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A independência com que trato estes temas, sobretudo os 
de pedagogia escolar, revela bem menos mérito próprio do que a largue
za, como critério comum, que os Mestres põem nestes concursos. 

Com este trabalhe pretendo não só fornecer elementos 
para que o júri avalie da preparação dum candidato ã obtenção do diploma 
de arquitecto, mas também abrir precedentes, visando a utilidade que 
nele poderão encontrar, como material de biblioteca, os colegas mais 
novos que frequentam esta Escola. 
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Considero este momento em que junto as primeiras palavras do tra
balho que vai seguir-se como um dos mais difíceis da minha vida. Nâ"o porque 
duvide da razão de ser dos assuntos que escolhi para tema deste concurso mas 
porque receio, fundadamente, não conseguir exprimir em termos certos o que 
rétive das observações, das leituras, das reflexões — de tudo aquilo que vem 
constituindo a minha experiência. 

Porque diz respeito a poucos anos ,essa experiência pode supor-se 
enganadora ou fruste e talvez impertinente o desejo de a comunicar. Para mim 
ela é, entretanto, tão autêntica e viva, como imperioso o desejo de a não dei_ 
xar esquecer ou morrer comigo. 

\—J I I I—^ § 1 
Ao começar estas notas^sei que em dez anos de vida pre e semi-pro 

fissional muitas ooisas recolhi e procurei perceber. Tenho a cabeça cheia 
\ UNIVERSIDADE DO PORTO de exemplos, de factos, de ideias; os cadernos cheios de apontamentos e os 

livros que li pontuados de cruzes e chamadas. 
Os maiores esforços e os maiores cuidados dirigi-os à compreensão 

das realidades e da natureza desta profissão — do seu exercício, da formação 
dos que a servem, do lugar que ocupa na ordem das coisas, das relações que a 
exaltam e ilimitam, das inibições e fraquezas que a diminuem. 

Não quero iludir-me sobre o que me espera. Sei quanto o tema ê 

ambicioso e, ainda agora, a sua estruturação me aparece confusa e reticente. 
Sinto sobretudo dificuldade em lhe fixar um ritmo de exposição capaz de me le 
var â segurança e ã clareza de que necessito, mas espero vir a consegui-lo 
conforme fôr enteando estes assuntos. 

Todo o trabalho que se segue, nas suas peças desenhadas ou escri
tas, nos seus documentos fotográficos e bibliográficos, procura uma unidade $ 
não a unidade habitual e decorrente (que essa está-lhe proibida), mas uma ou 



tra mais difícil e que, se não ê reveladora de uma peça inteira, é-o dum ea_ 

tado de espírito, duma posição perante a vida ou duma integração num meio 
de trabalho e num determinado sector de relações humanas. 

Não digo que a peça inteira me não solicitasse com o seu princí
pio, o seu meio e o seu fim ... mas não estava nas minhas mãos desfazer-me 
de coisas que há muito me atiravam responsabilidades e vinham exigindo atitu 
des ... Talvez eu esteja a ser ridículo trazendo para aqui assuntos de mo
ralidade escolar e brio profissional, que não se liguem ao resultado das pro 
vas ou â tabela dos honorários ... Talvez pareça desoladoramente pouco tác 
nico falar de problemas rurais, sem muitos números, pirâmides e gráficos ... 
Talvez tudo isto pareça simplesmente fora de propósito ... 

PDRTfl 
Leio a certa altura, numa carta que me escreve do Porto o Arqui

tecto Octávio Filgueiras (comentando o perigo de teses como estas serem to 
A ' . ~ JNIVERSIDAPE DO PORTO . , . . , . 

madas por comunicações de congresso) as seguintes e perturbadoras palavras: 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

" Eu próprio, apesar de todas as precauções, não me livrei de que certos pu
ristas ingénuos (e de poucas leituras) considerassem a minha um estudo de 
geografia (estou a referir-me a colegas formados e não formados). Confesso-
-lhe que foi das piores provações por que passei, essa de aturar a candura (?) 
alheia ". 

0 trabalho que trago a este concurso não pode ser visto em exten
são ou em linha, mas pela justaposição das suas partes, e a unidade que con
seguir, será fruto de uma colaboração que terei de pedir a quem o analisar 
ou consultar ... De qualquer maneira, a articulação com que procurei assegu-
rar-lhe um sentido geral de exposição, não é aqui uma personagem principal... 

Passadas estas palavras de explicação, tentarei fixar entre certas 
coordenadas o problema da formação do arquitecto profissional, considerando, 
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naturalmente, profissional todo aquele que possue o respectivo diploma e o 
usa para subsistir socialmente. (Tal problema, na impossibilidade de o estu 
dar desde o berço - onde tem a sua pre-história -, localizo-o nos limites es_ 
colares possíveis, â luz da influência imediata dos mestres, dos métodos e 
dos primeiros contactos com a vida prática.) 

Verei como se apresenta, para iniciar a sua instrução altamente 
especializada, o adolescente saído dos liceus e o que pode ele fazer com a 
sua cultura tâ"o liricamente chamada geral ... Tentarei acompanhá-lo através 
dessa instrução, assinalando as falhas, as omissões, as dificuldades e os 
riscos que porventura lhe vão aparecendo. 

Quando ele chegar ao fim do seu curso e passar ao estágio — essa 
coisa tão vaga com um nome tão categórico — também estarei ao seu lado, pro_ 
curando ser testemunha dos seus contactos com a vida prática, dos seus dese
jos de viver plenamente e com verdade, das primeiras surpresas, das transi-
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gSncias, das quedas, dos pecados mortais e da poderosa razão deles marcarem 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
uma vida que podia ser vivida sem percalços e em graça. 

Como esta terra de ninguém mais tarde ou mais cedo será passada, 
vê-lo-ei iniciar a mais grave e a última das étapes. A mais grave por ser a 
última e porque se joga o definitivo. (Se, neste momento, raras vezes está 
formada uma reputa§ão, quasi sempre está formada uma mentalidade, que só po_ 
derosos acidentes lograrão alterar). 

Sendo a sua função criar, tentarei apurar a verdade da sua criação. 
Por outras palavras: tentarei abrir caminho na complicada rede de condicio
namentos e poderes, de táticas e impasses, de recursos e sacrifícios, de so_ 
licitações e hábitos. Procurarei ver, ainda, em que medida ele subsiste co 
mo ser humano e se tem altura para esta distinção de qualidade; se o lugar 
que ocupa lhe pertence e lhe convém, se acredita numa realização superior e 
múltipla ou lhe basta ser o pequeno herói dum quarteirão. 
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Não vou tirar de um chapéu alto um programa de ensino e de traba
lho, mas tenho sugestões a fazer. Sugestões não muito novas e um tanto novas; 
de algum modo, revelando mais reflexão do que inventiva. Foram nascendo e ga 
nhando corpo durante um curso realizado mais por aplicação do que por vocação, 
mais experimentado do que ganhoj tendo cada etapa o sabor duma experiência e 
a exigência duma procura a suprirem uma certeza de iluminado que tardava a 
vir. (Não quero com isto esquecer o início dramático e difícil desse curso 
com as suas aventuras e os seus desenganos). 

Forçando respostas, chaves e raízes, a reflexão — que nessa altu
ra foi a defeza duma organização pessoal em crise — cedo tendem para um com 
promisso moral e, como tal, teve necessidade de afirmar. De afirmação em 
afirmação, assumiu uma função crítica que na sua fase actual.considero cons-

til* i. DIVERSIDADE DÛ. PORTO . . Á -
trutiva e valida. Exercendo-a — solicitado por aspectos absorventes da for 
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mação profissional — falarei do que se ensina e do que é preciso ensinar 
doutra maneira. Das coisas fundamentais que foram esquecidas e do que ficou 
no seu lugar. Dos espaços mortos ... Do que é necessário inventar, procu
rar, facultar, desenvolver. Do exercício mental, da disciplina e da nature
za das provas ... Porque me parece confusa a relação de importância das ma
térias, tentarei uma ordenação por necessidades e exigências comprovadas. 
No que diz respeito àqueles temas, que são relações da actividade profissio
nal com as grandes linhas do pensamento humano, procurarei mostrar de que ma 
neira o urbanista e o arquitecto estão armados para os enfrentar. Se conhe
cem a verdade e a importância dessas relações. Se o que sabem das cidades 
e dos campos, das multidões e do homem interessa a mortos ou a vivos. 

Se há horizontes a abrir, perguntarei: Porque os não abrem ?... 
Se há matérias de estudo absorventes, poderosos, urgentes, capazes por si 
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mesmas de dar vida e carácter a uma geração de técnicos; porque não criar a 
responsabilidade de as conhecer ? 

Exemplifico: se toda uma tradição nos fala da vida rural, se o 
problema dos nossos campos é cada dia um problema maior, se o futuro nos vai 
exigir que escolhamos entre o retorno à terra e a sua rarefacção; porque não 
pensar um pouco nisto ?... Porque desconhecer o camponês, o seu orçamento, 
a sua casa, os seus pensamentos ? Alguma vez se puseram problemas de colo
nização, emparceiramento, descentralização, indústria rural ? Que ideia faz 
o jovem diplomado em arquitectura e urbanismo do mosaico geo-económico do 
país que vai urbanizar e construir ? E das técnicas locais de construção ? 
Se lhe perguntarem — olhando-o bem nos olhos — o que sabe do habitat rural 
responderá alguma coisa com geito ?... 

Talvez ele não tenha nada a ver com essas coisas ... Talvez uma 
posição de bom esteta ou de melhor prático lhe chegue e até lhe convenha ... 

* r A V U LUKUc. 15ETVKl̂ VJ n tv» H ° 
Talvez estes assuntos o diminuam e o perturbem no seu requintado mundo in-

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

terior ... Porque não há-de continuar a sobrevoá-los com elegância em vez 
de sofrer o seu contacto aglutinador, áspero e ácido ?... Talvez lhe agrade 
que agrónomos, engenheiros, médicos se debrucem sobre os conjuntos rurais, 
as casas, os materiais, a higiene, o equipamento ... 

Tenho a impressão de que o problema agrário (com todas as suas im 
plicaçoes técnicas) foi o que menos fundo o tocou; talvez porque, para o en
carar na totalidade e a sério, seja necessária uma preparação que não nasceu 
com ele, nem se adquire da noite para o dia ... 

Também desta vez não vou tirar o problema rural do chapéu mágico. 
Gostaria, quando muito, de fornecer tópicos capazes de dar uma ideia da sua 
magnitude: 0 que é um camponês. 0 que dizem dele os poetas e os inquéritos. 
0 que come e o que veste. Como são a sua casa e o seu trabalho. Qual o seu 
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poder de raciocínio e qual o seu poder de compra. Porque emigra e porque 
se deixa ficar ... Procurarei demonstrar que há excelentes razões para não 
ignorar questões tão sérias e muito menos as soluções que os homens vêem 
preparando e experimentando — por defeza ou por paixão. 

A procura de uma fórmula capaz de deter a fuga dos campos ou de 
promover a sua rarefacção e as consequentes soluções técnicas; a avaliação 
dos movimentos populacionais pela óptica da concentração industrial e difu
são cooperativa; a análise de experiências de colonização — expontânea, 
particular e oficial — ; são certamente temas para sociólogos ... mas os 
sociólogos somos nós. Eu, este e aquele. Não um ou outro - cinicamente es_ 
pecializado - mas qualquer um com necessidades superiores... Não se trata 
de chegar logo âs elevadas consequências. Trata-se para já de não abdicar 
para existir e de não descer a um denominador comum. A simples aceitação 
desta verdade é em si um princípio de vitória. Primeiro acreditar e depois 
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procurar o caminho mais curto. 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

A verdade, porém, é que ao ouvirmos falar de fixação, de compar
timentação rural, de colonização, sentimos já muito próxima a presença do 
urbanista e do arquitecto. Colonizar é compor com homens, com valores eco
nómicos e condições naturais. É tecer vida com materiais preciosos. É apro 
veitar o que se oferece e alterar o que pode ser alterado. Ê sanear, tra
zer água, árvores, animais e casas. É organizar comunicações, centros de in_ 
teresse, construir os casais e os seus anexos, os celeiros e as adegas colec_ 
tivos, as escolas e os campos de desporto. Seria um erro grosseiro destinar 
tudo isto ao urbanista e ao arquitecto, mas um e outro terão lugares inalie
náveis em qualquer equipa que levante e resolva problemas como este. 

Contratado pela Junta de Colonização Interna para projectar uma 
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adega cooperactiva destinada ao serviço quasi exclusivo da sua Colónia Agrí 
cola de Pegões, algum contacto venho mantendo com esse conjunto rural e des_ 
de o primeiro momento esse contacto se revelou apaixonante. 

Ha verdade, a experiência que Pegões representa na monotonia da 
nossa vida rural, é em si mesma apaixonante e as verdadeiras razões de mui
tos males e muitas crises que afligem a nossa agricultura percebem-se melhor 
â luz dum exemplo concreto como esse, do que através da confusa literatura 
dos nossos sociólogos de assuntos rurais - essa estranha literatura sem ob
jectivos e aparentemente desinteressada deles. Pareceu-me assim oportuno 
que o relato da colonização levada a efeito em Pegões aparecesse na sequên
cia dos diversos temas rurais e com rigoroso carácter exemplificativo. 
Ilustrará, afinal, um tipo de solução para um problema localizado e, ao es-
crever ilustrara. penso dar a palavra uma boa parte do seu significado ori-

glnal* \~ FACULDADE DE ARQUITECTURA 
Procurarei não fazer um ficheiro como quem tem os seus olhos pos_ 
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tos num plano de urbanização; mas muito simplesmente conseguir um apanhado 
de notas e impressões, útil, demonstrativo, fácil — um retrato !... Não 
verdadeiramente uma síntese, cheia de compromissos, difícil, exigindo uma 
base de trabalho que não tenho. Simplesmente um retrato. Ou vários. De fren 
te, de perfil, só o busto ou o corpo inteiro. Desta maneira (e só desta), 
suponho que alguma coisa poderei acrescentar ao muito que já se escreveu so 
bre Pegões. 

Uma planta de conjunto com a indicação dos tipos de cultura, 
águas, utilização e divisão da terra, vias, acessos e principais centros de 
interesse completará as breves notas que dedico a esta colónia agrícola. 
Nessa planta geral procurarei fixar alguns pontos de vista relativos â si
tuação actual ou prevista de instalações de interesse comum, à utilização 
das árvores na modificação da paisagem, âs comunicações, etc. Dada a sua 
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grande extensão e a impossibilidade duma leitura parcelar, faço acompanhar 
estas notas dum esquema representativo da referida planta a escala reduzi
da. 

A última parte do trabalho consiste num ante-projecto da adega 
cooperativa a que fiz referência. Além do que possa representar, por si mes. 
mo, no conjunto das peças do presente concurso, este ante-projecto concorre 
rá, sem dúvida, para dar uma escala mais exacta ao empreendimento levado a 
efeito em Pegões pela Junta de Colonização Interna. 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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Chegou o momento de explicar porque me afasto doa temas habituais 
a estes concursos e que espécie de provas venho prestar. 

Reflectindo sobre muitos C O D A a que assisti, já há muito 
tinha a certeza de que quasi sempre estava ausente uma das partes - o concor_ 
rente. 

Esta falta parecia-me importante. É certo que o trabalho em cau 
sa estava lá. 0 autor também (para tirar qualquer dúvida e passar um mau 
bocado), mas ninguém atravessava a cena com o facho aceso que alguns teimosa
mente esperavam. Beduzidas a uma pequena burocracia, as teses davam-me a im 
pressão penosa duma coisa que se fazia por não poder deixar de fazer-se. Os 
trabalhos eram limitados a si mesmos, feitos com a determinação cega de che_ 
gar ao fim, sem pretenderem testemunhar coisa nenhuma nem levantar dúvidas, 

\ l UNIVERSIDADE DO PORTO problemas, ou o que quer que fosse. 
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No entanto, havia qua testemunhar, havia dúvidas, problemas e ou 
trás coisas, mas o que cada um procurava era esconder-se o melhor que podia... 

Algumas vezes, ainda o trabalho revelava o concorrente - o que 
era óptimo - mas, na maior parte delas, era tristemente impessoal; qualquer 
coisa feita sem sinceridade, sem necessidade, sem amor. 

Para se compreender este estado de coisas é preciso fazer uma ideia 
muito clara do que é o nosso curso, das condições excepcionais em que acon
tece trabalharmos antes dele terminado e das exigências dum trabalho, que 
acaba por se tornar continuado e absorvente. Se esse é o defeito, compreen-
de-se, no entanto, que as coisas se passem desta maneira e que o estágio se
ja um desesperado começo de vida profissional - entre nós, que tão escassas 
garantias temos de começar a exercer a profissão na altura devida ... 

Desde o primeiro dia se pensa na tese, e logo começam também os 

^AP*+> 
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adiamentos: a espera dum trabalho apropriado, a repugnância em retomar tra 
balhos escolares, a lembrança ainda viva dos concursos após concursos, a fal_ 
ta de tempo e de dinheiro e o que custa uma tese, a situação no "atelier" , 
a família, os prazos ... Dum momento para o outro a necessidade inadiável 
do diploma !... Ê o pânico. É preciso encontrar uma solução qualquer, um 
recurso. Os hábitos já contraídos no "atelier" começam a fazer-se sentir. 
Mente-se, disfarça-se, arranja-se, adapta-se. Com a aproximação da data de 
entrega aparecem os indesejados colaboradores: a fadiga, o atabalhoamento, 
o nervosismo, o qualquer maneira da última hora ... Todos nós sabemos quan 
to isto I verdade !... 

Como corolário de uma vida escolar é deficiente !... Bem sei que 
há uma precedência de classificação e informações escolares, em teoria su
ficientes, mas as notícias do estágio estão reduzidas a bem pouco e a vali
dade desta prova torna-se um tanto duvidosa. É claro que me refiro â maio-
• * -u -,, * LINIVEIÍSID4DE Qp PORTO . wi.i. *«.i. 

ria dos trabalhos, àqueles que nao teem o apuramento e a qualidade deseja-
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dos; mas será lícito esperar de alguém que, â volta dos trinta anos, faça 
parar a vida para tratar do seu concurso como deve ser, quando â sua frente 
não há senão outros trinta anos de vida útil ? Será lícito, tratando-se 
(como se trata) duma vida única e improrrogável ? 

