
"O termo
qualidade
em
arquitectura
foi posto
no lixo
pelo Estado"

O depósito dos arquivos
de Gonçalo Byrne na Casa
da Arquitectura foram o
pretexto para esta conversa,
em que fala da sua vida,
da sua carreira e da situação
da arquitectura em Portugal.
Sem rodeios.

Isabel Salema,
Sérgio C. Andrade

São

palavras duras, talvez só

possíveis de proferir por um
dos decanos da arquitectura
portuguesa, Gonçalo Byrne.
Diz que pior do que a falta de
encomenda provocada pela

crise foi a perversão da relação entre
encomendador e encomendado: "Os

arquitectos em Portugal são oficial-
mente tratados como uma classe de

que é preciso desconfiar. "

Durante décadas considerado o
mais portuense dos arquitectos lis-

boetas, sempre gostou de fazer pon-
tes entre o sul e o norte. Curioso,
generoso, trabalha facilmente com
as novas gerações e pelo seu atelier

passaram os nomes que se tornaram
o novo rosto da arquitectura portu-
guesa. Decidiu entregar o seu acervo
à Casa da Arquitectura, mas continua

optimista aos 79 anos. Mesmo se o

que mantém o seu atelier aberto é a
obra que tem conseguido através de
concursos no estrangeiro.

Decidiu doar os seus arquivos à
Casa da Arquitectura. É o

primeiro arquitecto de Lisboa a
doar a totalidade do acervo à
Casa.
É muito simples: a Casa da Arquitec-

tura está a fazer um trabalho extraor-
dinário. A pergunta curiosa também
seria: "Porque é que uma Casa da

Arquitectura em Portugal nasce no
Porto e não em Lisboa?". Mas era
impossível nascer em Lisboa, conhe-
cendo o meio da profissão...
Porque é que a Casa da
Arquitectura surgiu a norte?
A ideia de uma Casa da Arquitectura
no Norte já tem mais de vinte anos...
Todo este processo decorreu com o
conhecimento geral de toda a gente e
não vi ninguém, em Lisboa, preocu-
pado com isso.

Tem-se assistido a uma luta
surda, de bastidores, pelo acesso
aos arquivos de arquitectos
entre a Casa da Arquitectura, a
Fundação Marques da Silva, o
SIPA [Sistema de Informação
para o Património
Arquitectónico] em Sacavém, a
Gulbenkian, as Faculdades de
Arquitectura... É melhor ter uma
instituição centralizada ou pólos
espalhados pelo país, como já
acontece?
Tenho dificuldade em responder aos

"ou", prefiro responder com "e". As

duas ideias têm pés para andar. . . Para

já, a ideia de um Museu Nacional da

Arquitectura Portuguesa, não sei. Dos

países que conheço na Europa, há um
Museu da Arquitectura em Paris, outro
em Oslo, outro em Frankfurt... Mas a

ambição da Casa da Arquitectura joga
mais na direcção da concentração.
Sim. O subtítulo da instituição é
mesmo Centro Português de
Arquitectura...

Os outros são fundações, instituições
ligadas mais à cultura. A Fundação
Marques da Silva é da Universidade
[do Porto] e tem sobretudo arquitec-
tura. O arquivo de Sacavém, que nas-
ce à sombra da DGEMN [Direcção-
Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais], das obras públicas, nas-
ceu com essa vocação e fez um traba-
lho notável de arquivação de todas

intervenções da DGEMN, sobretudo
no período do Salazar.
Antes de optar por Matosinhos,
ponderou outras hipóteses?
Tive contactos da Gulbenkian. De
Sacavém, não, mas foi também uma
hipótese que pus. Sacavém tem o

grande problema que é essa ideia de
fazer um museu no sentido do tesou-

ro, da memória. Nós agora estamos a

raciocinar com o presente, mas quan-



Gonçalo Byrne no seu atelier
em Lisboa, na rua da Escola
Politécnica



do se pensa num museu no sentido
iluminista do termo, é uma coisa qua-
se com ambições de eternidade. Em

relação ao trabalho da arquitectura,
isso deixa-me nervoso. A única razão

para isto existir é abrir o material à

investigação, para quem quiser.
Não foi claro nas suas dúvidas
sobre Sacavém.
É o problema de todo o programa do
Ministério da Cultura e da relação do
Estado com a cultura em Portugal,
que é vê-la como parente pobre. O
Estado investiu uma fortuna, fez ins-

talações óptimas para um trabalho de

arquivação incrível, mas está desca-

pitalizado. Uma das coisas que me

preocupa nestes arquivos é que eles

não sejam túmulos, que sejam insti-

tuições vivas.
E quais são os prós e contras da
Casa da Arquitectura?
Sinto-me bem aconchegado no Norte.
Até aos vinte e tal anos, vivi na Beira
Alta, mais próximo do Norte do que
do Sul.

