materiais e das tecnologias (uma certa ideia que já vem do 

[Nuno] Portas (n. 1934) de que nós tecnologicamente não somos muito eficazes, 

e portanto o melhor é não nos metermos por aí19).  E, portanto, isso obviamente 

favorece o discurso pelas tais tecnologias pobres, que até o Kubler diz que 

sempre tiveram presentes na nossa história, que não são uma novidade, são 

uma especificidade nossa. Ele fala de uma especificidade nossa! Isso é 

altamente lisonjeador, como diz o Manuel [Graça Dias]. Mas também é o 

momento certo, encontra a nossa própria história, o momento que nós estamos 

a viver nos anos de 1970, nos anos de 1980, e vai realmente determinar qual é 

que é a direção que depois se torna dominante na cultura portuguesa: o branco, 

o horizontal, o plano, o aparentemente liso, sem excessos, o anti-ornamental... 

                                                             
18 Termo introduzido por Alexander TZONIS e Liane LEFAIVRE em 1981, e difundido por Kenneth 
FRAMPTON a partir de 1983. Ver 

19 in SANTOS, Eliana Sousa -  Portuguese Plain Architecture: History Opening a Closed Sequence. In 
SILVA, Raquel Henriques (coord.) - Revista de História da Arte nº. 10,  2012. P.182.URL: 
https://www.academia.edu /4649720/Portuguese_Plain_Architecture_History_Opening_a_Closed 
Sequence?auto=download [Conferido em 28/7/2016] 
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MGD: Contrariado pela plasticidade de Siza, sempre... 

 

AVM:  Sim, sim... sem dúvida, mas tudo isso se transforma numa espécie de 

ideia do que é a arquitetura portuguesa. Portanto toda a gente está à espera que 

um arquiteto português faça uma parede lisa, branca, sobre uma paisagem mais 

ou menos vazia, ainda silvestre, ainda rude porque não rodeada de artefactos 

tecnológicos... 

 

MGD: E se envolvida por sobreiros, melhor ainda! 

 

AVM: E, obviamente, a paisagem do Alentejo ainda não está “conspurcada” pelo 

emigrante, que se manifesta de forma exuberante, e que rejeita evidentemente 

essa ideia de que é pobre - porque para ele a parede de pedra é uma parede de 

pobre, e portanto, reboca-a e coloca nela os sinais da sua ascensão social e 

económica bem merecida... O Sul ainda não está “conspurcado”, digamos assim, 

com esses sinais, e torna-se de repente uma espécie de paisagem mítica à qual 

todos nós aderimos...  

 

FM: E que resiste até hoje no imaginário... 

 

AVM: Que resiste no imaginário, sem dúvida... 

 

MGD: De tal modo que fazer casas para a classe alta no meio de um monte 

alentejano e dos sobreiros pode ser considerado realmente um grande passo na 

carreira de um arquiteto: amigo do ambiente, das pessoas e do "regionalismo"! 

 

AVM: As culturas precisam de dimensões míticas. E o Sul é a nossa dimensão 

mítica. Porque inclusivamente a arquitetura Chã, do Kubler, não é apenas a 

arquitetura do Sul. Mas ela é uma construção que invadiu as nossas escolas, 
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que invadiu a nossa crítica, e inclusivamente deu-nos uma identidade qualquer 

que nos projetou. E toda a gente obviamente fica muito espantada quando se é 

português e não se trabalha sobre a dimensão desse imaginário. Agora é 

preciso, hoje, apesar de tudo, termos uma visão um bocadinho mais crítica do 

que é esse Sul. Esse Sul não é tão homogéneo nem tão uniforme, e também 

não é tão específico, tão único, como no nosso imaginário ele se foi constituindo. 

E isso é que é interessante. Por exemplo: se começarmos a ver as obras mais 

interessantes de alguns arquitetos que estão conotados muito com o Sul, por 

exemplo, as piscinas do [João Luís] Carrilho da Graça20 (n. 1952), e até mesmo 

para aquelas primeiras obras antes das piscinas. Se formos para a Vidigueira 

[Gonçalo] Byrne (n.1941)21.... Vemos que são obras que, estando no Sul e 

trabalhando aparentemente com esses materiais, não se enquadram, 

aparentemente, nessa espécie de projeção mítica portuguesa. Pelo contrário, 

elas lançam pistas noutros sentidos, noutras dimensões muito mais complexas. 