(É ponto assente que me não interessa considerar aqueles casos em 
que as condições materiais tornam possível qualquer aventura. Ou aqueles 
em que a constituição de família e a integração em realidades de adulto são 
atiiauas para um plano secundário. Os meninos-homens e os homens-meninos 
têem direito a uma crónica aparte). 

Voltando aos casos normais — àqueles em que, estudos, curso, tra_ 
balho, diploma, família, compromissos, prazos, percalços, e tarefas são ter_ 
mos de um código agudo e operante — apraz-me acreditar que,ainda para esses 
casosta tese pode ainda ser um raro e extraordinário momento, de consciencia
lização e, então, terá direito à plena existência e por este único momento 
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há que defendê-la com unhas e dentes . Antes de a defendermos, precisamos, 
porém, crear-lhe uma alma nova, substituir-lhe a situação de ambiguidade e 
descrença em que vive por um lugar de direito e convicção. Ela deve ser uma 
verdadeira radiografia dum estado complexo, duma fase de evolução e não, sim 
plesmente, um trabalho aparecido na sequência de tantos outros; mais comple 
to na organização do respectivo "dossier" mas, quantas vezes, menos programá
tico na sua gestão ... Deve ser uma relação viva da experiência escolar, 
uma clara notícia do estágio e do primeiro contacto com a vida prática ... 
(O meu curso ou o meu estágio foram isto ou foram aquilo. Decorreram serena
mente ou foram agitados, disputados ... 0 meu encontro com a vida foi assim: 
romântico, trágico, comum . . . ) . 

Um trabalho escrito ? Gráfico ? Mixto ?... Não sei. Sei que 
o Curso Especial e o Curso Superior — ou qualquer fórmula que venha a subs
tituí-los — podem dar aquele mínimo de informação indispensável sobre a ap-

\ UNIVERSIDADE DO PORTO tidão que cada um tem para continuar. Para um ultimo exame há que procurar, 
entretanto, mais ordenaçãodo que virtuosismo, mais organização e compreensão 
geral do que aparência e forma e, tudo o que se disser contra isto, represen 
ta uma subestimação do homem a favor do tlcnico, da formação integral a fa
vor da limitadora especialização. Não digo que seja impossível exprimir 
por traços, por desenhos, por qualidade plástica, essa tomada de consciência 
da vida e dos seus problemas ... Possível, mas muito difícil. Difícil de 
exprimir, difícil de comunicar. Tao difícil, que só em casos de excepção 
deve ser tentado. 

Conseguir fazer da tese de licenciatura um instrumento de informa
ção e comunicação, através do qual cada um oferece aos outros a sua experi
ência pessoal, parece-me de um valor incalculável, mesmo entrando em linha 
de conta com a disparidade natural - na coerência e na lucidez - de tais tes_ 
temunhos e das experiências que os provocarem. Ora, tomando a iniciativa 
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deste trabalho, pretendo abrir desde já um precedente de informação (e a tal 
precedente dou uma importância que nem a doutrina nem as pobres descobertas 
que faço justificam. Talvez ele dê origem a presenças mais vivas e audacio
sas. Talvez abra caminho a alguma reflexão e alguma procura. Talvez contri 
bua para abalar muita certeza prematura, muita segurança que I, afinal e só, 
inconsciência. 

Pelo que este trabalho me vem revelando — apesar de ter inter
rompido um outro bem mais ambicioso — avalio do que é* capaz uma simples re
trospectiva crítica do ciclo escolar. Feita para ser entendida por quem a 
escreve e por quem a lê*... A mim abriume mil olhos que julgava não ter 
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e o mosaico de vm mundo ficou subitamente engrandecido. Só por isto sinto 
satisfação em têlo começado e não quero negar que o maior benefício foi e 
continua a ser o meu W:LV \J 

Não creio que me possam acusar de ter seguido o caminho mais fá
\ UNIVERSIDADE DO PORTO 

cil. Este tive de o abrir por inteiro. Tão injusto como isso — embora 
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mais difícil de negar — será pensarem que o azedume, o despeito, ou o orgu
lho me conduziram ... Não foram eles, mas qualquer coisa de que não saberia 
dar o nome ou os sinais. 

Por isso e porque a obtenção do diploma se me revela neste mo
mento inadiável; porque o trabalho de arquitectura (propriamente dita) com 
que venho a este concurso tem sofrido todos os acidentes e está marcado de 
perseguições e de maus tratos; todas as explicações são poucas. Não me pa
receu bonito disfarçar as várias peças do projecto como se as levasse a uma 
festa. Nem chorar sobre o mar salgado dos condicionantes, das emendas e das 
prevenções. Nem fazer duns e doutros nuvem de fumo para atirar a olhos que, 
porventura, quisessem ver mais longe. 

Farei a rigorosa história deste processo com a esperança de que 
ele lance alguma luz sobre outros processos semelhantes. 
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■ Eestame lembrar — para melhor compreensão das coisas — que a 

minha situação não é filha de circunstâncias especiais. A ela se estende, 

portanto, a esperança manifestada acima. Que ela possa concorrer de alguma 

maneira para o esclarecimento de processos e situações semelhantes. 
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" Se eu fosse um forasteiro nesta cidade, permitir-me-
-ieis sem dúvida que me valesse da língua e das expressões a que estives_ 
se afeito desde a infância. Suplico-vos, pois, que do mesmo modo — e 
parece-me coisa justa o que vos peço — a atenção se vos não prenda â 
forma do meu discurso, boa ou má que ela seja, e antes considereis atenta 
mente se o que digo é justo ou não, Histo com efeito, consiste o dever 
do juís, como o do orador está em dizer tão somente a verdade. " 

Apologia de Sócrates 
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Só às perguntas que sabemos sem uma resposta; verdadeira
mente procuramos. Delas vivemos, pois com elas alimentamos a surpre
sa - quer esta seja sonho, revelação ou desejo - e SÓ elas nos man-
teem nesse estado táctil, perturbado e sensível que é, afinal, o es
tado das coisas vivas. 

Q,uando as formulamos, logo sentimos a resposta a um passo, 
a um momento, a uma palavra e assim é o inquieto prazer que delas vem 
- o prazer de saborear o perigo duma resposta que,quando viesse,des
truiria a alma e mataria a duvida e o mistério; uma resposta que, en 
tretanto, sempre nos surpreende por não vir. 

FÂCOLD A D t D t ARQU1T ECTLTR A 
A esta surpresa expectante ficamos devendo o pouco ou o mui 
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to que somos. Vida e arte, consciência e realização dependem da qua
lidade e da quantidade dessa surpresa e do poder de a nSo deixar de
saparecer ou transformar em pequenas certezas sem glória. 

Ora, o que ê.talvez, mais perturbante nesta condição do 
arquitecto - mais do que na profissão ou na função - i não haver jo
go de palavras que a explique, nem código a que se habitue. 

Uão me tenta mais uma definição, naturalmente inútil e in
correcta como tantas outras, mas lembrarei duas coisas: que o arqui
tecto, na sua plena condição, é o órgão natural e vivo da Arquitectu 
ra; que esta, dividindo com o Urbanismo a sua qualidade de ciência 
social aplicada, é*, ainda, dentre todas as artes, a que mais podero
samente participa na história e a que mais sofre com os seus erros. 
(Isto, que é incontroverso, dá da sua importância a medida que de-
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sejo. ) 
Com valores tão elevados em jogo, depreende-se que o exer

cício da Arquitectura, como profissão, deva ser árduo e responsável 
- tarefa reservada a homens capazes e iniludivelmente sãos, sob pena 
de tais valores desaparecerem. 

As construçSes que eles levantarem e os espaços que abri
rem, as casas e os jardins - o que quer que saia das mãos desses no 
mens - terão corpo e alma como as pessoas, feitos à imagem e seme
lhança do seu criador. Mais ainda: o criador será presente à cria
ção e consciente de todo o seu acto de amor. 

0 Arquitecto,, quando projecta, sabe que empreende uma ta
refa dividida, respondendo, por um lado, a um problema prático, ex
terior, sobre o qual recaem números e leis; por outro lado, respon -
dendo a solicitaçSes interiores, subjectivos, várias e até imprevi-V FACULDADc DE AKQUITECTORA 
siveis. 
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Quando a resultante deste binómio é uma afirmativa - ga 
nhou. A lei e a paixão, os números e a aventura resolvem-se em uni
dade, quando a força expressiva é capaz dessa identificação que ca
racteriza as realizações superiores e, de bom grado, deixaria suspen 
sa deste quando a atribuição da qualidade em Arquitectura, se não fi 
cassem sérios escrúpulos a pesar-me na consciência. (Como explicar 
com efeito e entre parêntesis, a beleza remanescente dum elemento ar 
quitectónico isolado, sobrevivendo à função ou até de função (para 
nós) desconhecida? Como explicar que um fragmento, um despojo, uma 
simples indicação de espaço, exprimam qualidade - uma qualidade im
própria e possivelmente metamórfica - mas claramente arquitectónica 
porque não escultórica, nem musical, nem poética ?) 

0 carácter desta exposição não suporta, porém, que se le-
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vantem problemas da importância deste e, sendo assim, ocorre-me dej. 
xá-lo tal como estava posto antes de se abrir o parêntesis... Cada 
grau de procura tem a sua resposta e aquela livra-nos das exigências 
duma estética implacável e ávida de si mesma... 

Poderá o que ficou atrás gerar alguma confusão à volta de 
questões velhas e lastimáveis - quasi fratricidas - como ser a Ar
quitectura, ou não, uma arte; ser o arquitecto um artista e só* isso 
ou nem isso; poder ele exceder a sua função técnica ou nSo ser tal 
função, em si própria, excedível e outras coisas do mesmo gosto ? 

Quero crer que não, Pessoalmente acho estas questões muito 
pouco interessantes, além de que não me dizem respeito, pois não vou 
ao encontro duma problemática da Arquitectura como ramo de Estética, 
mas de uns tantos problemas de arquitectura, vistos de fora para den 
tro e uma oitava cá abaixo... Isto digo eu um bocado a medo e olhan-

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
do de lado para o parêntesis que fechei lá acima, embora duma coisa 
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esteja certíssimo: Arte e Arquitectura são coisas muito delicadas e 
as operações que nos transportam duma para a outra tão capazes de 
nos perder... que o teem feito já a muito boa gente. Para tratar com 
elas todo o cuidado é pouco e, mal as invocamos, logo se desdobram, 
se confundem ou se negam, 

Por isso e para que, da natureza de palavras que usei, não 
fiquem maiores dúvidas, vou ainda um pouco além: Tomemos que Arqui
tectura - como condição - é um abstracto e aventuremos que é Arte ou 
não ê, quando se passa para o concreto... Mais não!.. 

A volta de pobres e parasitários temas como estes continua, 
no entanto, uma boa parte dos nossos teóricos e críticos de artes p]ás 
ticas. Traídos pela imaginação e pelas más leituras buscam um lugar 
ao sol nos recursos da arte pela arte, na relação das três artes ou 
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ainda em magras versSes do match organicistas versus racionalistas. 
Mas, esse sol cada vez aquece menos quem escreve e quem lê. 

Para o aluno de arquitectura ou para o jovem profissional 
que não chegou a emigrar do continente do espirito, esses grandes as_ 
suntos parecem a terra prometida e, com o entusiasmo de quem arris
ca coisas muito valiosas e pessoais, entregam-se ao sortilégio dessa 
aventura do pensamento. 

A falta duma preparação adequada - muito concretamente, a 
falta de conhecimentos significativos de filosofia, estética e his
teria de arte - e a inexistência dum meio subsidiário de cultura fa
vorável ao esclarecimento, acabam por desgostá-los e afastá-los des 
sas coisas. A dose foi mortal e o preço desta aventura é quasi sem 
pre uma renúncia (por despojamento, por impotência) melhor ou pior 
mascarada de cepticismo, de cinismo ou duma típica combinação dum e 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
doutro. 
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Ora, isto, que é triste e grave, sobretudo porque destrói 
tanto mais uma pessoa, quanto mais séria e decidida a encontra pela 
frente, não pode fazer-nos esquecer a caricatura do reverso, revela 
dora duma das características mais conhecidas e proclamadas da no_s 
sa maneira de ser: a nossa auto - todas as coisas que nos vai con
servando a vida, a saúde e as boas cores, 

1 fama que sabemos de tudo um pouco e que, com esse pou
co, vimos fazendo um figurão pelo mundo. Se perguntarmos aquele ho
menzinho o que pensa do assunto, ele exemplifica: "os mexicanos dor 
mem todo o dia à sombra dum chapeirão; nós trabalhamos. Os russos 
chamam camaradas a toda a gente; nés distinguimos o amigo do inimi
go. Os chineses ainda não descobriram o garfo com que nés comemos o 
arroz; usam dois pauzinhos. Quanto aos americanos, vivem bem, mas 
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não sabem geografia e nós sabemos. Ora pergunte lá qual ê a capital 
do Peru..." 

Ressalvando posiçCes extremas, levo a minha boa vontade ao 
ponto de acreditar que um americano perito em apertar parafusos já 
não saiba desapertá-los; mas daí a aceitar os nossos pensadores -anal 
fabetos, os nossos cientistas - poetas e os nossos artistas - futebo 
listas vai um mundo de coisas. 

0 justificado orgulho de conhecer a capital do Peril nSo 
nos inibe de ignorar coisas que nos fazem uma falta dos diabos e que 
talvez os americanos não ignorem. Vale-nos (ou perde-nos) uma real 
habilidade em escamotear, em tapar furos, em improvisar; habilidade 
que se vai tornando, socialmente, condição de sobrevivência e exprès, 
sivo leit-motiv da actividade nacional. 

Isto em linhas grandes. Em pequeno, porém, e á escala do 
r A L U C D A U t DE AK^ tHPhv-TuRA 

homenzinho que somos, todos nos parecemos um pouco com aquele indiví 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO """ 

duo que s6 a um barbeiro entrega o tratamento do cabelo ou a um mecâ. 
nico o motor do seu carro, por raz5es óbvias - razSes que, no entan
to o não impedem de, a todo o momento,, falar de Economia, sem ser 
economista; de Religião, só conhecendo (na melhor hipótese) os pró
prios evangelhos; de Filosofia ou Arte, sem nunca se ter preocupado 
com elas. 

No fundo, isso acontece porque não temos a essas coisas o 
mesmo amor que temos ao nosso cabelo ou ao nosso carro e, sobretudo, 
porque da realidade duns e doutros temos medidas muito nossas. 

Donde nos veio, então, a métrica que usamos? Foi a expe
riência que no-la deu? - Não. Colhemo-la em qualquer primavera, pou
pando o tempo e a fadiga de plantar e colher. Aliás, cedo escolhemos 
um rumo para o nosso pensamento: Norte, Sul, Este ou Oeste. Depois, 
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descobrimos que nem isso era preciso e desde então não pensamos por 
que pensamos que não é preciso pensar. Não pensamos, mas falamos e 
agimos como se o -viéssemos fazendo e por isso atiramo-nos às cegas pa 
ra um lado e para outro; apanhando aqui uma coisa, acolá outra; fio 
rindo ali para morrer de sede logo adiante, masturbando-nos sem criar 
vida,.• 

Habilidade? - Não nos falta. Têmo-la à flor da pele, pron
ta a eucercer-se, a um aceno de mão... mas, assim, sem esforço, não 
temos dado senão excelentes ardinas, engraxadores, fadistas, ensaís
tas e pequenos-mecânicos.., e nada verdadeiramente a sério... 

Os nossos pensadores-analfabetos e os nossos cientistas-
-poetas regozijam-se com isto, coerentemente, fazendo o elogio da 
nossa natureza dispersiva e multiforme e do nosso destino universa -
lista.., (Pobres de nós... qxe tanto uma como outro, não teem sido 
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senão muita confusão, muita histeria e algum quichotismo sem glória 
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nem Cervantes...) 
Sabemos pouco e temos vergonha disso, mas não, aparentemen 

te, de fazer trapaça para esconder a verdade. Desconfiados e biso -
nhos, Tivemos pondo em dúvida a excelência da coisa estranha - atitu 
de; que o nosso espanto saloio pela banalidade que vem de fora, de_s 
mente da pior maneira. 

Recusamos, por exemplo, a chamada Escola de Paris por ata
cado e aceitamos Holywood e outras que tais; ou então - o que me pa
rece pior porque afecta gente mais sabida - fulminamos Holywood para 
aceitar de braços muito abertos a Escola de Paris. (Salvas as dife
renças de vista, a bisonhice é* sempre a mesma, dando-se às vezes,ares 
de coisa diferente,,.) 

A guerra santa, fatalista e absurda que vimos fazendo a ai 
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guns ismos e alguns ãos é, a-pesar-de tudo, o melhor veículo da nos
sa debilitada informação. Fazêmo-la por desfastio, para nos enterter 
mos, para contrariar a azia e a barriga, e assim vamos guerreando e 
aprendendo à custo do inimigo, sempre sem coragem de pôr as coisas no 
seu lugar ou de as chamar pelo nome certo, incapazes de reconhecer um 
erro ou de fazer uma revisão desapaixonada - incapazes, sobretudo,de 
despir de mentiras as nossas experiências falhadas para que alguém 
delas pudesse aproveitar. 