Já lá vamos. Esta atenção aos

arquivos surgiu no período da
crise, que afectou a arquitectura.
A crise está ultrapassada?
Essa pergunta daria duas horas de
conversa...
Em Matosinhos, na entrega do

acervo, disse que a arquitectura
portuguesa tem melhor saúde lá
fora do que cá dentro. Se
olharmos para o seu trabalho
mais recente, podíamos dizer
que o seu atelier vive dos

projectos que tem lá fora,
nomeadamente na Suíça. É este
o retrato da sua vida actual?
Claramente. É o retrato real. A situa-

ção está a melhorar, mas não muito.
Por exemplo, em Lisboa e no Porto
vê-se muita construção, muitos guin-
dastes, mas uma das consequências
da crise, tão ou mais grave do que a

perda de trabalho, foi a total perversão
da relação entre encomendador e
encomendado.
Nomeadamente o

desaparecimento da encomenda
do Estado.
Sim. O Estado conseguiu criar um pac-
tus contratual de alta desconfiança em
relação aos projectistas - particular-
mente em relação aos arquitectos,
porque a engenharia tem outras defe-

sas - que em Portugal são oficialmen-
te tratados como uma classe de que é

preciso desconfiar.

Porque é que isso aconteceu,
quando também há um discurso
sobre a qualidade da
arquitectura portuguesa?
Há, mas sobretudo lá fora. Com algum
reconhecimento cá. Mas a retoma do
mercado é um reconhecimento
sobretudo do lado empresarial da

arquitectura e menos da arquitectura
como disciplina. Mesmo se essas coi-
sas estão intimamente ligadas.
Falta a encomenda pública com
uma dimensão que faça cidade,
que seja exemplar?
Completamente. O termo qualidade
em arquitectura foi posto no lixo pelo
Estado. Sei que é um termo compli-
cado. O Estado tinha sempre tido uma

tradição extraordinária de ir atrás
dessa qualidade através da organiza-
ção dos concursos de arquitectura,
mas acabaram. Hoje o que há é a adju-
dicação de "batatas" ao mais baixo
custo. O contrato de arquitectura,
hoje, é o custo mais baixo.

O regime de contratação dos ser-

viços de arquitectura - vale a pena
ver as minutas dos contratos-tipo
fornecidos pelo Estado, onde não se

encontra um único artigo que fale de
direitos - é quase uma subserviência
de prestação de serviços. O modelo
de contratação do Estado, neste mo-
mento, é um verdadeiro calhau de

rigidez.
Qual é a responsabilidade dos

arquitectos?
É uma longuíssima história, que vem
da atitude do arquitecto em relação à

prestação de serviços, e da linha de

formação da arquitectura em Portu-

gal, que sempre entroncou no sistema
de Belas-Artes e não no sistema de

politécnico.
Há uma situação generalizada em

que o arquitecto se esconde nas qua-
lidades estéticas do projecto, nas

qualidades de uma disciplina muito
auto-referente, para sacudir respon-
sabilidades. A relação da disciplina
da arquitectura com a sociedade
nunca foi fácil.
Mas fala também da arquitectura
como uma arte.
Falo dela como uma arte mas uma
arte muito particular, nunca ao nível

de uma pintura ou de uma escultura.
A arquitectura, como forma de
conhecimento, é generalista e não

especialista. Aqui começa logo um
problema. Com a divisão das ciências

e do conhecimento, e agora com o
surto e o boom das tecnologias, a ten-

dência é especializar. A arquitectura
é generalista, mas depois trabalha
num mundo de transversalidade dis-

ciplinar.
A formação do arquitecto tem de
tocar - vou falar do famoso triângu-
lo - nas humanidades, na estética,
na filosofia, nas formas de conheci-
mento. Toca na história, e esta é mui-
to importante, não apenas para
aprender os estilos, mas sobretudo

porque é a única disciplina que mete
a prática do arquitecto inserida no
tempo. Mas depois toca também nas

tecnologias da construção, na física
da construção. E toca ainda numa
coisa importantíssima, que são as

questões energéticas, a sustentabili-

dade, etc.
O politécnico responde a essa

complexidade?
Claro. O ensino politécnico, em Por-

tugal, é acusado de só querer olhar

para as tecnologias - porque se cha-

ma politécnico. Mas se formos ver as

disciplinas de todas as escolas euro-

peias são de raiz politécnica. Em Por-

tugal já estamos mais próximos de
tudo isto.

Actualmente, o trabalho do seu
atelier é a encomenda para obras
importantes na Suíça.
É o que tem dado solidez ao atelier.
Temos obras cá, e temos neste
momento dois estaleiros em Itália. Só

que ainda estamos na ressaca da cri-
se. E a crise em Portugal tocou forte.
Tínhamos trabalhos de uma certa
dimensão e caíram todos. Talvez um
agora vá ser retomado. E temos
pequenos projectos e de vez em quan-
do fazemos concursos privados.
O seu atelier tem um terço da
equipa que tinha há uma
década?
Estávamos com perto de 45 pessoas
e temos agora 15. Agora estou mais

optimista, mas não sei se não é ainda
um bocadinho grande para o trabalho

que temos.