Porque o problema, que eu penso que o Manuel [Graça Dias] tem com isto, e 

que eu também tenho um bocadinho (e eu ao contrário do Manuel gosto imenso 

de mitos, e estou sempre a tentar encontrar o próximo), é que não se pode ter 

uma visão demasiado simplificadora das coisas. E o muro de pedra branco sobre 

a paisagem agreste e dura do Alentejo não é a arquitetura portuguesa. Não é, 

nem nunca foi! É muito mais complexo do que isso. 

E só para terminar: primeiro, a civilização nasceu no crescente fértil, que está 

longe de ser o norte. E depois, como o Manuel muito bem disse, há de facto 

movimentos inversos que têm a ver de facto com a capacidade das culturas se 

reinventarem. O Brasil, ou a América latina, é um caso desses. A capacidade de 

se inverter a matriz colonizadora, que é o que fazem os arquitetos modernos 

brasileiros. Pegaram nessa matriz, e de tal maneira nos confundiram, que já não 

sabemos quem é que inventou a arquitetura moderna. Não sabemos se foram 

                                                             
20 João Luís Carrilho da GRAÇA. Piscinas Municipais de Campo Maior. 1985-1988 

21 Gonçalo Byrne. Agência da Caixa Geral de Depósitos da Vidigueira. 1982-1984.  
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os arquitetos das vanguardas dos anos de 1920, ou se não terão sido o Lúcio 

Costa (1902-1998) e o Óscar Niemeyer (1907-1912) quando fizeram o edifício 

do Ministério da Educação e Saúde22. São de facto essas dimensões e essas 

nuances que vão depois alimentando estes mitos sucessivos. 

 

 

6. 

Nuno Mateus 

 

 

 

NM: É amplo o tema... diria que não há um Sul, mas “Suis”... mais específicos... 

O Sul genérico, visto do nosso ponto de vista, é sempre o lugar da intensidade 

da luz e o lugar da escassez, que estarão necessária e intimamente ligados 

porque de uma forma ou outra a intensidade agreste da luz acaba por se refletir 

na natureza, na escassez dos recursos que depois são utilizados nas 

construções. O Sul tem uma condição que o diferencia do norte relativamente à 

necessidade e ao pensamento do espaço arquitetónico, que tem a ver com a 

noção de um certo recato e da busca duma interioridade, diversa da construção 

                                                             
22 Lúcio COSTA, Ministério da Educação e Saúde. Rio de janeiro. 1936-1945 
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dos territórios a Norte que acaba, em geral, pela escassez da luz, por obrigar-

nos a abrir bastante mais os espaços ao exterior.  

Há outras variáveis que são também muito específicas. A paisagem é uma delas. 

O Sul em que nós temos operado é essencialmente um Sul litoral, que é muito 

diferente de um Sul interior. Desde logo o relevo, a natureza, a areia... A 

presença ou a proximidade do mar. Nos casos dos projetos que temos 

trabalhado, esses fatores têm sido bastante marcantes na procura da definição 

do espaço arquitetónico. Não temos tido tanta experiência no território interior, 

onde essa introspeção e proteção acaba por ser bastante mais forte.  

Evidentemente que o despojamento que resulta da escassez, e 

necessariamente de uma ideia de economia implícita, acaba também por nos 

levar muito para uma ideia estruturante de essência, e dessa tensão do essencial 

e da abstração, dum muito apertado critério de escolha daquilo que convocamos 

no pensamento e na definição do espaço e da forma. 

Não sei... é demasiado amplo o tema... 

 

FM: Há no vosso trabalho uma especial atenção à questão do território, ao 

contexto alargado onde constroem. Há sempre uma referenciação 

territorial. Obviamente isto não é um cuidado específico do Sul, mas, 

havendo uma especificidade no território do Sul, de que forma é que ela 

influencia os vossos projetos? 