0 nosso universalismo aparece, afinal, como desolada mono
cultura de coisas pequenas, fúteis, vas... Não é de hoje. De resto , 
honra nos seja feita, temos sido sempre muito iguais a nós próprioB. 
Excepto quando nos abanam, porque, então, sabemos dobrar cabos que 
ninguém dobrou e ganhar continentes... ïudo isso, para, logo a se
guir, escravizar e chacinar índios no Maranhão ou pilhar navios e ci 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
dades por amor e serviço de Deus^Q F 
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Mal somos senhores da grandeza, logo nos tentam a pequenês 
e o vício e desta maneira a temos perdido sempre. 0 erro está em acei 
tá-la. 0 nosso pecado maior foi sempre o pecado do orgulho - um or
gulho tão grande, tão desmedido que não pode caber em corpo tão pe
queno.,.* (E quanto à alma... porque havemos de estar sempre a men
tir?) Se, ao menos, o nosso orgulho tivesse uma marca de desespero ; 
se o sebastianismo não fosse tão somente a esperança duma esperança 
em não se sabe o quê; se o que nos impede de subir fosse uma atrac
ção de abismos - então poderíamos levantar os punhos ao céu e amaldi_ 
coar um destino trágico e grandioso à sua maneira. Mas a verdade é 
outra... 

Quando andamos divorciados da epopeia só as coisas demasia 
do pequenas nos atraem e nunca a medida certa, aquela medida que tem 
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levada a maioria das naçSes - menores, iguais ou maiores do que no's 
- aos lugares que ocupam sem espanto de niguém. Contra a tentativa 
que promete levar a qualquer coisa reagimos por instinto, por sonam-
bcllismo, por vocação. Entre um empreendimento claro, estudado e um 
outro nascido de pai incerto e obscuro de pormenores, nSo hesitamos... 
Sé o segundo promete lucros à margem... Ora, esta política de palpi
te, aceitável no comerciante da esquina, dá péssimos resultados na 
governança dum país... P8e em risco bens insubstituíveis e preciosos -
- sobretudo, demasiado públicos para poderem correr riscos... 

Pergunta-se: tem estado a sorte contra nés? - Sim, se levar
mos muito longe a responsabilidade da sorte; não, se queremos termos de 

comparação. 
Todos nós sabemos a que coisas medíocres nos apegamos e 

como nos conformamos com elas, a começar (e a acabar) pelo nível de 
\ UNIVERSLQADEJDO POR#TO 

vida inferior e sem perspectivas que é o nosso. Dir-me-So: que pode 
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a gente contra isso? - N£o pode um pobre diabo carregado de família 
e de encargos; nSo pode este ou aquele; mas, daí a que a independên
cia e a determinação dum país possam viver (e viver de cara levantada) 
lado a lado com a inferioridade da nossa condiç&o - má, por dentro e 
por fora - vai um mundo de coisas. E disso, parecem os mais de nó s 
nem dar conta.,. 

"Longe de me propor que Portugal é um país perdido venho an 
tes afirmar que Portugal tem muito de mau mas é susceptível de pro
gresso... no qual creio com fé inabalável,.." escreveu o Engenheiro 
Ferreira Dias num dos livros mais apaixonantes que se teem escrito em 
Portugal. Ora eu também creio, cá do meu buraco e também sei que esse 
progresso" s6 nés portugueses o havemos de promover, porque nunca o 

a 
interesse e a devoção dos amigos poderão suprir a nossa falta", mas 
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para isso, (não nos iludamos pensando em acção ou destempero) temos 
de procurar-nos primeiro no maior silencia e em todo o recolhimento 
de que formos capazes. Temos de olhar-nos "bem nos olhos e quando po
dermos, sem impudor nem cinismo, aguentar olhares como esse, então 
vale a pena quebrarmos o silencia e falar claro. Esta necessidade de 
falar claro ét aliás, a maior e a primeira que temos, descontada a 
contrição preparatória. 

Bem sei que, como programa, isso de falar claro ê tão djL 
fícil que, se o quizessemos fazer, da noite para o dia, não sabería
mos começar, tanto nos habituámos já a disfarçar, a rodear e a com
por as coisas; mas falar claro não é sempre e só botar discurso. Ê, 

por exemplo, não esconder o que fizemos mal - preconcebidamente. 38 
não fazer valer coisas que não valem - mistificando. Ê não aprovei -
tar a cortesia vã e a lisonja feia para testemunharem o que a verda-
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de se recusa a fazer. 38 não acusar, denegrir, caluniar - eliminando 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

previamente a defeza, Ê não citar apócrifamente ou viciosamente, 38 
não divulgar o comentário que (sabe Deus porquê!) nos aplaude e es
conder os outros 99 que nos pSem a nú. 3$ não troçar das estatísticas, 
dos outros, porque não podemos fazer as nossas. Ê não aceitar a men
tira como meio natural... e, o facto, ê que a vamos aceitando já , 
sem alarmes na consciência nem arrepios no corpo, 

"Nâo creio que os portugueses avancem muito na conquistada 
sua independência económica sem perderem o hábito de acolherem a li
sonja e taparem os ouvidos às verdades amargas. São péssimos discípu 
los do velho Mestre dos Moralistas que ensinava aos atenienses: 
conhece-te a ti mesmo." Ora, conhecer-nos a nós mesmos é" a xSltima 
coisa que nos devem pedir... A electricidade e aos quartos de banho 
ainda fomos capazes de nos habituar, mas, à ideia de que também por 
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dentro precisamos de luz e de limpeza - isso não. Os monumentos e os 
impérios fazem-nos esquecer a nossa pobreza herdada que começa na s^ 
la do sapato e acaba no cálculo que temos na cabeça - pobreza nacio
nal que nos faz guardar as coisas velhas no sótão, tudo o que já não 
serve nem servirá, mas que temos medo de deitar fora, Não por roman
tismo ou coisa que o valha, mas por mau cálculo, por sovinice cróni
ca, por fado. 

De resto, mesmo ouvidas e repetidas, estas coisas não nos 
abalam muito, A digestão mais difícil duma feijoada logo as faz es
quecer e assim vamos brincando de país sem problemas,,. 

Que difícil, porém, viver vida de gente num país sem pro
blemas, num país onde se brinca ao puxa-puxa (com a economia a servir 
de corda); onde se assiste, sem dores de cabeça à ruina da agricultu
ra alentejana e onde se protegem histericamente pequenas actividades 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
sem expressão nacionalyvE 
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País sem gana nem vontade, céptico dum destino próprio, in
capaz de tentar uma independência económica, a-pesar-dos seus dois mi 
lhSes de quilómetros quadrados ultramarinos - mas muito capaz de per
der tudo, só para não desatar qualquer nózinho dado cá dentro,,. País 
empanturrado de auto^elogio e de auto-todas as coisas, satisfeito com 
os seus cadillacs e os reis exilados, habituado a reduzir a termos p^ 
líticos o que devia ser matéria de consciencialização e de penitência 
nacionais,,, Escolha-se o lado que se escolher... 

As casas, as ruas, as cidades a fazerem-se como há cem anos, 
sem a classe e o carácter que tinham nessa alturaj os ascensores, a 
porteira e o autoclismo, resumindo o que se ganhou de então para cá ... 
Perdeu-se, entretanto, a segurança na execução, a serenidade na inven 
tiva e uma irrecusável qualidade humana. Sem laboratórios, sem revis-
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tas, quá s i sem cursos, as coisas (deficientissimas, embora) tinham um 

cunho de qualidade que só nãc constata quem já nem disso é capas • • « 

t a verdade das i nossas ruas, das nossas casas, das nossas praças. • • 
liada mais ri iiculo que o apêg o às coisas velhas por serem 

antigas e à deficiência, etiquetada de nualauer coisa. Falando de ar 
quitectura, "bem sabemos que, cinquenta anos atrás, nos faltavam coi
sas que temos hoje; que vimos sofrendo as influências favoráveis de 
doutrinas e programas exteriores de urbanização, das novas técnicas 
de construção civil e do progresso em geral; que certos vícios desa
pareceram, felizmente, e que não passa pela cabeça de ninguém voltar 
atrás. Mas isso não diz tudo. 

Significativa é, por exemplo, saber se o que se melhorou es 
tá em boa relação com as possibilidades da técnica do dia; se fazendo 
as raz3es do progresso técnico pelas exigências humanas, teem Bubido 
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ou descido, de então para cá, os respectivos cocientes,., Matéria por 
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demais subjectiva, a que só a sensibilidade pode responder... 
Descendo a esta Cidade de Lisboa, de sensibilidade em riste, 

olhamos à nossa volta. O que vemos?  Muitas casas, corridas, à beira 
do passeio, sem intervalos, sem espaços verdes, sem arborização,,, % 

porquê?  Porque bonito é assim. índice duma mediocridade satisfeita, 
do nosso desejo de mostrar e possuir quantidade, deshabi&uados de exjL 
gir o melhor... (Quilómetros de casas, se possível altas, mas não tan* 
to que nos façam vertigens  Uma torre no meio dum parque, que horror!.. 
 eis a medida da cidade. Medese por isto (medimola nós, medea to
da a gente) e não pela frequência de retiros gratos, de alamedas não 
de domingo ou de futebol  mas de todos os dias; nem pela presença vi 
va, estimulante da natureza, que torna as pessoas melhores.., 

0 drama do metro quadrado caro, caríssimo derrubando tudo, 
dos juros, da ambição, do descontrôle... A falta duma visão inteligen 

* 
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te, aberta, fugida ao obscurantismo dos gabinetes tSo falsamente té

cnicos, tão fingidamente competentes... 
O parecer deste ou daquele que viveram a sua vida de velho 

quarteirão, no quarto esquerdo da sua casa aos andares, com a caixa 
do lixo aprovada pelo município no patamar da escada e sem outras am 
biçSes que não fossem o fim do mês e o montepio... O parecer da medio 
cridade,., 

Receio de impor afastamentos, sem temor dos encargoB futu
ros. Receio de abrir clareiras. Receio de fazer bem feito, comos bons 
exemplos do mundo inteiro à vista  e os maus também  com as cidades 
saneadas, arborizadas, modelos vivos,,, 

"Visitas de estudo, planos, teorias, urbanismos; tudo subju
gado pela canga insuportável dos pequenos impedimentos,,, tudo peque

r A D^"v| H T C i 
no, sem histeria, 

' FACULDADE D 
A verdade ê que as pessoas habituamse a tudo. Ã nesga de 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
s o l , escorr ida entre duas fachadas, ao i n t e r i o r pobre de espaços, de 
temperaturas e ambientes, ao aquecimento caro, incomportável, á rou
pa a secar pendurada da janela, à pia na cozinha, à vida em qualquer 
parte,•• 

(Aquecimento no inverno e refrigeração no verão,são luxos 
muito mal compreendidos, ainda, pela massa ignorante e sofredora das 
nossas maiores cidades,,,) 

As casas são altas, são muitas, velhas e novas, tradição e 
progresso,,, mas as novas nascem velhas, anacrónicas, inaptas « para 
uma vida de interior, de intimidade, de família, 

Sem o espaço, sem o calor, sem o arranjo  a alegria é di 
fícil e tem de procurarse fora de casa. E, no entanto, é lá dentro 
que é preciso encontrála. 

\V 
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As árvores, os recantos, o sol, os animais e a água, se os 
nSo tem o jardim privado - por impossível - tê-los à, sem remissão , 
o parque próximo, envolvente, ambiente. Condenar pessoas vivas, na 
plena posse dos seus direitos, trabalhadores e fautores de progres
so, a uma vida artificial, encavalitados num quinto andar, engalana
do de roupas interiores, lençóis e panos de cozinha, não me parece 
justo... No entanto, eis a que conduz um espirito oportunista - por 
vezes prático e activa - mas a que falta uma concepção humanizada da 
vida e uma atitude moral perante o que procura realizar. 

Sei que o metro quadrado ê precioso, por vezes dramáticoj 
que há, (dentro da ética económica em que vivemos) razões justas a 
atender e perdas que não há o direito de provocar; mas, daí até se 
entregar o futuro duma cidade aos espartilhos, de aço de compromis
sos cada dia maiores, vai uma distância grande demais. 

/ V r7\C_ULU/\Dt DEAKs 
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Hão proponho outra solução, a não ser esta: pensemos pri
meiro.., antes que o mal esteja feito e sem remédio. E perguntemos a 
este, àquele e a toda a gente; se não temos a certeza de saber fazer. 

Quem vê Alvalade e toda a parte nova de Lisboa - feita cin 
quenta anos depois da primeira cidade - jardim -j quem constata o 
surto de construções que as está vestindo e que traduzem possibilida 
des de realização a uma escala apreciável, fica com a certeza doloro 
sa do que se está a perder e do que já se perdeu, irremediavelmente. 

Possibilidades que não voltam, momentos que não devem repe, 
tir-se nesta geração de técnicos - afinal, desaproveitados e traduzJL 
dos em complicações maiores e maiores dificuldades futuras, A cidade, 
cheia de construções novas, envelhece, 

"Ê claro que o camponês de loures gosta de vir até cá ao 
domingo; que o camponês do Porto se rói de inveja de tanta construa 



ção, de tanto arranha-ceus, de tanto neon, de tantos quilómetros de 
fachada. 3S claro que o burguês de Lisboa gosta e sente-se ufano da 
sua dimensão, da insistência do seu comércio, da densidade do transi. 
to... mas ninguém pensa que isto é, afinal, pobre e mal feito e que 
a limpeza se torna cada vez mais quimérica,,. 

Porque não nos ajudaremos uns aos outros a promover um fu
turo melhor, apoiados no poder excepcional que esta profissão nos ofe 
rece? 

Porquie há-de cada um alhear-se das experiências e do saber 
dos outros e viver uma vida tão pequenina e tão pérfida nas suas con 
sequências? ^ FACULDADE DE ARQUITECTURA 

\ ) UNIVERSIDADE DO PORTO , , Porque nos recusamos a estudar, a entender e a amar, se 
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tanto precisamos de tudo isso? 0 conhecimento e o amor das coisas que 
teem sido belas, boas e úteis através dos tempos, pode ajudar-nos a 
realizar um mundo diferente, onde não caibam os nossos quinto-andares 
enfadonhos e tão pobres na matéria que os veste, como no espirito que 
os concebe,,. 

Não, Não é uma técnica levada às últimas consequências que, 
só por si, nos faz acertar o caminho, É preciso mais qualquer coisa. 

Tenho encontrado pessoas (todos os temos encontrado) que, 
a-pesar-de alheios a práticas de arquitectura e construção, encaram es 
táa matérias com tanta simplicidade e disciplina que, facilmente, che 
gam a concepçSes muito agudas e certas (o mesmo lhes sucedendo,aliás, 
em relação a outras técnicas, artes ou conceitos de vida^ Dir-se ia 
que, vivendo coisas essenciais, elas não estão viciadas no que, justa 



mente, consideram acessório e assim escapam aos perigos do pouco sa 

ber. 
Ora, viver no acessório, ê isto que vimos fazendo. Vida feia, 

menor, sem expontaneidade nem verdade, os espectáculos-mastigados, os 
risos-preparados e, a envolver tudo, um materialismo de circunstância, 
daninho, anónimo e penetrante como o mau hálito... Alguns sabem que 
esta vida está errada, falhada... mas é a que gostam de viver, a que 
o corpo lhes pede... (E além disso, para quê mais responsabilidades?) 

Tanto se fala de materialismo, apontando-o aqui e acolá,com 
o dedo e a indignação e, afinal, é em nós que ele vive melhor e mais 
descansado, impudente e seguro da impunidade. Materialismo rancoroso, 
pérfido, inimigo de toda a contrição, de toda a procura, de todo o mo 
vimento do espirito. Costuma chamar-se materialista ao homem que, pe
lo pensamento, nega Deus, a alma e por aí adiante; mas o que deverá 
então chamar-se a quem não tendo nada disso: nem Deus, nem alma, nem 
pensamento que valha o nome, nem coisa nenhuma - logicamente se não 
dá ao trabalho de as negar? 

Os avisados distinguirão: há materialismo e materialismo... 
Mas, então, porque não se combate o que mais condena a espécie? Por
que se poupa o que é filho da própria matéria e da estupidificação 
progressiva? Porque se odeia e persegue o que combate como primata e 
se ignora o que grunhe com as mãos e os pés dentro da pia? 

UHo pensar por cansaço, por desengano, por luto - é mau. 
Não pensar porque as banhas se acumulam e tapam os buracos todos - é 
o fim. Uma nova idade de escravatura está à vista, porque se está ce 
vando uma geração de escravos. Pensar é,mais do que nunca, sobreviver 
e não nos enganemos com o avanço das técnicas, porque o seu contrôle 
cada vez está mais afastado do homem comum. 



... No entanto* e a avaliar do que se ouve de certas bocas,tu
do corre pelo melhor cá entre nós, que, por felicidade ou altos de
sígnios, vamos escapando à má sorte subversora de povos e nações. 
Aliás o mundo faz-nos justiça, espantado de tanto progresso e tanto 
saber e o futuro apresenta-se pleno de promessas e epopeias,.« 

Ora, se há razão - e há com certeza - para nos espantarmos 
com as looubraçoes que há trezentos anos o padre António Vieira fazia 
sobre o presumível quinto império dos portugueses - o que havemos de 
pensar do que ouvimos hojeí Nessa altura, a bem ou a mal, tínhamos um 
papel no mundo e ambições ainda espalhadas pelo Brasil, pela África, 
pela índia e até pela Espanha; mas, já então, era reconhecida loucu
ra falar em grandes cometimentos» 

Que pensar hoje, porém, da transcendente missão civilzadora 
que nos atribuem, se nem o corpo cobrimos por inteiro? Que missão é 
essa? Outro império? Mesmo admitindo as hipérboles (que o mundo vai 
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sendo curto para as distancias pitagorioas) nao vejo o que se queira 
significar com tais palavras. 

Que somos um sustentáculo do pensamento ou do espirito?... 
Mas se nao temos literatura, filosofia, música, pintura, crítica, ci
nema ... 

Qué somos uma fortaleza da ciência ou do progresso material?. 
Gomo é isso possível, faltando-nos índices económicos, investigação , 
engenharia, capacidade técnica, produção industrial? 

Que soubemos respeitar e manter a tradição?... Mas se o que 
chamamos tradição (por fatalidade do que vem antes) ê atrazo e não cens 
ciência do passado; é desactualização e não propósito... 