Imagem 3D de renovação urbana para Genebra, PAV-Étoile, 2O14; Casal das Figueiras (SAAL), Setúbal,
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Um dos projectos na Suíça, de
renovação urbana, ocupa 14
hectares numa entrada de
Genebra. Como é que se faz um
novo bairro, uma nova
centralidade, no século XXI?
É mais do que um bairro, porque bair-
ro pode ter ainda uma conotação
excessivamente residencial, e centra-
lidade pressupõe misturar funções.
Se é só residencial, é um dormitório,
e isso é uma das consequências do

zoning do movimento moderno.

Aquilo é uma zona de pequenas e

médias indústrias que estão a desa-

parecer. Está na periferia de Gene-
bra, é atravessado por uma auto-es-
trada, uma zona de infra-estruturas
grandes, mas o tecido compacto da
cidade chegou aí. Portanto, há uma
zona que é para construir totalmente

nova, mas, ao mesmo tempo, para
coser com o tecido da cidade ?

? existente. O projecto prevê
grande altura/grande densidade.
O que é que foi importante
trabalhar ali?
Este concurso para a PAV-Étoile [a
zona de Praille Acácias Vernets-Étoi-

le] desenvolveu-se durante três fases

e demorou um ano de trabalho.
Havia um programa que foi bem fei-
to pela câmara e pelo Cantão de
Genebra. Delimitava uma área, fazia
a inventariação da construção que
existia, fazia o escalonamento da

desactivação dos edifícios... Depois,
as coisas acontecem mesmo. Na Suí-

ça, não só os programas são porme-
norizados como, nos intervalos, há
troca de impressões, viva e directa,
com os órgãos de planeamento da

cidade, todas as companhias distri-

buidoras, o tráfego, os representan-
tes dos bairros, etc. Portanto, há um
trabalho que se vai aprofundando.
Não é só fazer bonecos.
Tem outro projecto em Genebra,
a Cidade da Música, que implica
três auditórios, uma escola
superior de música e outras
estruturas. Está já em
construção?
Não. Ainda está longe de começar.

Prevê-se que possa começar, talvez,
na Primavera de 2021.
A Filarmónica de Berlim, de
Hans Scharoun, foi uma
referência?
É o primeiro auditório que usa este

modelo, o regresso ao espaço do

espectáculo em arena, centralizado,
e que, hoje, é o novo paradigma dos
auditórios.

Para o de Genebra estamos a traba-
lhar com [Yasuhisa] Toyota, um japo-
nês que está por trás dos últimos

grandes auditórios, o mais especta-
cular será o Elbphilharmonie de Ham-

burgo, dos Herzog & de Meuron.
O auditório ao centro, em arena,
foi pedido no programa?
Estava tudo definido no programa,
embora dissesse que, se os concorren-
tes quisessem, podiam propor diferen-

te, mas justificando-o. Na acústica, há
uma grande divisão, porque, ainda

hoje, os auditórios que estão no topo
dos ranlángs das melhores acústicas
são os chamados "caixa de sapatos".
Vendo o seu projecto para a Casa
da Música de Genebra, no
exterior, também está lá um
bocadinho da Filarmónica de
Berlim, e da de Hamburgo,
porque Herzog também disse

que Scharoun foi uma referência
Não é só aí que Scharoun é uma refe-
rência para Herzog. Ele está até nos

candeeiros, é impressionante! Fomos
visitar o auditório de Hamburgo e a

seguir fomos ao de Berlim. E fomos
também ver um novo do Frank Gehry,
muito bonito, a Sala Pierre Boulez,
um auditório elíptico, para a escola
do Baremboim e da sua West-Eastern
Divan Orchestra.
A Filarmónica de Berlim
também foi modelo?
Obviamente que a grande referência
é sempre o original, que é essa. Mas

hoje temos mais: a de Hamburgo anda

perto; e Paris tem uma nova [Cite de
Ia Musique-Philharmonie de Paris], a

do Jean Nouvel; e há oWalt Disney
Concert Hall, em Los Angeles. Todos
eles têm o [Yasuhisa] Toyota como
acústico.
O que é que foi mais importante
para este projecto de Genebra?
Ganhar [risos] .

Em termos de ideias principais.
O programa era extremamente com-

plexo, porque tem desde os grandes
auditórios aos pequenos espaços e

salas de ensaios - ' ' '

um conservatório,

no fundo. Originalmente, tinha qua-
tro auditórios. Tinha um para música
de câmara e outro para teatro lírico,
com um pequeno palco, e eles junta-

ram-nos na mesma sala, que também
vai servir para grandes ensaios da

Orquestra Suisse Romande. Para nós,
foi importante a gestão do sítio. Está

num ponto de charneira entre a cida-
de compacta e a cidade dos grandes
edifícios internacionais do Parque das