 

NM: A noção de território é para nós fundamental, como para a maioria dos 

arquitetos. O impacto dum edifício vai muito para além da soleira ou do lote, 

porque ele interage com um território muito mais vasto. E muitas vezes o saber 

posicionar-se no território é desde logo o grande desempenho de um edifício. É 

por exemplo aquilo que motivou a procura num caso que eu trago hoje a esta 

apresentação, que por acaso é a norte, e que é o Pólo de Saúde e Centro Socio-



 
P08 | EP 9 | 2016 

 

 
27 

 

Cultural da Costa Nova23, que nos coloca especificamente num determinado tipo 

de território e numa cultura construtiva em madeira, mas sobretudo num contexto 

territorial mais alargado, que é a relação entre a ria de Aveiro e o mar da Costa 

Nova, e um determinado assentamento urbano que está virado de costas para o 

mar, de frente para uma ria. E o edifício procura descodificar essa inversão e 

colocar-nos face a um litoral aparentemente oculto.  

Mas evidentemente que nas situações que temos tido, de casas que são 

expostas intensamente à luz, e por isso se fecham a Sul, e se abrem para norte, 

ou porque o território se constata mais interessante nesse ponto de vista, ou 

porque a própria qualidade da luz é mais suave e constante ao longo do dia e 

permite tipos de abertura que uma casa a sul, virada a Sul, justamente não 

permite. 

 

FM: Fazendo uma leitura da vossa pesquisa, que está de uma forma muito 

nítida retratada na exposição que tiveram no CCB24: há uma pesquisa 

formal muito grande, uma pesquisa do objeto nas suas relações consigo 

próprio, com o seu programa, com a sua função. Mas também, obviamente, 

com esta questão do exterior e do território. Pode-se dizer que a Sul, toda 

esta pesquisa resulta de uma forma diferente do que a norte, ou seja, que 

isso resulta numa especificidade? 

 

NM: O que observamos da arquitetura popular no nosso país, e generalizando 

um pouco, é que a Norte os materiais da arquitetura são em geral mais 

resistentes, matérias que ficam aparentes e que nos dão texturas e uma 

microescala das superfícies que o Sul não tem, porque são tipicamente 

arquiteturas feitas materiais mais pobres e frágeis, feitas de planos lisos, paredes 

de taipas que têm que ser protegidas com rebocos contínuos e que nos remetem 

                                                             
23 ARX Portugal. Pólo de Saúde e Centro Socio-Cultural da Costa Nova. Ílhavo. 2015-2016. 

24 ARX Arquivo. Luís Santiago Batista (cur.). Centro Cultural de Belém. De 1 de Julho de 2013 a 15 de 
Agosto de 2013. Lisboa: CCB – Garagem Sul. (Exposição). 
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para superfícies abstratas onde os cambiantes da luz se multiplicam. A Norte, a 

maneira de aparelhar a pedra, de cortar etc., introduz um carácter que a 

arquitetura a Sul tradicionalmente não tem, e, portanto, isso resulta também 

numa perceção de despojamento, de uma essencialidade e economia. Está 

evidentemente ligado aos próprios recursos. Hoje é evidente que podemos 

construir uma casa de betão em qualquer lado. Mas não é dessa dimensão que 

estamos a falar... é da adequabilidade, desse enraizamento natural da 

arquitetura naquilo que observamos nos registos do tempo...  O Sul é por isso o 

território dos cambiantes da luz, que constroem eles próprios uma narrativa da 

experiência do espaço, autoalimentada e muito contida em meios, de uma beleza 

telúrica e vivencial incrível! Quase que o resto parece ser excessivo. Estimula-

nos enquanto arquitetos a sermos também nós os filtros do pensamento das 

novas construções, dos vários programas, das várias quantidades de informação 

que nos dão, que temos que sintetizar, e decantar, e fazer escolhas... Porque 

que a arquitetura do Sul, a alentejana e algarvia, é muito sintética ela mesmo. E 

é muito interessante perceber como responde historicamente a um determinado 

tipo de atividades humanas, que resultam da relação de subsistência do homem 

com o território: a algarvia por exemplo, com as suas coberturas planas para 

secar o peixe, e os frutos, para recolher a água escassa em cisternas etc., que 

gera arquiteturas muito simples, mas muito adequadas e muito diretas à 

necessidade. 

 

FM: Consideram-se arquitetos do Sul? Isto porque a vossa formação é de 

Lisboa, mas depois têm, o Nuno especialmente, uma saída imediata para 

fora à procura de outros referenciais e de outros universos que claramente 

estão longe deste Sul25... 