Nao. Para que havemos de procurar mais? Tudo isto é, afinal 
e sempre, o desvairado orgulho que, de tanto nos subir à cabeça, tão 
pouco claro nos deixa o raciocínio. Proíbe-nos o senso comum. Mascara-



-nos de templários, cinco séculos depois da última cruzada. Prende-nc: 
a um mundo de faz-de-conta e incita-nos a empresas impossíveis. 

Estamos então sem uso? Não haverá lugar para nós neste sécu
lo de novecentos e tal? 

Estou certo de que há lugar para todosj só o não há para a-
venturas absurdas e, quem as teimar em correr, cada vez fica mais lon
ge e desacompanhado dos outros... 

Escrevo isto com paixão e amargura, mas não quero (nem posso) 
descrer de coisas que amo acima de tudo. Para vergonha e castigo nosso, 
o mundo conhece os números que nos regem e os valores morais, artísti
cos e materiais que trazemos em cima dos ossos. Sabe-o muito melhor do 
que nós próprios, porque tem meios seguros para o saber. 

Que cada um de nós tente alguma coisa para esmagar a parte 
que lhe pertence desse orgulho grotesco e lastimável... Se nos "volta
rem a dizer que somos um povo grande porque tivemos uma vida gloriosa" 
saibamos replicar que "nos parece excessiva modéstia ou exoessiva como 
didade exaltar a glória dos ante passados sem cuidar da própria; que 
se nao prepara por essa forma a continuidade da História que nos cabe 
manter, como se não teria preparado há 500 anos se os homens de então 
não tivessem personalidade bastante para criarem a sua obra sem se li
mitarem a repetir que eram netos de Afonso Henriques e, finalmente,que, 
se já não há mundos a descobrir, nem por isso estamos privados de vir 
a ser gloriosos perante os vindouros se formos capazes de ir escalando 
um a um - difícil ascensão! - os numerosos degraus que nos afastam dos 
povos prósperos da Europa - única forma de podermos dizer sem cairmos 
no ridículo que somos um pais próspero." 
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0 ardor do discurso afastou-me prematuramente dos pensadores-
-analfabetos e dos clentistas-poetas. que, em representação da nossa men 
talidade, conduzem a luta contra ismos e contra aos. Voltemos agora ao 
seu convívio, pois muitos interesses temos em comum» 

Como a espeoialização está na sua linha de tiro e projecta uma 
luz inquietante sobre este dourado caos universalista, acometem-na com 
xima fúria especial, antes de procurarem, em rigor, saber o que ela é. 
Regozljam-se porque nâo tomou ainda conta de nós» Caluniam-na porque 
ameaça fazê-lo. Acutilam-na quando lhes aparece em sonhos. Temem-na por 
que nao sabem que papel lhes ficaria, se ela viesse poluir o nosso ama 
dorismo. 

Acerca deste assunto, um parêntesis: parece-me igualmente to 
lo aceitar a especialização como pivot duma época (que seria grande de 
mais para as nossas mãos) ou condená-la, histericamente, para lhe opor 
uma anarquia intelectual!sta e desgarrada. No meu fraco entender, nao 
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existe entre nós um problema aberto pela especialização - expressão que 
tomo no sentido habitual a exposições de rigor médio, dirigidas a pes
soas sensíveis à escala das palavras. Existe, sim, um gravíssimo pro
blema de formação, e digo gravíssimo, porque, se tem sido sempre grave, 
nunca o foi tanto como hoje. 

Nao há ninguém que, pondo problemas do nosso tempo, não sere 
fira a uma aguda responsabilidade que anda no ar e. quando todos, me
lhor ou pior conhecedores do assunto, confirmam essa responsabilidade, 
ficaria mal pô-la em dúvida, a não ser com fortes razões para o fazer. 

Eu não tenho tais razões e,, muito pelo contrário, estou con
vencido que, além de grave, este momento que vivemos é demasiado signi 
ficativo para que o temamos sem procurar aproveitá-lo. 

0 Económico e o Humano baralham de tal maneira os seus coefi 
\i 
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dentes que a rigidez déformâtiva, corn que nos vinhamos vestindo, pare
ce agora muito abalada e já incapaz de se refazer; e, se a falta de co
nhecimentos históricos me interdita fazer lei, parece-me claro que, em 
momentos como estes, a formação dos indíviduos e das classes ganha toda 
a importância que se lhe conseguir dar. Aliás., é a própria instabilida
de dessa formação que tais momentos- ou situações reflectem. 

Ora, a especialização ê somente uma doença da formação (não a 
única) e só aparece, como razão de tomores, quando esta formação foi di_ 
minuída na sua integridade. Uma formação desiquilibrada e fruste está ao 
alcance deste mal e de outros males e nada menos avisado que legislar so 
bre as doenças em vez de restaurar o doente, Peio contrário, uma forma
ção equilibrada proibirá quaisquer surtos ou contágios porque a úhicade 
feza contra a especialização Ó... um grau adequado de especialização. 

Exemplificando com o que nos toca mais de perto, só podemos di 
\ UNIVERSIDADE DO PORTO m _ _. ", « 

zer.de determinado arquitecto, que tem uma formação profissional se, en 
' XENTRO DE DOCUMENTAÇÃO * - » — 

tre as coordenadas da .capacidade e da sanidade, êle conseguiu fixar-se 
no quadrante positivo (++)• Só então será representativo da sua condi
ção, porque representá-la envolve um complexo de responsabilidades e ga 
rantias atributivo duma formação a duas coordenadas: uma coordenada te 
enológica e uma coordenada ético-estética - significativas, por sua vez, 
duma só atitude humanizada perante a vida e a arte. 

35 claro que êle pode perceber de silos e adegas muito mais do 
que um outro, cujos conhecimentos vão para jardins e parques, ou ainda 
de que um terceiro cuja actividade está distribuida pelos mil e um pro
blemas da construção civil; mas isso não o desobriga dessas condições 
que sinto indispensáveis à integridade duma profissão. Nem a êle, nem 
aos outros dois. S, se o conhecimento que tem das adegas e dos silos _„ 
lhe destruiu essas condições básicas de relação e interesse humanos 

; 
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 então êle está doente, como artista e como homem, e naturalmente in

capaz de satisfazer à missão que o espera neste mundo. 
Para mim, isto é tanto verdadeiro para um arquitecto como pa

ra um homem, seja êle quem fôr, embora se pense, frequentemente, que a 
natureza absorvente de certas profissões (ou posiçSes perante a vida) 
exige a quem as exerce (ou assume) uma entrega sem condiçSes. (Logo nos 
vêem à ideia os sábios ou os artistas à procura da verdade e da beleza,,. 
Estetas, matemáticos, botânicos, poetas,.,) A ser verdade isto  em que 
não acredito por me parecer ao mesmo tempo esquemático e obscuro  tais 
profissões deveriam ser banidas da república dos homens, porque furtam 
ao seu convívio unidades necessárias; porque proíbem a esses poetas, bo 
tânicos, matemáticos, estetes,., o seu desenvolvimento integral que só 
a relação com o próximo torna possível. 

Uma clara visão do homem separado do seu semelhante énos da 
i ■ ■ / \ \ 

da  simultaneamente com um dos aspectos mais alarmantes da especializa 
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ção  pelo abrutalhamento de certas sociedades (sendo típica a america
na) onde a serieção e despersonalização da pessoa humana são factores de 
rendimento e eficácia produtiva. São do nosso conhecimento numerosos ma 
les próprios destes ambientes massiços  verdadeiras amazónias impene 
traveis à paixão e ao prodígio da vida pessoal, 0 trabalho, o ensino, a 
família, os espectáculos, a informação, são passados por uma peneira que 
segura os grãos maioresi para que, novamente, possam ser cilindrados e 
reduzidos, 0 que passa é factor de uniformização sempre crescente, deem 
pobrecimento e desgaste da paisagem humana, "0 trabalhador americano que 
nos querem dar como modelo é despido de toda a iniciativa, dominado pelo 
espirito multitudinário"  escreve A, Garet num curioso livro de respos, 
tas a problemas rurais, acrescentando: "Pensa pelo seu jornal à mesma 
hora, a mesma coisa que os seus camaradas; alimentase das mesmas idio

&/ 
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tices de Holywood, dos mesmos matches; p5e na ría cabeça o seu chapéu • 
"branco no mesmo dia que toda a gente." 

Mesta sociedade, provinciana nos apetites e nos requintes,amar 
rado a pormenores insignif icativos, pela pulverização duma cultura  ne_s 
ta sociedade embrutecida e caricatural  o panfleto é liquidado pelo 
slogan e a infalibilidade da máquina é preferida  até às últimas con 
sequências  à redentora falibilidade humana. Não temos pois de que 
nos admirar se, a uma inegável prosperidade material, vemos associada a 
angústia de toda uma geração destruida e da qual as literaturas e as ar 
tes responsáveis dão os mais perturbadores testemunhos, 

0 preço que pagou essa prosperidade foi muito alto. 0 homem 
teve de separarse do seu semelhante, gerando uma sociedade falhada na 
sua ordem moral; uma sociedade, em rigor, anárquica  a despeito da sua 
massiça ordenação aparente  e onde o movimento e a agitação não signi
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ficam dinamismo c r í t i c ^ n M exigêiSfí?Respiritual# 

Males da especialização?  Males da formação. Falta duma lin
guagem compreendida por todos, capaz de exprimir uma condição comum. 

0 que resta a uma comunidade de seres humanos, se perdeu a 
expansão e o calor da palavra?  Muito pouco. Talvez defender com os co 
tovelos o pão que segura nas mãos... e oonseguir de dia para dia, mãos 
maiores e cotovelos mais duros... 

Uâo lamentemos os perigos da especialização sem lamentarmos, 
por igual os perigos da dispersão que tão de perto nos tocam. Ambas apa
recem mortíferas  como os foradalei dos westerns, mantando e pilhan
do se a justiça da cidade é impotente  e não há sequer maneira de sa

oX 
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ber qual delas é capaz de maiores destruições. 
Se alinho a dispersão com outros maus frutos da mesma árvore, 

vejo-me obrigado a acrescentar que também ela ê susceptível dum grau 
adequado na medida em que ê factor de formação, (Reconheço que o vocá « 
bulo tem compromissos próprios que brigam com uma função positivafmas , 
a boa vontade de todos nós, é capaz de lhe conferir esse sentido de ge_ 
neralizaçâo que já parece atributo duma cultura,) 

Denunciando os perigos da dispersão, não proponho que nos 
alheemos, sumariamente, do que nSo parece ao nosso alcance, ou que sa
crifiquemos actividades úteis e gratas em benefício doutras que mais di, 
rectamente nos afectam do ponto de vista profissional. 

Pretender, por exemplo, que esquecêssemos a música, a pintu
ra ou o cinema para mais totalmente nos entregarmos à arquitectura, es
taria em claro desacordo com o espírito deste trabalho - quanto mais não 
fosse, porque a renúncia às primeiras traduziria uma grave limitação ao 
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conhecimento desta última, 

0 importante ê conseguir um precioso equilíbrio entre o pouco 
e o demasiado, entre o árido e exclusivo exercício duma matéria e a de-
sorientaçSo das coisas excessivas a que queremos entregar-nos,,, Ora, 
se excedemos o número, jogamos a verdade da entrega; mas se o nâo atin
gimos perdemos os trunfos antes de arriscá-los. 

Realizar esse equilíbrio não é", porém, a operação objectiva e 
crua que pode supôr^se do que vem atrás,,. Mete cabeça e coração; é 
esforço generoso e senso crítico; imita a natureza em equilíbrio bio 
lógico, destruindo e recuperando para o manter, 

0 que proponho, em resumo - agora, sempre e mais uma vez 
é que nos debrucemos sobre o dominador problema da formação com todo o 
cuidado de que formos capazes. 



No decorrer destes temas escolares vou procurar vê-lo nos aj3 
psctos que julgo majs importantes e ao meu alcance. Umas palavras an
tes de começar: formaçâo não é uma operação circunscrita a um curso ou 
a um ciclo escolar - primário - secundário - superior - como no nosso 
caso, í qualquer coisa muito complexa que precede esse curso, que o 
preenche e simultaneamente o acompanha do exterior, para o continuar 
sem limites de duração ou de matérias, lio entanto, a parte mais impor
tante dessa formação - uma verdadeira troca de aspecto e de substância -
tem de realizar-se, iniludivelmente, durante o período escolar mais ca 
racterizado, ou seja - no que nos diz respeito * durante os quatro anos 
do curso especial, nos dois ou três anos do curso superior e, eventual
mente, nos dois anos dum estágio organizado em moldes úteis. 

Da contribuição de cada um para esta fase decisiva, quero des. 
tacar duas condições que considero - além de subentendidas nas outras -
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indispensáveis para se empreender com êxito a esperada metamorfose: sim 
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plicidade e disciplina. 
Desde há muito que acredito, ferozmente, no seu primado e te 

nho a certeza que tudo seria melhor se elas fossem a lição de todos os 
dias... A lição dos dias, o crescente do pão, o meio da acção... 

Como programa, receio que isto pareça inexpressivo - por mui 
to geral - ou que seja tomado por acaso de escolha ou de pouca atenção, 
mas não é verdade. Muito ao contrário, o processus que este programa , 
de algum modo sintetiza, tem sido longo e não chegou ainda ao fim,por-
que, então, a simplicidade e a disciplina seriam uma só coisa e haveria 
um só nome para lhes chamar. Aliás, não será a simplicidade, em si pró, 
pria, disciplina? Hão será a disciplina a resolução do complexo?, a 
sua simplificação? 

Q,ue perigosos (ociosos?) jogos de palavras!.,. Poderão as pa 
tf 
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lavras ir tão longe? íJ3o será responsabilizá-las demasiado, ou mesmo ex 
ceder a sua capacidade de exprimir? 

- Talvez, mas, para já, procuro um ponto de partida, mesmo sa 
crifiçando a uma certa imprecisão inicialj sempre, porém, com a esperan 
ça de que, à força de falar nas coisas e de referi-las de vários ângu
los, as palavras acatem por adquirir a expressão e o rigor necessá -
rios. 

Por simplicidade e disciplina entendo eu, com efeito, coisas 
a que se vem dando outros nomes e daí dificuldades sobre dificuldades,,, 
Que outra coisa seria de esperar? Não são de hoje,,, Mem só de mim, su 
ponho eu,,, 

A disciplina de que falo é* menos contenção do que elan - mas 
é também contenção e então dá flores magnificas como a humildade,,, Quan 
to à simplicidade ± ê a que leva ao rigor da forma, ao conjunto esponta 

rACTULUADt U t AKQ^ul I tv_ I UKA . 
neo e i n s u b s t i t u í v e l . Umá/^s!tftfEfeÇ°iSí?!posse do homem, devem p e r m i t i r -
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-lhe que se exprima seguindo a natureza nos seus processos de homoge -
neidade, de equilíbrio e de harmonia. Devem permitir-lhe, por exemplo , 
que oponha à passividade e ao torpor dum meio ambiente, uma atitude cri 
tica e operante. Devem ser a sua mão direita. 

Se a simplicidade triunfou e foi sempre mais ou menos aceite 
nas realizações do espírito, a disciplina tem sido muito caluniada, In 
justamente, porque não é a ela - como coisa sS - que procuram mas às 
suas formas doentias, Hão me cumpre defendê-la, chamando-lhe razão do 
progresso humano ou qualquer tolice semelhante. Se fosse possível ex
primi-la, com tão pouca preparação, então, ela não poderia ser a potên 
cia maravilhosa que eu imagino que seja. Aliás não venho fazendo uma 
exposição ou um retrato, mas um apelo a seu favor,ou., melhor, um elo
gio um pouco à maneira dos humanistas - um elogio duma coisa que se sen 
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te mais do que se conhece, ou que se conhece dum modo muito especial e 
directo» 

Quanto à simplicidade, ela é", certamente, a mão de todos os 
sonhos em que não entram ódioã, vícios nem ambiçSes más. Ela ê direc
ta, larga, sincera, universal. Ê lícito comparála ao ar puro e a água 
pura porque ê o meio natural da tolerância e da clareza, onde a beleza 
maior e o amor são realizáveis e onde as coisas obscuras morrem por fai 
ta de alimento. Ela ensina o caminho mais curto entre dois pontos e en 
tre duas pessoas e consegue fazer encontrar as palavras mais simples 
com as coisas mais transcendentes. 

Já todos deram conta, certamente, dessa espécie de presciên 
cia que acompanha o homem simples e lhe dá o tão maravilhoso poder de 
chegar ao fundo das coisas, como quem se antecipa ao conhecimento. Pois, 
acerca disto já eu qui^Jjjl^atrás, quás^princípio, quando reco
mentava cuidado com os conceitos difíceis (falando de Arquitectura e Ar 
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te), mas perdi o fio à meada. Ora3 o que eu queria dizer, na altura,era 
mais ou menos isto: não somos estetas, nem filósofos, nem economistas, 
nem donos do mundo, mas isso não pode impedirnos de olhar as coisas 
com vontade de as entender. (Pode, sim, e deve, inibirnos de formular 
razSes e certezas como se fôssemos qualquer dessas coisas.) 

A que recorrer, então, se a alta sabedoria nos falha e não 
podemos inventar forças que não temos? A que recorrer, se a vida é* BÓ 
uma e não a queremos perder inteira? Alguém sabe uma resposta para is 
to? 

Pois bem. Cá para mim, só* uma simplicidade muito grande pode 
matar os vícios do pouco saber e  não re3tem dúvidasJ...  é" esse pou 
co saber que não nos deixa entender as coisas. Só ela pode prepararnos 
uma visão conjugada do mundo e de nós próprios, expulsando a confusão e 



a pequenez que sejnetem de permeio e nos atrofiam o entendimento e os 
sentidos. 

Aproveitamos a lição do homem simples. Bem cá de dentro,cha 
memos "bem feitas ou mal feitas às coisas, se elas assim nos parecem e 
se não temos ainda a certeza doutras palavras mais solenes - mas com 
a condição de não ficarmos contentes connosco e com a pobreza do nosso 
vocabulário. 