Nações Unidas, o palácio da ONU está
mesmo ao lado.
Lembra-se de quando, e porquê,
decidiu ser arquitecto? Quando
foi a primeira vez que pensou
nisso?
Venho de uma família de engenheiros
de minas. O meu avô paterno era
médico, mas o meu pai e o irmão mais
velho eram engenheiros de minas.
Quando decidi ir para arquitectura,
isso não foi óbvio, mas também não
houve resistência. Lembro-me de que
a opção surgiu claramente a partir
dos 13 anos, quando comecei o segun-
do ciclo do liceu, e mudei-me para
Leiria onde viviam os meus avós
maternos.
Fala muito do seu pai,
engenheiro de minas, mas diz
que não vê aí relação directa
com a profissão de arquitecto.
Continua a pensar assim ou essa
memória já chegou a outro sítio?
Há pequenas coisas que retenho de
miúdo. O mundo das minas é muito
curioso. É uma espécie de arquitec-
tura invertida. Lembro-me de que
havia nos escritórios um gabinete de

projecto de minas. Faz-se um poço
e depois, em vários níveis, fazem-se

galerias à procura de onde estão os

filões de minério. E tinha uma coisa,
de que nunca mais me esqueci, que
era uma cómoda enorme, aí com
dez prateleiras com uns vidros enor-

mes, um chão de luz em baixo, e eles
desenhavam cada nível - não havia

computadores. Eram gavetas de
vidro onde estavam desenhadas as

galerias daquele nível. Quando se
olhava de cima via-se um desenho
tridimensional do poço e das gale-
rias, como se fosse um grande formi-

gueiro.
Ver desenhar isso impressionou-

me imenso, porque se estava a criar
ali qualquer coisa, que depois visitei
uma vez ou outra, e percebi o que
era. Além disso, nas minas havia
também um sector planeado. Havia
um bairro operário, construíam-se
casas e não sei que mais. Eu tinha
contacto com os desenhadores. Mas



tinha já uma predisposição para o
desenho, também é verdade, desde

que tive um professor na escola pri-
mária em Canas de Senhorim, que
era o chamado pintor amador, e que
nos punha a desenhar, aos miúdos
do segundo ano.

Quem gostava de desenho, ia

para arquitectura, se fosse
homem. Era assim?
Não obrigatoriamente. Alguns foram

para artes; outros, para outras coi-
sas.

Mas fala destas memórias do seu

pai em relação ao universo das

minas, depois fala, nesse

princípio de liceu em Leiria, da
decisão de ir para uma alínea, e
fala dessa herança do desenho.
Não se lembra...
Em Leiria, o meu pai tinha encomen-
dado um projecto a um arquitecto,
Camilo Korrodi [1905-1985] . Era filho
de Ernesto Korrodi [1870-1944], um

grande arquitecto em Leiria, um suí-

ço emigrado em Portugal, conhecido
da [escola] arts&crafts, muito poten-
te, que fez o restauro do Castelo de
Leiria. O filho Camilo era também

arquitecto, e o meu pai tinha-lhe
encomendado a ampliação de uma
casa da família em Maceira-Liz. Fui
muitas vezes ao atelier dele. Este pro-
jecto acabou por cair e posteriormen-
te a reabilitação e a ampliação da casa

foi o meu primeiro projecto construí-

do, nos anos 60.
Normalmente é apresentado
como um arquitecto apaixonado
pela história e pela cultura
arquitectónica. Como é que esse
fundo erudito influencia os seus

projectos?
A arquitectura pode ter muitas defi-

nições. Como forma de conhecimen-
to tem esta base generalista, transdis-

ciplinar, que depois se focaliza num
exercício de síntese que se chama o

projecto para a construção. Hoje, há
outras leituras: a arquitectura como

investigação; há muitas pistas... Mas,
a mim, sempre interessou a arquitec-
tura como algo para chegar à obra.

Essa obra pode ser de raiz, nova,
pode ser uma reabilitação ou até ser
um restauro. Este é um caso muito
particular da arquitectura, e hoje -
já foi pior - exagera-se muito. O res-
tauro é um acto sobre a arquitectura
que, à partida, tem qualquer coisa
de perversão. O Leon Battista Alberti

[1404-1472] dizia que é possível con-

gelar as formas no tempo, mas não
é possível trazer as formas de vida

que lhe deram origem.
O arquitecto intervém sempre so-

bre uma realidade existente e que já
foi objecto de transformações.
Por isso, nunca pode deixar de
ser contextualista, de certa
maneira.
Não. O contextualismo é uma tergiver-

sação: o que ele diz é que o projecto
tem que sair do contexto, e isto é par-
te da verdade, mas não é toda a verda-
de. O projecto tem que interpretar e

saber o que está, mas sobretudo o que
está numa progressão dinâmica, por-

que a cidade nunca foi estática.
Estávamos a falar de Leiria, onde
construiu o Centro Cívico na

