
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “O que é que aprendi da arquitectura, perguntam-me. Tento responder a 
partir de uma entrevista recente do escritor José Saramago. A propósito 
do seu ‘dom para a escrita’, declarou que o verdadeiro dom é, na 
realidade, o da leitura, porque quem não lê não pode aprender a escrever. 
Creio que algo de parecido se possa dizer também para a arquitectura e, 
reconsiderando o meu trabalho, penso em quantas ‘leituras’ fiz desde 
pequeno, e me interessavam muitíssimo a pintura e a escultura. O meu 
primeiro encontro com a arquitectura ascende a 1947: o meu pai levou-me 
de férias a Barcelona e visitamos as obras de Gaudi. Desenhava ‘La 
Pedrera’ e agradava-me porque a via como uma escultura. Depois dei-me 
conta que todas as coisas que podia observar também em casa – coisas 
banais como portas, janelas, puxadores, maçanetas, rodapés, etc. – todo o 
conjunto, nas casas de Gaudi, cantava. E, na primeira obra realizada 
quando era estudante, o portão do jardim da casa do meu tio, tomei Gaudi 
como referência. Comecei a frequentar a escola de arquitectura do Porto 
em 1949, e a referência principal, nessa altura, era o Le Corbusier. Estava 
a libertar-me da minha obsessão pela escultura mas era ainda muito 
ignorante e, um dia, o meu professor, Carlos Ramos, um homem muito 
inteligente e ‘spiriotoso’, corrigindo um projecto meu, disse-me: “Parece-
me que o senhor não percebe nada de arquitectura. Aconselho-o a 
comprar algumas revistas.” Encontrei numa livraria uma “l’Architecture 
d’aujourd’hui”. Um dos números era dedicado a Alvar Aalto e o outro a 
Walter Gropius. Na cozinha da casa da minha avó realizei uma cobertura 
de uma chaminé em vidro ‘estilo Bauhaus’, e nas minhas obras seguintes 
pode-se ver a influência de Le Corbusier, de Alvar Aalto, de Frank Lloyd 
Wright, que conhecíamos graças às revistas italianas, a Bruno Zevi e a 
Casabella Continuità de Ernesto Rogers. Recordando estas 
circunstâncias, interessa-me transmitir aos estudantes que, então como 
agora, não pode haver uma única referência, mas uma multiplicidade de 
amigos. Quando um arquitecto trabalha, todas as leituras, tudo o que viu, 
estão presentes, mas aquilo que produz é só seu. Até porque a 
arquitectura não é a aplicação sistemática de referências mas algo muito 
mais complexo, uma convergência de interesses diferentes, de emoções e 
também de casualidades. Se confronto estes primeiros trabalhos com a 
arquitectura destes últimos anos, tenho vontade de subscrever de novo 
uma declaração de há vinte anos atrás: “Sou um conservador e não tenho 
uma vocação para a marginalidade. Não me agrada inventar a ruptura, 
nem tão pouco ignorá-la.” Apercebo-me de que trabalhei sempre na 
continuidade, o que não quer dizer imobilismo.” 
 
Texto recolhido por Marco Mulazzani, por ocasião da conferência de Siza 
nos 80 anos de Casabella. 
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