Ao usufruto de qualquer certeza ou de qualquer opinião, an
tecipemos sempre um dinamismo espiritual capaz de nos manter em guerra 
abert a com uma e outra, E que melhor paralelo podemos desejar que o 
duma natureza - na sua esmagadora simplicidade - lutando do primeiro ao 
dltimo minuto?, PORTO 

Desta guerra e da incerteza do seu desfecho façamos depender 
o pouco ou o muito que somos, convictos de que a aceitação indiferente, 
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co são as melhores armas da tirania - a inimiga do homem na sua liber
dade natural. 

Será possível simplicidade sem liberdade? Realizar-se à qual 
quer delas sem a outra? 

A geração que vivemos poderá - se ganhar - conhecer-se pela 
marca dum novo humanismo que, assim, sucederia ao barbarismp agressivo 
e ao intectualismo lancinante e crispado da primeira metade de3te sécu 
lo; se ganhar, porque, ao mesmo tempo que alguma coisa "boa parece des
pertar - o melhor que ainda temos ameaça desaparecer para sempre, (Es
ta referência vem, aliás, ajudar-nos a compreender a disciplina e a 
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simplicidade de que falo, porque elas fizeram a história do pensamento 
humanista,) 

A geração de 50 pode ser a porta dum mundo novo ou somente 
lima palavra feia, dita com indiferença ou ódio. 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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1 - "LINHA DE RUMO" 
2 - Eng. Ferreira Dias em "LINHA DE RUMO" 
3 - Idem, idem 
4 - "LA RÉSSUREECTION DU VILLAGE" 
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Hão conheceu a minha primeira infância cheiros a arquitectu
ra ou suspeitas, sequer, de que as casas e as cidades fossem obra dos 
homens. 

Embora na altura não tivesse posto - naturalmenteJ..~ o pro
blema, tenho a certeza que as julgava obra da creação e contemporandas 
das cataratas e das florestas. (,., Hoje, não me parece possível que os 
rapazes cheguem aos sete anos ignorando tais coisas, mas os tempos eram 
outros...) Hão pensava, então, que as casas fossem para se fazer, mas 
somente para se viver nelas. Muito menos pensava que houvesse metafísi^ 
cas misturadas com argamassase andaimes, 

Ho sítio onde vivi e fui à escola primária as casas estavam 
todas feitas e havia entre elas grandes trechos de muros altos, com ro 
seiras a espreitar entre cacos de garrafa, 0 ruído das misturadoras não 
chegava lá - como, aliás, quási todos os ruídos - e no fundo do grande 

« UNIVERSIDADE DO PORTO . . . «... . „ , 

quintal começava esse estranho campo dos antigos subúrbios., com verdu
ra fruste, barracSes, latidos e um pedaço de medo ao anoitecer, 

(Huma paz tão completa, como se podia conceber que as pedras 
subissem para fazer paredes, que as árvores armassem os telhados, ou 
se abrisse a terra para o que não fosse flor ou planta?) 

De longe em longe, porém, sentia-se lá em casa a presença in 
sólita duns homens pintalgados que chegavam de manha cedo e logo desa
pareciam pelo telhado ou se penduravam das janelas e ao meio dia comiam, 
acocorados,duma caixinha de madeira,.. Tínhamos obras, explicavam-me.•« 

Por lá andavam dias e às vezes semanas, silenciosos e metid»s 
consigo, deixando atrás de si um rasto de pintinhas brancas de cal e um 
cheiro a novo por toda a casa. Eram trolhas, pintores, vidraceiros e as 
suas profissões não me pareciam importantes nem muito úteis, a avaliar 
pelo que se dizia deles: que calcavam as tulipas, que sujavam tudo, que 
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nunca mais acabavam.•• 
A-pesar de lhes ter dedicado um interesse muito reduzido, pa 

ra mim, eles foram a própria construção (ou o que ela podia ser) e, du 
rante muito tempo> supuz que as casas, por qualquer fatalidade, se ea 

tragavam e consertavam de vez em quando... E era tudo. 
A ida para o liceu e as ruas novas que conheci, revelaram-me 

os andaimes, os operários maltrapilhos e os montes de areias mas o ver 
dadeiro contacto com a arquitectura havia de dar-se por altura dos meus 
doze anos, quando, numas férias grandes, assisti ao riscar duma planta 
e respectivas fachadas e à sua tradução em granito azul do Douro. 0 mo 
tivo de composição era uma capela votiva a Santo António e o projecto, 
feito a lápis e a compasso e depois coberto a tinta azul, durou duas 
boas tardes de canicula e teve por autor o meu pai, um recatado bacha
rel de economia. 

0 abade da freguesia fora o principal instigador e a capela 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

lá se fez aos poucos, com um belo arco ogivado ao centro e fazendo a 
porta, uma janela românica de cada lado, um telhado com beiral à portu 
guesa e coroada de pináculos barrocos e uma cruz cartesiana em cimento 
esverdeado. Depois disso, um óculo impudente abriu-se por cima do al
tar e um lambrim de azulejo branco deu, modestamente e do lado de den
tro, uma volta às quatro paredes, 0 mestre pedreiro, discordando do pé 
direito, aumentou-lhe inspiradamente um bom metro. Depois disso, ben-
zeu-a o bispo, toda a gente gostou e lá está a desafiar os séculos. 

Mas isto vinha de longe. Já o meu bisavô - grande proprietá
rio e decidido pulverizador dos bens da família - riscara êle próprio 
e construira uma rua de casas num lugar por onde eu passava todos os 
anos a caminho do Porto. Dentre as outras construções, as suas eram fá 
ceis de identificar pelo porte erecto, pelas janelas notoriamente al-

z 
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tas e apertadas e pela ausência - rara em casas daquele volume - das 
habituais varandas sobre o Douro, segundo o uso da registo. Da excelên
cia do seu estilo ficou recordação na família, como, aliás da sua boé
mia e da descendência numerosa que espalhara por todo o concelho,., 

0 exemplo mais decisivo e próximo tive-o, porém, no meu avô 
que toda a vida se reviu, gostosamente, na casa de campo que concebeu 
e fêz emergir dum verdadeiro oceano de terra batida e catada de árvo
res ou coisa verde. 

Sempre que havia pretexto ou visitas, êle contava a histeria: 
depois das partilhas, encomendara o projecto duma casa a um engenheiro 
dos caminhos de ferro, mas, o que veio, foi uma coisa cheia de escadas, 
patamares, grades, varandas, e onde/ afinal, • nSo cabia ninguém. Por is 
so, êle próprio desenhara e estendera pelo chSo adiante o casarão de 
trinta metros para onde vamos no verSo. com os seus quatro metros e 

A r R L U LUA L/E DE AKL^CJl r t m URA ^ 
sessenta de pé direito, janelas esgazeadas e ainda mais altas que as 
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do bisavô, uma simetria rigorosa - só desmentida pelo uso -, um corre
dor de lado a lado e uma sala de jantar, tipo praça das Vo&gés com 
trânsito tangencial. 

Para se ir do seu quarto de dormir - o melhor - à casa de ba
nho - naturalmente a primeira da região - atravessavam-se os trinta me 
tros, passando a sala de visitas, um trecho de corredor com quartos, a 
sala de jantar, outro trecho de corredor com mais quartos, a cozinha , 
uma goela negra que era acesso às lojas e sotSos e, finalmente, uma va 
randa envidraçada - sala de costura.., Q,ue aquilo já era uma casa - cos 
tumava dizer, no fim, o meu avô... 

Entretanto o filho - meu tio paterno - batia todos os suces
sos anteriores, improvisando, com requintes de pessoalismo, uma vila se_ 
vilhana, verdadeira fausse maigre entre os exemplares 3Ólidos e direc-
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tos da arquitectura local... 
BSo me faltavam pois, aos doze anos, razftes para supor que a 

arquitectura era atributo das pessoas adultas e que a minha vez, a seu 
tempo, chegaria; e ... a verdade é que chegou mais cedo do que podia ej, 
perar-se# Tinha dezasseis anos, cursava o sexto dos liceus e pensava se 
guir a Escola, a que hoje se chama de Estudos Ultramarinos, quando con 
cehi um triplo portão monumental - a minha única obra até" hoje realiza 
da, manda a verdade que se diga, com um amor e um rigor compatíveis. 
Recebi de paga dois capões (nSo sabia ainda de tabelas de honorários) 
amarrados com uma fita de seda amarela e nSo preciso jurar que esse dia 
foi para mim de verdadeiro júbilo... 0 portão lê está ainda para meu 
conforto moral, abrindo e fechando as suas folhas de madeira de inspi-
rado recorte joanino, com,os seus quatro pilares de granito dente de 
cavalo encimados por grandes bolas da mesma pedra. Estava feita uma re 
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Por estas e por outras é que nunca consegui que o meu avô -

putaçSto, 

até aí entusiasta e desvelado com os meus estudos - visse com bons olnos 
o curso de arquitectura que eu iniciava,,, Engenharia, ainda vá lá,por 
causa das pontes e outras coisas de responsabilidade; agora arquitectu 
ra... se nâo era a mesma coisa, nSo lhe via utilidade... Aliás, o gran 
de desmentido estava ali à vista, no casarSo, Sem cursos, sem perdas de 
tempo, nem empate de capital. Ali e na rua de casas do bisavô, na do 
tio, na capela, na casa que um primo acabava de fazer para os lados de 
Lamego, reconstituindo, pedra por pedra, caco por caco, o seu palacete 
urbano de Pelotas, além Atlântico.., 

O 



Até aqui tudo muito bem, SÓ me parece pouco justo resumir a 
vida dum adolescente com tão pouca verdade, pontuando o decorrer dos 
anos com estes episódios, sempre e só ligados à arquitectura ou às cojL 
sas que lhe vestem a pele. Mesmo- sem o propósito de fazer uma biogra
fia, sacr ifiçaria a compreensão do que vem a seguir, se passasse adian 
te e não dissesse, por exemplo, que as chamadas coisas do espirito exer 
ceram sobre mim, a despeito dos seus altos e baixos, permanentes soli
citações. Como espectador, ê claro, 

Refiro-me às letras (à ficção como a poesia), às formas ele
mentares (tão elementares!) do pensamento e das artes, ao cinema, ao 
teatro, à música (sobretudo à musicaj) e a tantas coisas de menor im-

° r tón la iHpnuTr 
Em círculos e associaçSes culturais, concertos, exposições e 

conferências, estive sempre mais ou menos interessado; umas vezes por 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

necessidade do espirito, atracção sensível ou colaboração; outras por 
' \ ' CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

ingenuidade, por vanglória ou por hábito,,. 
ConBtato hoje que, a par de tantos interesses e preferências 

despertados, só a arquitectura, como arte, me deixou indiferente, Não 
sabia onde começava, onde acabava, ou o que era, Habituei-me a vê-lape 
los olhos indiíe rentes ou deformados dos outros e até dos estilos tinha 
a visão acanhada de toda a gente, Não procurava uma opinião, nem lhe 
sentia a conveniência, Quando muito, admirava-me lendo nalgum livro mais 
antiquado chamar bárbaros a góticos e românicos, talvez porque esses me 
agradavam mais do que os outros,,. Acreditava, 

Entretanto passava o liceu, e com êle, esse momento duma gra 
vidade sem precedentes, em que as pessoas escolhem uma profissão, pre 
ferindoJ-a a todas as outras, (sabe Deus porquê,,,) e vinculando todo um 
futuro. 

Ó 



Também escolhi uma e, mesmo que quizesse acrescentar alguma 
coisa a este respeito, nSo seria capaz, 

À mercê dos acontecimentos, esperava que alguma coisa aconte 
cesse.•, 

O 

Na Escola fui caldeando a minha opiniSo, através de muitas 
aventuras e pesares. 

De início foi o pânico puro e simples. Tudo aquilo que, visto 
lá de fora, parecia fácil e claro, carregava-se das cores mais duvido
sas, À confiança inconsciente dos primeiros dias, sucedia uma increduli 
dade', tirânica, nos meus recursos pessoais. 

Hunca esquecerei a sensaçSo que me deixou a primeira exposi 
r A L U L U A U t U t AKv^DI I tL . I UKA * 

çao escolar, ViviaJ-se, então, a época gloriosa das telas de vidro e das 
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variações sobre temas brasileiros - Pampulhas, ITiemeyer, quebra-luzes, 
pinturas murais,., 

Quando vi aqueles desenhos polícromos,hábeis, fulgurantes na 
expressão própria e no brilho da tela, animados por diabinhos de todos 
os tamanhos e recortados em céus e fundos perturbadores - caiu-me a ai 
ma aos pés. Senti que nunca seria capaz de aventuras tSo explêndidas e, 
entSo, odiei a minha pobre natureza e a ratoeira em que caíra por má 
sorte. A arte de projectar passava, ante os meus olhos atónitos, duma 
ooisa banal e caseira, para um perigosíssimo e requintado exercício . 
ERA 0 MEU PRIMEIRO EITCOÏTTRO COM A ARQUITECTURA. 

De dia para dia crescia dentro de mim um vazio maior, de tal 
maneira sentia grotesco e inhábil o qa e me saía das mKos... Assim fo
ram ganhando corpo o atrazo, a indisciplina e o impessoalismo que ca-

fc 
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racterizaram êsses primeiros anos escolares e me fizeram mendigar au
xílios e aceitar expedientesg por medo do esforço totalizador de que 
não sentia capazes as minhas forças. A mais banal perspectiva apavora-
va-mej o corte mais simples, enchia-me de dúvidas e o receio duma der
rota decisiva impedia-me de tentar esclarecer essas e outras. 

Comecei a espiar os trabalhos mais apagados, tentando co-
nhecer-lhes o destino e já resignado a seguir-lhes na esteira. Pior do 
que a resignação, entretanto, era a sensação de estar a ficar para trá?, 
acentuada por uma adesão muito rápida à intrínseca beleza de certos pro 
cessos representativos, (Bessa fase, aliás, era à representação que de, 
sesperava de atingir e não à solução de problemas maiores de que nem 
sequer suspeitava a existência,) 

Hão me restam duvidas, agora, de que muito cedo (e para meu 
mal) fui capaz de distinguir entre o pior e o melhor e até entre o me 

rACULDADh Ub AKÇUII tv_ I UKA . 
nos mau e o menos bom; mas a esse poder valorativo tardou a correspon -
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der um progresso equivalente na capacidade de me exprimir. Daí um des_i 
quilíbrio anarquizante e prolongado,, que, para além das más consequên-
cias que deixou, poderia ter levado a extremos de esgotamento e renún
cia, Não sei se exagerei então os meus males, mas, a verdade, á que 
cheguei a sentir tudo perdido: não o curso, propriamente - que era já 
um acidente menor no meio dum caos deshumano - mas toda uma organização 
pessoal» 

Ê pois com a mais grata surpresa que, a partir de certa aitu 
ra, posso testemunhar a recuperação dum certo e precioso equilíbrio in 
terior - recuperação que a minha imodéstia alarga aos recursos da ex
pressão pessoal, que concentravam os principais motivos desta crise. 
Daí em diante, as coisas passar-se iam de maneira muito diferente,pois 
uma atenção cautelosa e árdua trabalhava por substituir-se ao anjo da 
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inspiração - esse animal raro e de aproximação imprevisível que tanto 

tardava em chegar. 

O 

Mas como explicar o que sepassou e a que atribuirei esse re
gresso dos infernos? 

Hão receio enganar-me muito, dizendo que o fiquei a dever aos 
modestos ensinamentos de história de.arte que, então, me foram minis -
trados e depois fui alargando por conta própria. Pelo menos aa grande 
parte,.« 

Hessa altura o meu problema era um vulgar problema de com -
preensão e introdução a um meio, revestindo, porém, formas excessiva
mente agudas. A história de arte, pelo seu caracter geral e pela natu-

L \ . UNIVERSIDADE DO,PORTO . . 
reza interactiva do seu conteúdo- iria preparar uma coisa e a outra, 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO , 

11« foi a base indispensável, o denominador comum de tantas experiên
cias e sensaç3es desencontradas e, à sua custa, as coisas ganharam per 
fil e nomes próprios. Ela foi veículo duma procura e canalizador de for 
ças desacordadas e foi tudo isso porque a vivi com a necessidade e o 
desespero de quem não tem por onde escolher, 

guando digo, porém, que ,alarguei por minha conta, o estudo das 
coisas de arte, devo esclarecer que_, nesta história, o estudo que dedi 
quei à pintura tem direito a um lugar à parte, porque foi ela - pelo 
interesse crítico que me vinha solicitando - o pivot duma cultura ar
tística, melhor ou pior concretizada.(Poderá, em rigor, atribuir-se lhe 
tal papel?) 

lia sua História da Arquitectura Foderna, Bruno Zevi constata 
que a pintura acompanha e também, em geral, precede e promove a renova 
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ção da arquitectura. Ora, vertendo a rainha experiência em termos de pe_ 
dagogia, gostaria de acrescentar que o seu conhecimento constitue um 
factor de sistematização no ensino da arquitectura, capaz de promover 
a sua compreensão como actividade do pensamento e de preparar uma in
trodução ao seu estudo como arte de formas e procuras plásticas. Como, 
tenóiono porém retomar estes assuntos mais tarde e fora dos quadros da 
minha experiência pessoal, limito-me por agora a lembrar que os proble 
mas comuns à pintura, e à arquitectura são mais fácies de isolar e co
nhecer na primeira destas artes, o que pode servir desde já como prin
cípio de explicação, 

HPORTO 
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t i v o s , procuremos s i t ú á W é i ^ ó ^ e nada mente e de forma a def in i rem uma 
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linha geral de evolução: 
1 - uma primeira infância fabulosa e uma segunda infância passiva 

à descoberta das realidades - 2 
3 - uma adolescência situada e subentendedora dum estado de coi

sas. 
4 - um interesse generalizado pelas diversas formas de cultura 
5 - uma disposição pré-escolar, baseada numa suposta experiênciae 

um estado de choque - 6 - nascido das primeiras realidades escolares. 
7 - uma compreensão progressiva da beleza na representação plásti 

ca e um desiquilíbrio gerado por carência de expressão pessoal - 8 - es, 
tabilizado em crise. 