Praça Eça de Queiroz. Apesar de
ser uma obra que emerge de
uma raiz urbana e territorial, é
mais atrevida, com aquela
superfície espelhada que se
descobre na praça, como se

houvesse ali algum despertar
numa cidade que conhece tão
bem. Reconhece essa

singularidade neste projecto?
Existe ali quase um "espelho
meu"...
Não é um espelho meu, é o espelho
do castelo e da cidade antiga. Como
é que aquilo aparece? Havia ali um
quarteirão de uma antiga tipografia,
que tinha sido fechada nos anos 1940
e estava em ruína. A presidente da

câmara, Isabel Damasceno, queria
fazer, ao abrigo do programa Polis,
um conjunto de equipamentos: um
centro de acolhimento, uma acade-
mia para seniores, uma mediateca

para jovens. Disse-lhe que o melhor
era não fazer nada, mas alisar e fazer
uma pracinha para ver o Castelo. O

centro histórico é um tecido tão
medieval, tão estreitinho, que o único
sítio de onde se vê o castelo é da Praça
Rodrigues Lobo, ali ao lado. Estamos
à sombra do castelo e não o vemos.

Ela disse-me que não podia [desis-

tir], porque era uma promessa elei-
toral. Fizemos aquela proposta de
uma praça inclinada com um equi-
pamento que se podia fazer com
uma fachada em vidro.
Nasceu em Alcobaça, onde
interveio no mosteiro e na
envolvente, num projecto que

passou por retirar dali uma
estrada nacional e devolver o
terreiro à cidade. Essa solução
que assina com o arquitecto João
Pedro Falcão de Campos foi
óbvia para si desde o início?
O programa era indefinido, como
acontece quase sempre em Portugal,
o que leva o arquitecto a ter mesmo
de arriscar. Aliás, os comerciantes
meteram-me em tribunal, tal como
ao presidente da câmara, queixando-
se da perturbação das obras e de
tirarmos a circulação e o estaciona-

mento. O que lá estava era um projec-
to feito para a visita da rainha Isabel
de Inglaterra em 1957, uma encena-

ção do arquitecto Vaz Martins, da

antiga DGEMN.
Nós tentámos perceber aquele sí-

tio na evolução que tinha desde a

fundação do convento Cister no sé-

culo XII. Tudo aquilo estava original-
mente dentro da cerca do convento
e protegido da justiça do reino. Qual-

quer condenado era protegido e
obviamente os monges punham-nos
a trabalhar. Esta gente estava conti-
nuamente a provocar problemas
dentro da cerca, até que os monges
decidiram recuar a cerca para deixar
esta gente fora.

A nova cerca corresponde à frente
do convento e é nessa altura que se
faz a fachada barroca. A cidade dos

monges passa a ser dali para dentro
e assim começa a devolver-se a vila
civil de Alcobaça.
E o terreiro...
O projecto do Estado Novo tinha feito
um jardim, com uns canteirinhos e

umas árvores, para, no fundo, fazer
um gigantesco estacionamento. Isso
não permitia ver a grandeza da facha-
da. Decidimos voltar a fazer um terre-
no de transição, aquilo que na tradi-

ção das cidades portuguesas se cha-

mava um "rossio", um terreno que
era de todos e não era de ninguém.

Com o estacionamento fora dali,
os turistas agora têm de atravessar o
núcleo antigo de Alcobaça, que é

lindíssimo, passando pelas lojas e

pelos cafés. Ao fim de três ou quatro
horas, voltam a meter-se nos carros
ou autocarros. Por isso, a ideia resul-
tante de um estudo pedido pela câ-

mara foi aumentar o tempo de esta-
dia em Alcobaça.



O que mudou na vida de

Alcobaça desde a sua infância?
Falamos muito dos problemas
das grandes cidades, Lisboa e
Porto, mas pouco do problema
destas pequenas cidades que
não são o interior abandonado.
Este é o seu território emocional:
Leiria, Marinha Grande,

Alcobaça, São Pedro de Moei,
onde passa férias.
É uma pergunta importante, porque
é aquilo de que não se fala no país.
Fala-se muito da desertificação do

interior, mas depois não se fala do

que se faz por esse interior desertífi-
cado. Portugal tem um problema
complicado porque é macrocefálico,
com uma grande cabeça que é Lisboa,

depois tem uma segunda cabeça que
é o Porto.

Já estamos a falar das grandes
cidades...
Exactamente, é o que digo, o resto,
como se dizia antigamente com um ar
muito depreciativo, é paisagem. Não
é nada depreciativo e o resto é, de fac-

to, paisagem. O grande problema é a

paisagem que vem lá e a paisagem que
tem vindo até agora é terrível.

Agora começa a haver muitas reac-

ções, mas o discurso sobre a regiona-
lização continua a ser tergiversado.
As pessoas pensam que estas cidades
estão paradas, mas não estão. Trans-
formam-se mais depressa do que as

pessoas pensam. A Alcobaça em que
eu nasci não tem nada a ver com o

que é hoje. Também não tem nada a

ver com a Alcobaça do 25 de Abril,
nem com a Alcobaça de há 20 anos.
O confronto entre a história e a viva-

cidade, a vida da cidade, é onde nor-
malmente se geram os grandes dra-
mas da nossa contemporaneidade.
Concedo que a economia está a ir-se
embora destes territórios e que o

grande motor económico de Alco-

baça é o mosteiro, património da

Unesco, portanto, turismo.
Leiria-Marinha-Batalha estão no

famoso triângulo que é a terceira ou

segundo região com o maior PIB per
capita, por causa da indústria dos

moldes, de altíssima rentabilidade,

muito tecnológica, mas com pouca
mão-de-obra. A economia, hoje, é

um fenómeno urbano. Não é por
acaso que o mundo se está a urbani-
zar à velocidade que está. Como é

possível, tenta o Governo, estimular
economias nestes sítios? É tão difícil,

porque neste momento o motor prin-
cipal do país é o turismo.