 

                                                             
25 Nuno Mateus licenciou-se em Arquitetura, em 1984, em Lisboa. Entre 1987 e 1991 estudou na 
Universidade de Columbia e trabalhou com Peter Eisenman, em Nova Iorque e com Daniel Libeskind, em 
Berlim, entre outros. Em 1991 fundou em Lisboa a ARX Portugal Arquitectos, com José Mateus. 
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NM: A viagem serve sempre para nos encontrarmos a nós próprios... Como 

precisei de ir a Nova Iorque para perceber que era fundamentalmente católico 

(não necessariamente um individuo que vai à igreja mas alguém que tem uma 

formação desde que nasce e que assenta sobre determinados valores que só se 

evidenciam quando nos confrontamos com amigos que são judeus, ou budistas, 

ou de outras religiões, muçulmanos, etc.), e que se percebe que a nossa 

identidade assenta muito sobre uma quantidade de ensinamentos de base que 

constroem a nossa estrutura de pensamento, de agir, de comportamento, de 

coisas que fazemos instintivamente sem perceber... 

Em relação à arquitetura, muito claramente vejo-a a partir de um determinado 

ponto de vista, mas é evidente que nós procuramos treinar e ser treinados a olhar 

especificamente para os lugares onde operamos, ou seja mudar constantemente 

de ponto de vista. É que se veem outras coisas. A arquitetura que temos hoje 

em curso está circunstancialmente muito concentrada em Lisboa, nunca foi o 

caso, mas neste momento está toda praticamente toda em Lisboa. Mas a que 

está feita está dispersa, muita dela está no norte: Ílhavo, Aveiro, Porto... mas 

também no Sul. Temos corrido o país e procuramos olhar para ele nas suas 

formas específicas em cada contexto. 

 

FM: Mas nessa operação nestes contextos “a norte”, é possível dizerem 

“nós somos arquitetos do Sul a trabalhar neles? 

 

NM: Eu gostava de pensar que não, que conseguimos ser relativamente 

flexíveis, ou permeáveis, a uma leitura de valores em presença aos quais uma 

pessoa se agarra especificamente, e procura a sua adequabilidade, ou que os lê 

como adequados, como enraízadores de qualquer coisa. Esse é o tipo de 

posicionamento que em geral nos interessa. Os nossos trabalhos tendem a não 

ser ensimesmados. Não temos um reportório recorrente, não insistimos numa 

determinada ideia... procuramos essa disponibilidade para aquilo que 

encontramos e nos parece específico e natural. Não é que se consiga sempre 
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claramente... porque apesar de tudo há uma aprendizagem acumulada, um pau 

de dois bicos... 

 

FM: É difícil de dentro vermos isto, mas nós podemos dizer que os 

arquitetos do Sul, como o Souto de Moura, quando operam no norte da 

europa são arquiteto do Sul, continua a ser um arquiteto do Sul... 

 

NM: Mas quando chega a Basileia faz-se um edifício de vidro como o [Álvaro] 

Siza (n. 1933), que fez o seu “Grand Verre”26 que foi porventura o sítio onde fez 

o seu único edifício de vidro, e onde ele faz todo o sentido. Acho essa 

disponibilidade para uma resposta versátil só não é inesperada porque o Siza 

nos habituou sempre a não esperar dele uma determinada coisa. De fato é isso 

que se espera dele, essa adequabilidade ao contexto, é isso que ele nos tem 

insistentemente ensinado... E essa dimensão da arquitetura interessa-me 

bastante, bastante mais do que uma certa ideia fixa de um branding da 

arquitetura portuguesa, eventualmente do Sul. É claro que esta nossa conversa 

tem estado muito referenciada ao contexto geográfico, o Sul enquanto contexto 

geográfico, porque há outros referentes, outros alimentos para a arquitetura para 

além da geografia... 

 

Filipe Mónica. Arquiteto. Doutorando no curso Arquitetura dos Territórios 

Metropolitanos Contemporâneos no ISCTE-IUL. 

                                                             
26 Álvaro SIZA. Edifício Virchow 6, Campus Novartis. Basileia, 2005-2010. 