9 - uma acção ordenadora proveniente de matérias subsidiárias 
10 - uma recuperação do equilíbrio pela aquisição de meios próprios 
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de expressão e a garantia de continuidade pelo contrôle de acção - 11. 

A avaliar do que está à vista pode duvidar-se dum final feliz? 

Foi-o até certo ponto, mas os ganhos revelaram-se menores do 
que a princípio se supunha. Ou menos significativos,,. De qualquer mo 
do, pouco ligados à arte maior e criadora que i a Arquitectura - a su
prema razão disto tudo: destes cursos, destas classes, destas escolas , 
mestres e alunos, destas palavras e da sua própria réplica, do que se 
disser e do que ficar por dizer. 

Por isso a história continuou, com outras crises, menores d_e 
senganos e ganhos maiores, 0 contacto com programas fundamentais de geo 
grafia humana e economia política, a ahertura dos horizontes novos da V FACuLDADc DE ARQUITECTURA 
tradição popular e rural, a adesão3 ê°uma cultura integrada e o conheci 
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mento duma história adulta da arquitectura - defendida de generaliza
ções abortivas - impeliam-jne a encarar a arquitectura dos nossos dias 
sob uma razão crítica e num plano histórico, E agora não era possível 
parar, 

.Kão passara muito tempo,, ainda, desde que eu começara (!) a 
distinguir, da representação a duas dimensSes, a realidade espacial que 
é* a arquitectura e já um problema moral impunha a sua presença intimi
dante aos valores intelectuais que lutavam por se fixar, A revelação 
duma geração de percursores, pioneiros e inspiradores do modernismo 
homens como Mendelsohn, Perret, Morris, Gropius, Oud, citados ao acaso 
da memória - explicava-me, finalmente, o carácter histórico, complexo e 
procedente e as profundas raízes tecnológicas sociais e humanas da ar
quitectura do nosso tempo. Assim me era revelado o filão desse movimen 

\<> 
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to perturbador, que há mais de vinte anos vinha canalizando as activi
dades e as aspirações dos arquitectos cb mundo inteiro, movimento que 
eu julgava extraordinário surto duma época e, mais uma invenção ou um 
achado, do que uma interpretação de realidades e necessidades humanas, 
IRA ESTE 0 MEU SEGUEDO EUCOUTRO COM A ARQUITECTURA. 0 que, até aqui, pa 
recia um trono, era afinal assento dos homens. De coisa obscura e como 
que salda das águas, tornava-se ponto dum plano, com coordenadas e si
nais, relacionável com outros movimentos e períodos, compreensível à 
luz dum pensamento histórico - arquitectónico, e susceptível duma pers 
pectiva crítica de condições sociais e geo-económicas - não faltando se 
quer notícias de toda uma luta que travou para refazer uma visão social 
dos espaços.,, e duma outra luta, menos simbólica, em que a resisten

t e I 1 1—^ 
cia, a fuga e a violência aconteceram real e fisicamente. 

Assim se cobria de vida o deserto que parecia separar este mo 
vimento (ou as suas realizações) dum conjunto de especificação difícil, 
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onde o neo-classicismo era, a-pesar-de tudo, o motivo e a nervura, A 
precedência histórica dava-lhe, entretanto, uma evidência e uma força 
que, generosamente, compensavam o milagroso que desaparecia. 

Aonde conduziria a revelação desta evidência e desta força, 
senão à consciência duma arquitectura com medida, beleza e verdade hu
manas? Aonde conduziria, por sua vez, esta consciência, senão a umaati. 
tude moral perante a sua realização? (Mesmo entre nós, onde a luta por 
uma moralidade na arte não passa de pequena guerra de guerrilhas, se
ria possível escolher outro caminho?) 

O 
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Retomando os tópicos 1 a 11, com intenção de os completar, 
recordemos que os limitados conhecimentos de história de arte - 9 - ti 
nham, então, preparado uma primeira ordenação com base nums sensibili
zação abstracto - gráfica autonomizada e voltada sobre si mesma - 10 -
e condicionado um comportamento - 11. 0 posterior acesso a uma identi
ficação de valores arquitectónicos e a matérias subsidiárias 'de forma
ção - 12 - havia de permitir-me ordenar intelectualmente as sensações 
experimentadas - 13 - para tentar, finalmente, uma coerência moral 
15 -, pela consciência duma luta e duma história - 14. 

o 

PABTH 
Ora,isto de fazer retrospectivas e procurar esquemas de evo

lução, pode parecer uma mania como outra qualquer e sem mais vantagens 
3 FACULDADE Uh AKyUITtt. 1 URA 

do que ocupar um bocado de tempo - ou encher mais umas páginas, como no 
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caso presente.,. Relendo o que escrevi, eu próprio testemunho r&o ter 
conseguido o grau de comunicabilidade que este caminho prometia, mas, 
agora, não me resta senão defendê-lo até ao fim,,, sem desesperar por 
completo dos resultados, (3stou numa fase em que voltar atrás é uma 
espécie de suicidio,) Vou tentar, por conseguinte, explicar-me o me
lhor que puder: 

Algumas vezes tenho sido levado a recapitular a minha vida 
escolar, não sei se pela tal mania,se por necessidade real - mas sem
pre com algum proveito. De todas elas me ficou a consciência de não es, 
tar parado e reparo que essa consciência me ê sempre muito mais grata 
do que a própria verificação de ter percorrido um certo caminho. 

Desse não estar parado, espero o que ê licito esperar-se 
"bem mais do que dos sucessos enganosos que a todo o momento 3e podem 

ii 
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voltar contra nós. Por isso, não valorizo a minha pobre experiência 
(tão humilhante de pequenez e magreza, se a olho de perto.».), mas 
sim o poder de a ter sempre por coisa pobre e necessitada de be ns 
maiores* 

Mais doAíma retrospectiva - um exame de consciência a todo 
um passado escolar parece-me operação indispensável a quem pSe alguma 
inquietação no seu futuro e a quem ambiciona mais alguma coisa do que 
realizar, obstinadamente, cegamente, aquilo que é, ou julga ser, nada 
cedendo à razão, por subestimá-la ou por um abrutalhado conceito de 
pers onalidade. 

Pois esse exame pode aperfeiçoar-lhe uma visão geral do que 
teem sido a sua vida, os seus êxitos, os seus erros, os seus desvios. 
Quando se estuda a urbanização dum aglomerado humano, vão procurar-se, 
ao longe, as suas arqueologias, às vezes com exageros de erudição,mas 
sempre para tomar o puïscPa' uma í?iêiaRTà?e desenvolvimento histórico e 
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nela integrar, com verdade, o futuro que se quer ordenar e prever, t 

o inquérito dos urbanistas: tantos morreram, tantos nasceram - logo, se 
rão precisas casas, escolas, ruas... 0 comércio estacionou? Porquê ? 
A produção aumentou? Em quanto tempo? Como? quanto?... E assim para to 
das as coisas. 

Outro tanto pode fazer consigo mesmo quem acreditar na his 
tória, na evolução e nas chaves que elas oferecem, perguntando-se cojl 
sas como estas: que razão me levou em pouco tempo a avaliar tão dife
rentemente tal arquitectura, tal conceito de arte, tal período histó
rico? Porque preferia, então, aos outros pintores, um Botticelli, um 
Rembrandt, um Renoir, se hoje amo mais do que todos, um Giotto, um 
Breughel, um Cézanne? Como foi possível que aquelas pobres casas daque 
la pobre rua - por onde até há pouco passava sem as olhar - me viessem 



a despertar um interesse tão absorvente e tio justificado? Como posso 
hoje amar tão intimamente um Saudi, se ainda ontem o tinha por um doen 
te da imaginação sem lugar nas artes e me pareciam ridículos snobs os 
que o admiravam?... Entretanto o inquiridor começaria a juntar os 3eus 
dados: superficialidade, inquietação, dispersão, má fé - tal como o 
urbanista que anotasse: maus acessos, forte vegetação, insalubridade, 
tendência para emigrar... 

Tomar o pulso à nossa capacidade de evolução, ao perigo que 
corremos de cair em convicção mais fortes do que certos, à volubilida
de da nossa crítica e ao poder de nos renovarmos - deve, sem dúvida , 
ajudar-nos a construir um futuro, onde a razão e a paixão se conheçam 
e entreajudem; sem que uma delas prevaleça sobre a outra para morte 
de ambas, À vida e ao pensamento- á preciso conhecê-los primeiro, pa
ra que, na sua síntese, possamos realizar o nosso destino humano, 

^ 7 rAlJULUAUt Ut AKíyUI I tv_ I UKA 
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E as perguntas não parariam: 
Se avancei este pouco ou este muito, o que poderei avançar 

ainda? Se me perdi neste atalho, como farei para evitar os outros? Se 
me abandonei à paixão, como recuperei depois a razão prática? 

Porque voltei, por vezes, ao ponto de partida? Se o fiz co 
mo o fiz? Porque aceitei a mesma coisa com tão diferentes consciências? 
Porque perdi umas certezas e ganhei outras? 

O 
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quando tinha cinco anos e da arquitectura não conhecia mais 
do que as pintinhas "brancas da caiação, estava menos longe da verdade 
do que o estive muitas vezes pela vida fora. Se entfio me dissessem que 
as casas más tornavam maus os homens, que fazer casas mal feitas era 
delito mais grave do que tirar penas às galinhas ou puxar o rabo ao ga 
to - eu poderia ter iniciado a compreensão duma moralidade na arte. 

Em compensação - quando mais tarde e no liceu, odiava as ma
temáticas e jurava a mim mesmo não ser engenheiro nem coisa que lembrœ 
se cálculos - quem teria conseguido de mim a menor adesão a uma poéti
ca da construção civil?,,. 

Mas a vida ê assim - feita de absurdos, E o mal, como a con
fusão, vêem donde menos os esperamos. Quantas vezes, donde se pensa 
ohter uma resposta, não surgem, ao contrário, as perguntas e as dúvi -
das mais inquietantes? 0 que teria eu respondido, (no meu primeiro ano 
de arquitectura) se viessem pedir-S&e^oïitas duma visão social dos es-
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paços,,, quando procurava, tão somente e com desespero, habituar-me ao 
T e ao esquadro, ao barro e à descritiva?,,, 0 que pensaria eu (enquan 
to copiava uma estampa da catedral de Angouleme - e com a morte na al
ma pelo que via passar-se à minha volta) se viesse© dizer-me que o de
senho não só não era a mesma Arquitectura, como podia tornar-se, pelo 
excesso, o seu pior inimigo?,., Que espécie de experiência vinha eu en 
tão fazendo? 

O 

Acontece que a vida é* um desenrolar de situaçCes tão inespe
radas e a experiência sobre que a vamos construindo, quási sempre tão 
tardia e incerta nos resultados, que, a-pesar de nos virem falando dela 

IS 



a tivesse metido num tubo de ensaio. Em pleno absurdo ela revelavase 

desde os nossos mais verdes anos, mal sabemos o que é. 
Já no meu livro da segunda classe, uma história dum avô e 

dum neto terminava  um tanto ambiguamente, digase  pela afirmação de 
que não há escola melhor do que a da experiência; mas, nem nessa altu
ra, nem pelos anos adiante, avaliei o que lhe vinha devendo para além 
do normal, do que não se pode nem se rejeita, do que não chega a ter 
significado na vida de todos os dias. 

Às vezes, as consequências dum mau passo evitavam outro pior,,. 
Era a experiência, bem sei, mas sob uma forma acanhadamente utilitária 
e nada apaixonante,., Faltavalhe grão, independência, vida própria, cos 
mos... Até que um dia fui fazer o serviço militar e, então, foi como se 

) num tubo de 
uma coisa prodigiosa. 

Hão falo da tropa por falar  embora isto seja um vício fa

<■ -,* , UNIVERSIDADE DQ.PORTO „ . . . . . 
t a l a quem por l a andou  mas por duas razSes p r i n c i p a i s : primeiro.por 
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que (conforme já vinha dizendo) me aclarou as ideias acerca do que p_o 
de ser uma experiência pessoal; depois, porque me deu ocasião de veri
ficar  no lugar e com os olhos  os perigos duma profissão como a nos_ 
sa, quando exercida sem moralidade ou posta ao serviço de entidades ir 
responsáveis. 

Quando comecei a minha vida militar, tive muitas vezes a seja 
sacão de estar a ver um filme passado, ora de pernas para o ar, ora ace 
lerado, ora descontínuo nas imagens, ora de trás para diante. 

Os acontecimentos não tinham o decurso e a relação lógica a 
que estava habituado . A aceitação de razões e condições abstractas (co 
mo se o não fossem e por homens demasiado concretos), a mecanização de 
atitudes e medidas (sem outra virtude do que fazer cumprir um código 
abstruso) e uma descontinuidade de esforços traduzida num concedido de 
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siquilíbrio de acção, davam a tudo aquilo um ar patusco, cínico e varia 
do. Um "boné e um par de botas abatiam-se ao activo, não porque estives
sem estragados, mas porque o estava a respectiva ficha. Um capote ves-
tia-se ou despia-se, não se fazia frio ou calor, mas se tocava a vestir 
ou a despir capotes.., ~Ê claro que absurdos também os havia cá fora,mas 
eram tidos como tais. lá dentro - homens, super-homens, animais e ho
menzinhos, escalas, rondas,e toques, continências, ranchos e sentinelas 
- entravam todos numa grar.de dança geral e sem nenhum sentido aparente... 
Era a tropa,., ou as tropas - porque, à exaltação heróica, ao frenesi 
do comando e à disciplina das massas, seguia-se, sem transição, a bato
ta das cartas, a malandrice da caserna e a indisciplina do indivíduo, 
Não é pois de estranhar que a experiência saída da vida real (ou quoti
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diana) ganhasse um estranho relevo junto dessa fábula do sobrehumano -
afinal uma inverosimil e fruste mitologia, porque o homem não é capaz 

/V rALUtUADt uE7vKy0rn!v.FuRA ^ 
(sem que se lhe conheçal̂ El^êpXê|Jtf:) âSfifôa medida que não a sua. 
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0 serviço militar e a experiência vieram, porém, a propósito 
duma coisa que ficará inesquecível na minha vida: a caserna, ITS o me re 
firo à minha (que era bastante má, mas onde cada um se defendia melhor 
ou pior), mas à dos soldados comuns e em ambos os quartéis onde pres
tei serviço. 

Uem todos os que passam pela tropa ficam a perceber o que é 
a caserna e o papel que ela desempenha na formação dum ambiente. As 
surpresas que se sucedem à chegada e o crescente absurdo da situação 
perturbam a maioria no seu sentido crítico e, daí à insensibilização, 
vai só um pouco de preguiça. ITâo tarda muito que a caserna seja aos 
seus olhos, uma simples dependência, tal como a cavalariça, o depósito 
ou as cozinhas... e no entanto é uma coisa bem diferente.,, Parece-se 
mais com uma máquina de fazer enchidos ou de imprimir - com qualquer 
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máquina, aliás, que duma, coisa faça outra. 
Pela porta da caserna entre um dia o recruta, com o seu olfcar 

bravio de animal apanhado. Daí a algum tempo sai um homem desfigurado, 
temível. Cavaramse lhe as olheiras; enegreceu (não do queimado do sol, 
mas do cinzento da asfixia); tornouse rancoroso, desconfiado, pérfido, 

0 olhar envergonhado e pessoal do recruta trocou com o olhar 
impudente e turvo do soldado velho  um indivíduo de presença inquie 
tante e quási sempre desagradável. Tornouse um rato do quartel. Por 
lá vive, por lá se esconde e ê um pouco senhor daquilo tudo. Raramente 
sai; foge ao hanho, à revista e às vezes ao próprio rancho, Tornouse 
indolente e, sobretudo, indiferente ao grau dejlea Idade e humanidade de 
quem trata com êle, I _̂  ̂>. _̂  r ■ 1 s~>. 
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Quando chegam os novos, maltrataos, sugaos, burlaos, acu 
saos, viciaos. Toda a gente o sabe e cada um o teme à sua maneira. 
d t A' *\ SIDADE DC PORTO , , .. ... 
Se alguém comenta.dizemse as coisas do costume: más companhias, mdis 
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ciplina, desorientação, mudança de hábitos, etc., etc.... Mas porque 
falarei eu destas coisas? 

Estou a falar de arquitectura, E da humanidade. Estou a fa
lar das casernas sem ar, sem espaço, sem alegria, onde os homens são 
amontoados, onde passam aos duzentos e mais, por sala de 600 m3,um in 
verno inteiro com as janelas fechadas por causa da chuva ou do frio,Há 
sempre lá dentro um cheiro acre, intenso; nSo propriamente um mau chej. 
ro a isto ou aquilo, mas um combinado, um odor a cozedura e a caldeirão 
do inferno, 

HSo invento razSes, Fui ao encontro de qualquer coisa de que 
suspeitava; ao encontro das respostas, "Ninguém sabe o que ê passar um 
inverno aqui dentro" disseme um deles com édio e como se eu tivesse 
parte da culpa, (NSo teria?) Ora eu sei o que me custava permanecer lá 



dentro meio minuto, quando era obrigado a isso, e por aí avalio ... 
Uma semana, um mês, um inverno, um ano, ano e meio, centenas de noites 
de injusta e destruidora punição - a punição que se antecipa ao crimee 
que, de certa maneira, o prepara, Ba unidade em que prestei serviço a 
melhor caserna era uma,antiga cavalariça. As camas eram sobrepostas duas 
a duas e às vezes três a três,,, 

A imagem do dormitório - purgatório do soldado foi, sem dúvjL 
da, a mais penosa que trouxe do meu serviço militar. Há quem diga, ci
nicamente, que a maior parte cá fora ainda dorme pior. Depois do que vi 
não acredito - mas admitamos que ê assim,,, E os outros? Os que não são 
essa maior parte?,,. Que medo eu teria duma responsabilidade dez vezes 
menori... E já não falo dos refeitórios - no seu conjunto aterrador de 
má qualidade de alimentos, instalaçSes ambiente, higiene, horários ,,, 
Ealo só de arquitectura e de casernas e da resp onsabilidade que é pre T̂ Ç H L U L U A D C L/C Hnyui i c\. ruiw ^ -^-

i « UNIVERSIDADE DO PORTO ,y. . , 
ver instalaçSes como estas e deixar aos outros o arbítrio da sua uti
lização. 