Todas as cidades pequenas e mé-
dias de Portugal ainda estão em pleno
ciclo de decadência. Não há nenhuma
cidade de província que não tenha
problemas no centro histórico: Leiria
é um desastre, Alcobaça é um desas-

tre. Os casos excepcionais são Guima-

rães, Évora e, agora, Lisboa e Porto,
onde o turismo está a chegar. E um
bocadinho Coimbra... que também é

um desastre.
Estes ciclos de crescimento e de-

cadência são sempre produto, não
de estratégias de "hoje", mas de es-

tratégias de "e". Em Portugal há uma
tendência de dizer o que temos de
fazer e passar os 20 anos seguintes a
discuti-10. A decisão sobre o futuro

aeroporto de Lisboa já tem 60 anos.
Um tipo diz "é aqui", mas como não
há economia não se faz nada, e os

próximos 10, 15, 20 anos são para
criar movimentos de resistência.
A sua obra desenvolve-se toda
nesse eixo Viseu, Coimbra,
Leiria, Alcobaça e Lisboa, no
sul...
Chega a Braga e a Vila Conde, ainda

consegui entrar no norte [risos] . . .

Mas não tem entrado muito no
norte. Porque é que isso
acontece?
Gostava de saber responder.
O inverso não parece ser
verdadeiro: Souto de Moura e
Siza têm obra no sul e em Lisboa.
Um Pritzker ajuda muitíssimo. Não
estou a dizer isto como crítica, mas
com pena de não ter um, também
[risos] . Para o Eduardo, Lisboa abriu-
se um pouco antes. E o Siza ainda

hoje se queixa de que o Porto também
não foi fácil. Ele disse numa entrevis-
ta que o que está a manter o atelier é
a Coreia e a China.

Aqui, os projectos que há, ou não

pagam ou pagam tarde. Ou então exi-

gem tanta coisa, e os contratos são de
tal maneira leoninos que não dão mar-

gem . Este mundo que o Siza retrata. . .

como é que se consegue romper isto,

porque depois olho para a Ordem dos

Arquitectos, que se esforça...
É visto como o arquitecto de
Lisboa mais próximo da Escola
do Porto. Em simultâneo, fala-se
de uma rivalidade entre as duas
escolas. Isso existe ou é mito?
É uma pateteira que tem justificações

históricas. Esta realidade existe e já
foi fortíssima. É sobretudo fruto do

papel da Escola do Porto. Com todo
o mérito, é ela que abre o país para o

estrangeiro, muito a cavalo do pro-
grama SAAL (o que é curioso, porque
não é um processo só do Porto).



Porque é que é visto como o mais
portuense dos arquitectos
lisboetas?
Não sei. Porque tenho uma excelente

relação com o Porto. Porque ainda
não tinha acabado o curso de arqui-
tectura e já estava mais focado no
Porto do que em Lisboa. Começa a

aparecer o Siza e, já um bocadinho
antes, o Inquérito à Arquitectura Por-

tuguesa. Antes do Siza, o Távora, o

[lixa] Filgueiras, etc. Em Lisboa, tam-
bém havia bons arquitectos, o Keil do

Amaral, o Teotónio, o Portas ou o
Daciano Costa, mas também o Cassia-

no, o Cristino e o Raul Lino.
Passa pelo atelier de Chorão
Ramalho, de Teotónio Pereira,
onde se cruza com Nuno Portas.
Estes são os seus primeiros
mestres...
Antes, numa passagem muito breve,
estive no atelier de António Teixeira
Guerra, que tem uma obra muito inte-
ressante no início. É um fulano que
tirou o curso em Lausanne e fez o edi-
fício onde é actualmente a RTP (Lis-

boa), antigo edifício da Dialap, uma
citação directa do seu mestre, que é

o Jean Tschumi, do edifício da Nestlé

[Suíça].
Era um tipo com cabeça e talento,

mas com um feitio difícil, onde tra-
balhei um ano; e depois fui para ?
? o Chorão Ramalho. Do Chorão

Ramalho, fui para a tropa e depois
para o Teotónio.
O que é que significou o Edifício
Pantera Cor-de-Rosa, em 1972,
para a arquitectura portuguesa?
O Plano de Silva Dias da Zona de Che-
ias criava uns núcleos, chamava-se a

zona N2, com um parque pelo meio

que nunca se fez. O Fundo de Fomen-
to da Habitação, uma coisa notável na
altura, convidou sete arquitectos que
tinham feito obra em Olivais Sul com
a condição de cada um trazer um
jovem arquitecto. Na altura, estava
com o [António] Reis Cabrita a traba-
lhar com o Teotónio e com o Portas.