Um bom dormitório com capacidade para cinquenta homens, em que 
se transformará se lhe metem dentro mais duzentos? - Ba tal máquina que 
faz dos homens demónios, 

O 
Eu era mais ou menos o arquitecto do regimento. Arranjei con 

forme pude uma estação de serviço para viaturas e algumas coisas de me 
nor importância e gostei de o fazer,,, mas tive pela primeira vez a 
consciência duma coisa: se, então, me mandassem fazer uma caserna igual 
àquela eu não a faria, ou tentaria não a fazer. Senti que se o fizesse 
colaboraria num crime contra o homem. Senti que não podia oferecer aos 
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outros parte da minha responsabilidade e ser somente o técnico que eles 
esperassem, e isto foi para mim uma enorme revelaçSo. Vi o mal em pes
soa, como nunca o tinha visto antes. ESTE FOI 0 MEU TERCEIRO ENCONTRO 
COM A ARQUITECTURA. 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

èUT ^J/A< ^ ^ * /f^ 



■■ «■■" ;'«■§'" 

DUMA PRIMEIRA INTEGRAÇÃO 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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Antes de começar a dizer umas coisas sobre cursos superiores, 

estágios, classes, associações e conceitos de profissão  vou fazer uns 
reparos que se ligam mais ao que vem atrás do que a estes mesmos assun
tos, Obrigame a isso o receio de que,à relação por mim feita de conhe
cimentos adquiridos, se atribuam valores de quantidade  que, na verda
de, não posso nem quero dar. Se assim for, muito mal me expliquei... 

Se do que escrevi se depreendem números ou qualidades e nao, 
semente, um sentido de evolução ou, porventura, um propósito de acção 
então deveria voltar ao princípio porque as minhas intenções foram ilu
didas» Não há lugar, dentro do que me proponho, para uma avaliação (se
guramente tôla e parcial) de resultados ou ganhos concretos; somente quiz 
tentar um esquema capaz de exprimir um ciclo de dificuldades e carências 
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pessoais  porventura extensivas a outros casos semelhantes. 

Se, por outro lado; pode parecer do que ficou escrito que re
comendo este ou aquele caminho  também aqui errei as palavras, porque, 
. 1 J CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO m 

somente, quiz contar o que se passou comigo e, do que se passou, nao que 
ro, sequer, dar certezas muito grandes. 

Mais para diante, é verdade, heide apontar alguns erros que 
julgo, ter constatado e indicarei certos caminhos que me parecem condu
zir a qualquer coisa; mas, então, enfrentando realidades ou situações 
mais modestas (ou práticas) e onde os vícios da linguagem não possam ar 
mar ratoeiras a cada passo que eu dê... 

A propósito da linguagem, venho constatando que, de dia para 
dia, ela se torna mais traiçoeira, mais inimiga, mai3 difícil e não que 
ro deixar passar esta margem para observações, sem dizer uma coisa que 
tenho andado a adiar: As dificuldades de expressão fazem correr um gran 
de perigo a quem se quer exprimir com um certo vigor, que é* sofrerem lo 
go dúvidas (pelos destempêros do estilo) a sua sinceridade, própria e a 
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sinceridade das suas intenções e, como se isto nao bastasse, ainda podem 
induzir em erros a pessoa que le e viciar, por hábito e fraqueza, a pes_ 
soa que escreve... Coisa3 que acontecem, é certo, a quem conhece mal as 
forças que tem, mas que, no fundo^ são terrivelmente injustas, porque vão 
quási sempre destruir as intenções mais generosas... Da boca de cada um 
aos ouvidos alheios vai uma distância que nunca saberemos medir e nela 
se perdem, às vezes, as nossas melhores palavras... 

Aqui, ou noutro lugar, ao serviço do esclarecimento, da infor 
mação ou doutra causa justa, há toda a vantagem em medir sem paixão o 
multo ou o pouco com que vamos contribuir; sempre com a certeza de que 
esse muito ou pouco é, justamente, o que temos e que nem sequer noa per 
tence decidir da sua entrega. (Estamos, assim, chegados à terceira e úl 
« . * ~ ™ * . > No Mnao - q u, v i ™ * , fcoje, o c o ™ e o ..,&,." 
de cada um,t são bens de todos e só os nega quem desacredita numa reali
dade melhor. Não confundamos, porém, humildade e consciência dos nossos 
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limites com renuncia preguiçosa ou indiferença cínica, porque nao sao fru 
tos da mesma árvore. 

O 
Sei muito benij que uma grande parte das coisas que ignorei du 

rante o meu curso de arquitectura, me fizeram (e vêem fazendo) uma fal 
ta dos diabos; sei também que muitos as continuam, praticamente, igno
rando, enquanto outros nem chegam a suspeitar delas. Neste curso como 
nos outros..• 

Se fosse só eu a queixar-me disso, seria caso para pensar duas 
vezes antes de o passar para o papel; mas não sou. É uma multidão que 
dia a dia vai crescendo em número e na certeza de que perde coisas ir
recuperáveis, são médicos, engenheiros e arquitectos, professores e alu 



nos, paia e filhos... Queixam-se de que o ensino é mau (além de caro, ca 
rísslmo), de que não prepara para a vida (nem social; nem profissional
mente) de que é limitado e ao mesmo tempo disperso. Queixam-se,uns das 
coisas principais, outros das coisas acessórias; uns dos males do ensi
no, outros dos professores e ninguém de si próprio... 

Ê a universidade - dizem - a nossa universidade incompleta, v̂L 
ciada e cheia de erros; incapaz de promover uma formação cultural e de 
resolver os problemas profissionais; sem investigação nem actualização; 
sem vida propria nem perspectivas sociais - sem estudo... 

Em congressos e artigos de jornal fala-se ja duma crise uni
versitária, com todas as letras. Fala-se na urgência de por um freio à 
anarquia dos cursos e das matérias, de criar uma ambiência intelectual 
à escala dum tão elevado grau de ensino. Fala-se e falamos todos... 

Ê claro que, com o mesmo à vontade, se diz precisamente o con 
» , , RSIDADI DO PORTO . . , , trario - seja em congressos seja em artigos de jornal: que ela (a uni-
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versidade portuguesa) vem desempenhando uma alta missão na vida nacio -
nal, que é depositária da inteligência e veículo da cultura, que não há 
portanto razões para seguir os exemplos lá de fora, que assim é que é, 
que vejam isto e vejam aquilo... E nós vemos, é claro... Vemos e não per 
cebemos como pode haver maneiras de ver tão desacordadas sobre uma soma 
teria, e, com vontade de o tirar a limpo, logo nos pomos a avaliar pelo 
curso que seguimos o que poderão ser os outros. 

Será legítimo porém generalizar para a universidade a nossa ex 
periência escolar? - É e não é. Se procuramos linhas gerais, ambiências, 
cultura e formação total - é uma coisa. Se inquirimos de pormenores e 
de matérias restritas, de tal ano ou de tal curso - é outra coisa. Dois 
pontos de vista diferentes e de importância muito desigual. 

Passei por uma faculdade preparatória da nossa universidade ge 

) 
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ral e nSo tire tempo para a conhecer tSo "bem como à escola que frequen 
tei todos estes anos, mas, pelo que vi, nSo achei motivo para aprofun
dar grandes coisas. Os defeitos mais salientes integramse, de facto , 
na linha geral duma pedagogia viciada que a nós e a eles toca por Igual, 
salvas as diferenças de pormenor, evidentemente. 

Suponho, no entanto, que me ficaria hem dizer, em relação à 
universidade: como a não conheço suficientemente nfio tomo partido.,, 
 Mas tomo. Assim como se escreve também se pode 1er por linhas tor

tas e será possível, em rigor, ignorar a universidade conhecendo os 
universitários, os seus espectáculos, o seu meio cultural, as suas pre
ferências, os seus ócios e o seu desporto?.., Quem assistiu a um dos seus 
cortejos das fitas, pode ficar com muitas dúvidas? Já nos esqueceu a 
maneira como lutaram para nos manter afastados da sua universidade? E 
a razSes tSo obscuras (mas tSo reveladoras duma mentalidade) com que se 
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justificaram?... Hinguém esqueceu, suponho... 
0 que se pensa entre nós da universidade, dos meios e fins que 

deve usar e atingir, das massas sobre que deve exercerse? Com que re

cursos se pensa enfrentar as exigências morais duma comunidade humana 
(ou descremos do futuro?) e as exigências cientificas dos tempos de ai 
tíssima técnica que se aproximam? 

Ao falarse em universidade, quem é que em Portugal nSo pen 
sa logo em Coimbra e nas suas fábulas? (Herdamos esta ideia feita e, 
por mal dps nossos pecados, nSo podemos ainda desfazernos dela.) No 
entanto, já ninguém de boa fé e algum esclarecimento, deveria dar cré
dito a uma universidade como a de Coimbra, antiquada e ridícula na sua 
decadência de velha tonta e de maus costumes, A estranha verdade, po

rém, é que vai conseguindo esse orédito, e a fascinaç&o que exerce so
■bre uma vasta camada de pessoas está longe de desapareoer  e, disto , 



nâb pode o seu antigo prestígio explicar senão uma parte, além de que 
os males presentes sSo tantos e tSo grandes que já nSo é possível es-
condê-los. 

Sem dominantes culturais capazes de lhe imprimir a Tida e o 
carácter próprios dum centro do pensamento, vai arrastando a sua indi
gência, mascarada dum lirismo pequeno e apalhaçado de guitarras e luares 
- tudo quanto lhe permite ainda o ambiente burguês, materialista, fute
bolista e céptico... De resto, uma tradição de estúrdia, prepotência e 
pouca limpeza (no sentido restrito da água e do sab&o) resumindo a su
perioridade sobre as outras universidade; um pequeno-romantismo de cir
cunstância, revestindo as várias formas da libertinagem, escroquerie de 
sentimentos e amoralidade: um sentimentalismo gratuito e impessoal, ser 

TjfY 
vido pela capa, pela sebenta, pela praxe e pelo fado... tudo, afinal , 
em debandada com as primeiras banhas, a respeitabilidade ou um bom lu-
gar... Tuaor 
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Tudo nSoî... Há coisas que se levam para onde quer que se vá. 
Sem descer a pormenores penosos, quero distinguir a brutalidade como uma 
das constantes significativas da vida académica - a brutalidade dos 
bandos e das trupes,, essa forma de sadismo e de gangsterismo insipiente, 
exercendo-se na aparência, sobre coisas sem importância e tida como bom 
exercício para os rapazes se fazerem homens... 

Pois essa coisa jacosa e típica ê responsável por muitos re
calcamentos, por muitas humilhações, que costumam deixar marcas indelé
veis - a maior parte das vezes uma sede injusta e arbitrária de vingan
ça que uma vida inteira será curta para matar. "& o ciclo da violência... 

Nunca esquecerei uma frase com que alguém, profundo conhece
dor dos meios universitários, definiu o de Coimbra* Ma única universida 
de onde os professores conseguem, em conjunto, ser melhores do que os 



alunos" - definição injusta e até cínica, mas expressiva na caricatura 
que pretende ser. 

que terá tudo isto a ver com um ideal universitário, actual, 
capaz, saneado? 0 que poderá gerar senão indivíduos de mentalidade de
bilitada, moral e socialmente apáticos ou ferozmente agressivos? Com 
que direito esperamos da regra o que só" a excepção nos vai oferecendo? 
Porque havemos de ter uma elite responsável, se a universidade acaba no 
toque de campainha que pOe fim à aula? Como será essa elite, do nosso 
tempo, se êle lhe é tão pouco revelado? 

Forque nos admiramos da má qualidade do nosso cinema, das ar 
tes plásticas, da literatura, da crítica? 

Porque tão grandes espantos - como já os tenho visto - ao 
constatar-se que as pessoas ditas cultivados reagem, em média, pior an 
te uma obra de arte menos comum ou um filme de excepção do que as cha 
madas de cultura mediana ou mesmo baixa? Hão há razão para espantos. 1 
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o resultado lógico duma deformação operada por um cultura restritiva e 
atrofiadora de condições gerais de aceitação. A crença numa supoBta cul 
tura e o uso duma métrica que julgam válida (e fundamentada) fazem-nas 
cegas e surdas às solicitações mais naturais. Ora, entre as pessoas de 
menores estudos, estas condiç8es de aceitação subsistem porque o seu 
grau de formação não reveste idênticos aspectos de auto-suficiSncia e 
determinação cultural. 

Como os universitários representam a classe cultivada do país, 
a ilacção fica feita, com uma rectificaçãoí se isto é verdadeiro para 
os meios escolares diluídos ou menos caracterizados como os de Lisboa 
e Porto, avoluma-se quando, a uma formação escolar já de si deficiente, 
se juntam outros factores de despersonalização. Tal é o caso de Colm 
bra ou da sua universidade, onde o ambiente sobre-escolar lhes é par-
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ticularmente propício, porque na prática da chamada tradição e nos 
seus aspectos mais desoladores, teem o alimento e o meio natural. 

Mas tratase de Coimbra e nés nSo temos nada com isso  dir

me So para me calar... E como eu ficaria contente com essa réplica, se 
ela pudesse de facto calarme!,,. Mas nSo pode. Se me calasse, ficaria 
com formigueiros pelo corpo.•• S que nSo consigo esquecer uns livros de 
curso que já por aí Ti, mimando uma tradiçfio que não temos, iguais aos 
outros no aspecto, nos dizeres, no espírito acanhado e pobre, á mal? 
 Hem sei. Se o mundo continuar o que vem sendo até hoje, certamente,se. 
rá grato folhear um desses livros daqui a vinte, trinta, cinquenta anos 
e mal de quem pretenda quebrar estes caminhos simples (e já tSo curtos) 
da simpatia e da emoção... Mas daí a reduzirse a sensibilidade e OB ii 
pulsos a um qualquer denominador comum, a copiar sem amor, sem vibração, 
sem poder  pareceme mal... Livros e fitas e cortejos sfto coisas menos 
significativas em si mesmas do que na marca de aceitaçfio mecanizada que 
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trazem consigo e na falta de senso crítico que revelam. 
Se houvesse por detrás dessas iniciativas um espírito superior 

mente associativo e nascido dum conceito amplo de universidade; se elas 
aparecessem na sequência de actividades culturais expressivas e, em si 
próprias, procurassem exprimir alguma coisa nova e boa; se fossem maté
ria de contribuição e de superaçSo pessoal e nSo eco despeitado e sim

ples parasitarismo de meios, pessoas e intençOes alheias  entfio teriam 
o seu lugar certo, como o vem tendo tanta coisa pelo mundo fora... Mas 
assim, vulgares, duvidosas, quási obscenas na sua feia razfio de ser 

nSo as vejo capazes de qualquer coisa que preste. Parecemme, ao con

trário, razCes de serieçSo e inferiorlzação da pessoa humana; e, lutar 
por elas, sem exigir uma precedência cultural e um ambiente geral de 
esclarecimento, ê prestar um mau serviço a uma geraçSo escolar que to

8 



dos queremos independente, organizada, sadia e responsável pelo Beu deji 

tino. 
S preciso, porém, nfio me canso de o repetir, o maior cuidado 

com estas opinitSes. Muitas vezes tenho sido incriminado por ser contra 
isto e contra aquilo» contra o desporto, por exemplo, se me queixo dum 
desporto sem beleza e de circunstanciai contra as associações, se as ve 
jo repetirem a mesa de café*? donde se acabou de sairj contra muita ooi-
sa, se pressinto que é, afinal, pouca coisa»., Ora isto nSo se perdoa 
com facilidade, A improvisaçEo fácil e de êxito seguro, o oportunismo 
aliciante, a comodidade e o brilho de certas posiçtSes nfio gostam de ser 
perturbados, E com raz&o... 

FSo quero arvorar-me profeta e mártir duma religiSo verdadei
ra, mas sei o que me teem custado opiniCes que formulei com a intençfio 
de me fazer entender. Pura e simplesmente, entender,,, E como é* destrui 
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dor sentir, a partir de certa altura, que isso nSo vai ser possível!... 
Sem obstáculos aparentes,.. Sei o que tem sido lutar contra uma barrei
ra invisível, contra impedimentos de que se sente, nfio a mfio que impe -
de, mas o próprio impedir abstracto, deshumano, sem esperança,,. 

Às vezes tenho a sensaç&o de estar isolado, furioso, como um 
gato fechado numa barrica, 0 meu desejo ê entender os outros, mas eles 
nfio fazem nada para se explicar,,, A dúvida cruel ê que o nfio possam, A 
dúvida canalha ê que o não queiram. Escolher ê sempre jogar na soberba 
e na perdição da aliaa e a verdade ê que temos uma alma que ê preciso sal 
var, a todo o custo, 

O 
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Tudo isto veio a propósito das coisas que ii&o se ensinam e de_ 
viam ensinar-se, tendo lembrado, a certa altura, que, em congressos e ar 
tigos de Jornal se falava já duma crise universitária. Ninguém ignora as 
duas coisas: a crise e o que se vem dizento a seu respeito, mas - salvo 
opiniCes em contrário -nfto se notam grandes propósitos de a resolver,.. 
De a resolver por inteiro, evidentemente, e a sério. 

Pela parte que nos toca mais de perto - com a atenuante de es, 
tarmos à espera duma reforma - continua a ensinar-se arquitectura (ciên 
cia social aplicada) na segunda metade do século vinte, sem se tomar a 
sério a geografia humana, sem uma história explicita da arquitectura mo 
derna (inexistente como simples capítulo, mesmo no curso geral), sem um 
programa desanuviador de história de arte (condicionado a uma participa 
çBo do aluno, mais do que directa, dialéctica), sem experiências labora 
toriais nem cadeiras de síntese. 