Começámos o trabalho e um mês
ou dois meses depois o Nuno [Teo-
tónio] foi preso pela polícia [política,
PIDE]. Foi maltratado, esteve preso
e só saiu no 25 de Abril. Como o
Nuno estava incomunicável, mandou
uma mensagem a dizer que o Antó-
nio e eu tínhamos que seguir com o

projecto.

As sete equipas foram mestres em
abater o plano do Silva Dias, mas

pouco em criar um plano novo. O
dele era muito baseado em Toulouse-
le Mirail, de separação nítida entre o
automóvel e o peão, sendo as praças
grandes parques de estacionamento
com enormes lajes em cima. Grande

parte do urbanismo que seguiu
aquela escola foi implodido, nomea-
damente em Inglaterra.

Nós subvertemos, tentámos voltar
à cidade da quadrícula, como a Baixa
e o centro histórico de Lisboa. Só que
isso pegou no nosso troço, mas os

outros, como o Manuel Vicente, não

queriam a quadrícula para nada. De
facto, há sete fragmentos de macro-
arquitecturas dentro de Cheias.

Depois, o que está lá é a génese do

próprio edifício, que tinha uma den-
sidade alta, cerca de 400 fogos numa
área relativamente pequena. Obvia-

mente, entra aí a cultura da altura,
com o Portas que nos bombardeava
com informação de toda a Europa.
Com o que se fazia sobretudo em
Inglaterra (Leeds, Stirling, a segunda
e terceira geração das New Towns

inglesas) e um pouco em Itália, com
o [Aldo] Rossi.

Começámos a olhar para o sítio
com uma leitura mais topográfica:
aquele é um vale muito bonito. O que
nos interessava era criar uma praça
no centro. Depois é a discussão das

galerias, porque havia um orçamento
baixíssimo, com o elevador a servir
os dois lados e uma ponte a fazer a

ligação.

ISEG, Lisboa
(1990-2006)

e

Conjunto
Habitacional
de Cheias,
Pantera
Cor-de-Rosa,
Lisboa
(1972-79)



Daí surge a plasticidade de que
estava a falar.
Tínhamos andado pela Europa a visi-
tar a Holanda do Brinkman, do van
der Vlugt, os tipos da New Amesther-
dam.
Como é que define a cultura
dessa época?
Estamos em pleno neobrutalismo em
termos de linguagem arquitectónica,
mas também com outras vertentes
mais mediterrânicas, como é o caso
de Rossi, ao mesmo tempo que o Siza

já está a fazer Caxinas, numa repes-
cagem do racionalismo.

Tudo o contrário do que o Teotó-
nio e o Portas faziam, que era distin-

guir os materiais, o betão, o reboco,
ajunta. Nós estávamos a voltar à pa-
rede rebocada, monocromática.
Fomos ao Bruno Taut na Alemanha,
às Siedlungen [habitação social dos
anos 20-30]. Nunca mais me es-

queço de um sticker que Portas dei-
xou sobre o projecto: "Cheias

Siedlungen".
O arquitecto é uma figura tutelar
da arquitectura do sul,
conhecendo bem a força das

gerações mais novas pelas
associações que estabeleceu com
arquitectos como os irmãos
Aires Mateus, João Pedro Falcão
de Campos, Diogo Seixas Lopes,
Patrícia Barbas. Porque é que há
este constante trabalho em
associação?
A questão acabou por aparecer numa
altura em que o atelier estava cheio de
trabalho. Foi uma maneira de não

continuar a ampliá-10. À excepção do

João Pedro, todos os outros são ex-co-

laboradores, e desafiávamo-los para
fazer connosco esses trabalhos.

Mas nunca tive uma obsessão pela
questão da autoria. No atelier todas
as achegas são bem-vindas.

Quais foram as razões para
escolher a proposta do
arquitecto japonês Kengo Kuma
para a ampliação do Centro de
Arte Moderna e do jardim da
Gulbenkian?

A pergunta que querem fazer não
é por que razão não escolheram um
arquitecto português?

Talvez esteja camuflada...
Os júris são colegiais e tenho a

consciência de que fiz o papel de não
dar de barato nenhum dos projectos,
forçando uma discussão intensa so-

bre todos. Isto não quer dizer que
não haja projectos de altíssima qua-
lidade também entre os portugueses.
A resposta melhor a essa questão é a

exposição com todos os projectos
que a Gulbenkian fará. E mesmo as-

sim não vai parar a polémica.
Quais são as suas obras a que

regressa com mais gosto?
Tenho uma relação rara com as

minhas obras. Não sei se tem a ver
com esta questão de não ter uma
grande obsessão com a autoria. Uma
obra é também uma radiografia do

processo, não se vê nela só as deci-
sões do arquitecto.

Tive a sorte de o período áureo do
atelier ser a seguir à entrada na Co-

munidade Europeia, em que havia
fundos europeus e a obrigatoriedade
de fazer concursos. Fizemos muitos

concursos, sobretudo em edifícios
universitários que eram projectos de

grande dimensão, como Coimbra,
Aveiro, o ISEG.

Gosto muito do projecto do Museu
Machado de Castro, da Reitoria de

Aveiro, do projecto do Cais do Car-

vão, no Funchal, apesar de só se te-
rem construído duas peças do con-

junto.
Num dos últimos concursos na

Suíça, que não ganhou, trabalhou
o céu e não apenas o chão de uma
praça. Como é que chegou a esta
dimensão de trabalhar o céu no
projecto de desenho urbano para
Genebra?

Genebra tem um sistema de trans-

portes incrível, como todas a cidades

suíças. As cidades têm geralmente o
céu completamente ocupado com os

cabos dos eléctricos e autocarros.
Onde é que se transita do edifício

para o céu? A cidade românica, gó-
tica ou do renascimento, a cidade
antiga, trabalha essa transição com

platibandas, cornijas, telhados pro-
jectados, mas quando chegamos à

cidade moderna é o cubo puro e não
há hierarquia nenhuma. É uma tran-

sição muito mais radical, em que não
há mediação, muito mais dramática.
Falo muitas vezes da relação da ci-
dade com o céu, uma relação que,
muitas vezes, não é explorada.

Tenho uma relação rara com as minhas obras. Não sei se tem a ver

com esta questão da não obsessão com a autoria. Uma obra é uma

radiografia do processo, não é só as decisões do arquitecto



Uma diáspora
arquitectónica

Olhamos

para Gonçalo Byrne como um
arquitecto de várias gerações, a que foi

sempre acrescentando uma jovialidade
invejável, que permanece. Sem

ressentimento, parece passar imune aos
debates duros que atravessam o pequeno

universo dos arquitectos portugueses, desde que
emerge no início dos anos 1970 com a "Pantera
cor-de-rosa", o mítico conjunto habitacional de
Cheias. Byrne é o fio condutor de várias etapas da

arquitectura portuguesa, a que empresta uma
particular elegância; da habitação social para
equipamentos e casas nos anos 1980, ganhando forte
balanço nos anos 1990 numa sucessão de concursos

ganhos, com a colaboração dos irmãos Aires Mateus;
depois entrando no campo da reabilitação
patrimonial; e mais recentemente com importantes
projectos internacionais (plano para zona industrial e

Cidade da Música, em Genebra).
Com um trajecto relativamente comum nos anos

1970/1980, a obra de Byrne é, a partir dos anos 1990,
reflexo singular do arranque europeu de Portugal, que
encontra nele um arquitecto especialmente preparado,
no plano teórico e prático, e um profissionalismo que
não impede a autoria. Nesses anos, Byrne importa uma
desenvoltura europeia para a arquitectura portuguesa
que a aproxima de um certo mainstream, o que significa
uma resposta tecnicamente qualificada e menos
ardentemente artística.

Nos projectos internacionais recentes, e já desde a
Sede do Governo, em Lovaina, Byrne tem um desafio

maior, no sentido contrário: como é que a sua

capacidade "portuguesa" de adoptar e adaptar

linguagens não se perde na vulgata de uma
arquitectura europeia que se define na ligeireza
icónica e numa regulada eficácia tecnocrática.

Note-se que a obra de Byrne, embora respeitada,
nunca encontrou uma descrição fácil e uma certa
facilidade nunca permitiu uma avaliação crítica. O

mais comum é entendê-la como "contida" ou

"rigorosa" ou "segura". Como se fosse algo adquirido,
não problemático. No entanto, pelo contrário, aquilo
que melhor a descreve é que não tem lugar certo: está
em diáspora arquitetónica, entre o fascínio pelos "do
Porto" e as idiossincrasias de Lisboa (também as há); o

gosto pela arquitectura moderna contrabalançado por
uma obsessiva leitura topográfica dos sítios; a
maleabilidade face a imagens contemporâneas em
tensão com o discurso de uma sempre vigilante e
moralizadora "disciplina". Neste sentido, a obra de

Byrne é dispersa, migratória, não tem casa. E é talvez
irónico que esteja agora a construir na Suíça, nessa

Europa que não o é formalmente, num país que é uma
confederação, a várias línguas, e neutro.

Será esta a casa, finalmente, da arquitectura de

Byrne? E, como dizia, será reconhecível?

Gonçalo Byrne conhece espantosamente a geografia
das cidades, até ao subsolo, e mais ainda. É irresistível

pensar que se trata de uma influência do seu pai, que
era Engenheiro de Minas, e que refere muitas vezes.
Em qualquer caso, é uma bela forma de chegar à

arquitectura.
E talvez seja isso que define afinal esta diáspora

arquitectónica: um subsolo espectral e nocturno que
liga os vários projectos, aqui e lá fora, da periferia ao
centro da Europa. Jorge Figueira