Falo nisto, de passagem, só para fazer uma pregunta» sem a 
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ajuda de todas estas matérias - que se me afiguram decisivas numa forma 
çSo - que ideia da arquitectura se prepare ao futuro profissional? ITfio 
se espera, suponho eu, que êle vá suprir essas faltas por sua livre ini 
ciativaj que, como bom menino, vá estudar essas coisas em casa ou nas 
férias, ou que seja tocado pela graça da revelação? 

Quem pode admirar-se, se êle mais tarde pCe a sua habilidade 
(admitamo-la) ao serviço de moedeiros falsos? Se vende arquitectura a 
metro e ao balcSo? Se acaba por tornar-se um inimigo da própria classe? 

Deram-lhe, porveniura, meios que o levassem ao conhecimento de 
si próprio • ao conhecimento do Homem em todos os seus aspectos? Ensina 
ram-no a situar-se activamente num meio e a sentir criticamente a sua 
condição profissional? 

BTSo. Adestraram-no para triunfos enganadores - adequados, é 

IO 
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verdade, à luta sumária e deshumana de que vai participar - mas negaram-
-lhe a força capaz de o opor à limitação e à deshumanidade dessa luta. 

Ainda aluno, êle utilizou a sua habilidade numa procura de ori 
ginalidade abstracta; agora vai utilizá-la numa procura por demais con 
creta de êxitos e lucros seguros, ITo fundo, viveu sempre fora do seu 
posto e desconheceu a mais importante de todas as procuras: a duma per 
sonalidade psicológica, fora da qual n£o há solução para o indivíduo, 

(Chegados a este ponto, ê sempre difícil fugir ao lugar comum 
de que nCo ê a uniformização que conduz as verdadeiras solnçSes colecti 
vas, mas, sempre e s<5, o enriquecimento de personalidades individuais e 
depois supra-individuais - associações, comunidades de ideias ou de exijs 
tência, sociedades e nações -j constituindo o indivíduo, ainda neste ca 
so, o grSo inalterado e inalterável sobre que é possível agir e de que 
se espera acçlfo. Ora, o principal objectivo desta valorização individual 
ê a integraçSo do indivíduo,numa determinada cultura, numa linha de ru 
mo, numa comunidade de esforços). 

O 
Saliento, dentro da nossa classe e como coisa realmente posjL 

tiva, uma efectividade de comunicação entre diplomados, estagiários e 
alunos - muitas vezes traduzida na sua presença simultânea em reuniOes 
de interesse, ora escolar, ora profissional. 

Ainda que o facto nSo seja geral nem significativo de maiorias, 
está pelo menos criada a funçfio comunicar, abrangendo todos os grupos 
da população activa da arquiteotura. Por outro lado, se aparecem alunos 
e estagiários nâs reunifies do S.H.A,, ê porque há qualquer coisa que os 
preocupa ou lhes falta. 
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Será só o receio dum futuro economicamente inseguro que os faz 
antecipar-se aos acontecimentos? Ou a sensaç&o duma qualquer angustiado 
crescimento com a correspondente necessidade de apoio? Ou será porven
tura qualquer razSo mais importante e mais esclarecida que os leva a 
juntar-se para preparar uma classe? 

Seja como fôr a sua presença deve ser encorajada, solicitada, 
assumindo, inclusivamente um aspecto representativo para que tenha ver
dadeira repercussão no meio escolar. 

Se a Escola nSo resolve o problema duma formação individual, 
dentro do seu actual programa de utilizaç&o do tempo e da distribuição 
e natureza das matérias , isso nfio deve impedir que o organismo - depois 
dela mais directamente ligado à Arquitectura - se torne um factor de 
recuperação, precisamente porque vive um pouco à margem de programas 
restrictivos e de actividades obrigatórias. Seria loucura imaginar, por 
exemplo, um centro de estágio funcionando em coordenação com o S.N.A.? 
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Seria loucura identificar este hipotético centro de estagio com um au 
têntico centro de investigação? USo poderia chegar-se,por este caminho, 
à realização de estudos teóricos de arquitectura e ao desenvolvimento 
duma opinifio e duma crítica adultas?(Simultaneamente com este programa 
de esclarecimento geral e teorização, a elaboração de projectos e a 
fiscalização de obras em curso dariam as indicações de caracter objecti 
vãmente técnico da capacidade profissional do estagiário.) 

Obter tais possibilidades de acçSo seria atr ibuto do Sindica
to e duma ltícida e cautelosa campanha nesse sentido; naturalmente atra
vés de ne ios oficiais e de colaboração com os mais variados organismos. 

Lembro só de passagem as possibilidades de se abordarem,final 
mente - em termos de realização - temas de planificação económica, de 
emparceiramento e renovação de aldeamentos; programas de cooperativismo 



agrícola (capaz de alterar por completo a fisionomia dos aglomerados ru 
rais), de zonamento agrícola e industrial, de reajustamento das comuni
cações e dos transportes; trabalhos de arquitectura paisagística - a no 
vissima Olivença dos nossos cursos de arte -, de renovação turística,re 
povoamento florestal, de arqueologia, etnografia, etc, etc, 

Acredito que isto não se consegue da noite para o dia e ainda 
"bem} porque se assim fosse, não poderia sair grande coisa. Possibilida
des de realização? - Primeiro, um estudo laborioso, sério, partindo dum 
inquérito rigoroso às condiçSes de trabalho do estagiário em regime de 
colaboração (com mapas, números, economias, verdade); um estudo que tu
do sacrificaria ao rigor das conclusses e da doutrina (inclusivamente o 
brilho das comunicações e das grelhas de apresentação); qualquer coisa 
tirada cá de dentro e cá de cima e com a marca inconfundível da realiza 
ção. Depois (e reportando-me ao caso do Porto) os cem ou cento e cinquen 
ta arquitectos, que aí exercem a sua profissão, diriam alguma coisa por 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

que também lhes competia falar. Teria de pedir-se previamente, que o fi, 
zessem com a clareza que o assunto exige... mas, o que seria duma ini
ciativa como esta, se lhe faltasse (por qualquer lado) a clareza?,,. 
Eis a líltima coisa a sacrificar. Sem discursos, sem vasco3 ca gama e 
com as cartas sempre na mesa, 

Finalmente, se há trabalhos de equipa este sê-lo-ia no grau 
mais elevado; não devendo afastar-se a hipótese de nele colaborarem ou 
tros técnicos e entidades legadas à construção. Assim o vejo, com a pro 
vável imperícia de quem toma estes assuntos pela primeira vez (embora 
com todo o empenho de que sou capaz). Reconheço, no entanto, que o que 
venho escrevendo é demasiado vago para que possa entender-se por propos 
ta; mas ficaria de mal com a consciência se o não deixasse aqui para ai 
gumas reflexSes, 

1 
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Se me dizem, porém, que tais iniciativas nfio sfio da atribui
ção dum sindicato de arquitectos, eu acredito (que remédio tenho eu ?), 
mas lamento do fundo do coraçfio, Nesse caso êle parece-me perfeitamen
te impotente contra os males da nossa arquitectura, males que reconhe
ce, de que se queixa e a que combate desarmado, nSo sei se por inocên-p-
cia, se por hábito, ou cega determinação. 

Quantos obstáculos sempre que tenta assentar numa linha deaç 
çfio ou levar para diante doutrinas e pontos de vista!... A abstenção 
- à frente - e, atrás dela, a deserção (que ê uma maneira de trair) e 
a traiçfio pura e simples. Se estSo em jogo questOes de prestígio e de 
interesse geral, tomam partido os que est&o demasiado interessados con 
tra os que julgam nfio o estar... E assim vamos vivendo, sem esperanças 
de melhores dias, ou talvez na esperança de que o sindicato se trans
forme em ordem e que, pacatamente, seja o que es outres sfio. 

Ora, o mais elementar sentido de perspectiva e previsflo do 
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futuro, pediria que a compreensão dos jovens fosse, tfio cedo quanto pqs 
sível,solicitada por uma moralização de atitudes e usos da profissfio. 
Deveria ensinar-se-lhes a razão do que se tem feito e nfio lhes escon -
der o que se fêz mal, para que o possam, pelo menos, desejar fazer me
lhor f pois,quando estas coisas nfio sfio tentadas na altura devida, opr^ 
prio estado do adulto se encarrega de as tornar cada dia mais difíceis. 

Assentemos numa coisa: a organizaçfio duma ciasse depende me
nos de cotas e de assembleias gerais, do que das bases espirituais e 
humanas sobre que vai levantar-se. Isto nfio quer dizer que se passe sem 
as cotas ou as assembleias - mas que ê preciso dar, mais uma vez, a Ce 
sar o que ê de Cesar. Possa o S.F.A. tornar-se Ordem dos Arquitectos e 
figurar ao lado das outras ordens, com características e direitos seme 
lhantes, que todos folgaremos com isso,,. Mas (seja uma entidade ou a 
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outra a fazô-lo), organizar uma classe, só pode ser formá-la no senti
do de lhe dar uma personalidade moral, de a orientar para a comunida
de dum destino e fazer dela um conjunto vivo, operante e orgânico, 

Tou explicar-me melhor » Todos nós temos na nossa frente, um 
caminho que pode levar-nos às realidades mais diversas» Ao êxito de o 

portunidade, jogado e contingente. A mediocridade dum decorrer profis
sional, sem acidentes nem alegrias. À verdade duma vida, paga pelo pre, 
ço dum esforço generoso e despreendido, E inútil preguntar qual o cami 
nho, se, só num, há uma verdade a defender; mas nao vá julgar-se pela 
aparência que esse ê o do sacrifício e da expiação por si mesmos. 0 ca 
minho de que falo leva às últimas consequências da alegria, ainda que 
na sua base estejam uma renúncia e uma entrega - uma renúncia a tudo o 
que, por direito, nos nao pertence e uma entrega de tudo o que poBSui-
mos de bom. 

Preparar para triunfos difíceis é o grande segredo da pedago 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

gia. Um êxito fácil, mais apanhado do que ganho, mais atribuído do que 
merecido deve envergonhar-nos e empobrecer-nos mais... Aliás, só" o can 
saco das coisas duramente vencidas dá direito ao sono dos justos,., 

Estas palavras podem parecer mais a propósito para uma cerca 
de frades do que para se repetirem aos ouvidos de quem conduz aviCes e 
Tê televisão. Creio, porém, com toda a minha sinceridade, que está nelas 
a soluç&o verdadeira (se a há) e que o seu misticismo nao ê senfio apa
rente (e se o nao é, vamos para êle)... 0 mundo anda habituado a pala
vras muito diferentesl.,. 

A renúncia ao oportunismo fácil e à morna repetição, às coi
sas fúteis e medíocres nfio é uma traiçfio à vida do nosso tempo - mas 
uma interpretação mais elevada e exigente dessa vida. Este caminho de 
renúncia é" afinal o caminho do êxito autêntico e inteiro, amassado cá 



dentro e saboreado como coisa intimamente nossa. 
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O arquitecto n&o será o cidadão mais útil da sua tribo, por 
que esse é, desde sempre, o poeta - conforme nos revelou Baul Eluard, 
juntamente com os caminhos da sua poesia, 

Quanto mais longe, porém, êle levar a sua missSo humana e co 
munitáriae o seu interesse pelo individuo e pela verdade lancinante 
das coisas pequenas e íntimas, tanto maior será a sua força e o seu pa 
pel na marcha do mundo - porque nSo tem limites o poder da humildade. 

Se êle fosse o homem dos pequenos vales, de que nos fala Ôs_ 
se outro grande poeta que é Giono,e vivesse com júbilo a pequenez do 
seu mundo - faria a sua casa, a sua igreja, a sua aldeia, floriria os 
jardins, encaminharia os caminhos e levantaria o monumento aos homens 
bons,,. ÏTao seria, aliás, mais útil nem menos útil que o poeta, porque 
êle próprio seria um poeta da própria existência e nSo haveria pedaço 
de sol de inverno que a sua compreensão de homem e a sua lucidez de té 
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cnico nao chegassem aos corpos; o mesmo acontecendo com a água, a som 
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bra, as flores e a intimidade,,, 

Nos campos de trigo e de paz recortaria a vida e o belo que 
procurasse, nunca seria desmentido pelo bom e pelo verdadeiro, Intre o 
censor e o bruxo, teria o seu lugar na escala dos homens^ Seria mais 
telúrico e magnético do que um; mais sabedor e eficiente do que o ou
tro,,, E das suas mãos, as formas sairiam sempre com um reflexo de vi
da própria, colectiva, plena. 

Como é difícil, porém, sobrepor esta visão da simplicidade à 
perturbadora realidade dos nossos dias? Amor à verdade e às coisas pe
quenas,., flores, sombra, intimidade... homem dos pequenos vales,.. 
Quem vai ressuscitar essas coisas? 

Hoje, êle voa sobre os mares. Hum continente tem uma cidade 
que vai nascer pela sugestão dos seus dedos; noutro continente levanta 



um monumento a qualquer fastígio humano. Voa, corre e sonha à sua manei 
ra, mas o seu coração traz uma pedra amarrada,.. Ê ela que o prende a 
este presente sem clareza, nem harmonia. Ê ela que o prende ao orgulho 
e ao egoísmo e que o condena... 

- Condena?,.. Mas que pode êle desejar mais?,.. 0 monumento 
que levantou está coberto de bandeiras; do outro lado do mundo, a cida
de já nasceu e há um ramo de pinheiro em cada casa, significando uma 
obra fácil e apurada,,, 

- Sim.,, mas isso dar-lhe à a paz? E o direito de chamar suas 
& essas coisas? Libertá-lo à dum passado e dum futuro?.•• E que sabeêle 
afinal do cordão umbilical dos que nascem na sua cidade? E de qualquer 
rida que n&o seja a sua?.,. Sabe pouco, Não tem tempo. Nem olhos. Nem 
vontade.. • Q,ue sabe êle dos sonhos que morrem todos os dias e do univer 
so que vai da copa das árvores até à lama das ruas?,,, E de tudo o que 
não percorreu com a simplicidade de quem procura entender as coisas?,-# 
Quasi nada, A ignorância ê a sua marca e a vaidade nem sequer o deixa 
reconhecê-la,., 

- Oh! mas então a sua condição n&o 6 tão magnífica como pare
cia, e deve ter, consigo préprio, carências, utopias, prevençCes,,, 

- Ele não ê nada do que julga ser, E além disso não pratica 
nem acredita na missão sagrada, que proclama para se envaidecer ainda 
mais, 

- Está, então, perdido? 
- SS uma sabedoria maior o pode salvar. Sacerdote ou artífi

ce, não passará adiante enquanto não atingir uma generosa compreensão 
das coisas e ninguém o acreditará enquanto não souber medir o seu po
der pela sua responsabilidade. 

- Mas o seu poder,.. 
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- O seu poder é grande, mas, sò" quando for digno dële, combi
nará, a vida, os ambientes e as máquinas. Só entSo definirá o habitar e 
concluirá a cidade - paraa ligar depois, através de terras ou mares, a 
outras cidades, paises continentes. Terá que extrair de si próprio for
ças subterrâneas e traduzi-las em harmonias, ritmos, invençBes, e a sua 
ansiosa procura de qualquer coisa que contrarie o quotidiano, sé pode 
ser alimentada da compreensão desse quotidiano. Terá que ser explícito 
e rigoroso, porque, se isso nfio destrói o mistério - no que este tem de 
encantamento e sugestão - o obscurantismo mata o rigor e a clareza das 
coisas bem feitas, 

- Porque pretende êle, ent&o, fazer crer num maravilhoso, em 
dons sobrenaturais, em coisas que acontecem como a água que sai das nu 
vens ou o dia que sai da noite? 

- Porque tem medo da verdade ou lhe basta o faz-ae-conta em 
que vai agindo e criando... Ora, é preciso que a simples percepção da 
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beleza o nSo satisfaça e que o porquê das coisas o nSo deixe indiferen
te, í preciso que viaje no passado à procura dum porquê substancial. Ê 

preciso que revigore e traga coisas que ficaram para trásj que faça da 
tradição um veículo de vida e nfio um monumento a coisas mortas. 

Terá de recohhecer-se com cuidados de topógrafo e, assim, co 
meçará por descer aos seus precipícios, onde reavivará o traço dos ho
mens, (As suas entranhas estão cobertas de mamutes, bisontes, guerreiros 
e grandes danças). Sobre elas levantará a serenidade dos templos, quan 
do o coraçfio lho pedir e abri-los à ao sol como flores magníficas. Os 
templos e as épocas. Construídos de pedras ou madeiras, chapeados acuro 
ou a carne humana... As pirâmides nfto servirão de túmulo aos seus so
nhos; antes o levantarão acima dos tempos até uma percepção iluminada da 
qualidade e do homem. Finalmente, compreenderá como é estranho este 
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mundo que se nSo deixa dividir. Se êle partir um vaso, pode atirar um 
fragmento para cada ponto cardialj mas - quanto mais se debruçar sobre 
os povos e as épocas e os caracterizar e os distinguir - tanto mais ir 
remediàvelmente os verá deram-se as mfios para a marcha da humanidade... 

Terá de reconhecer-se e medir bem o seu orgulho e a distância 
que o separa da verdadeira ciência. Terá que saber quem ê e o que pro
cura, 

(Deem-me licença* eu sou um pober diabo que faço arranjos em 
pequenos prédios dos arredores duma capital; ponho ali um telheiro e aco 
lá uma escada,,. Eu sou um diabo menos pobre e povoo as cidades de tor
res, estádios, hospitais e grandes fábricas. Faço passar por aqui uma 
avenida, por ali uma ponte e abro acolá a clareira dum parque,,. De qual 
quer maneira, que tenho eu a ver com a cadência dos mundos?,.,) 

Terá que viajar no passado, que retomar uma linha de esforços, 
que pedir e aceitar uma tradiçSo e uma cultura, 

(... Que tenho eu a ver com velhos mundos onde nSo há telhei
ros nem torres para levantar? 0 meu mundo é* este,,, e se mais ninguém o 
entende, porque o hei-de entender? Sei o que quero. Sei como construir 
um Empire State maior que todos os outros e onde caibam todas as bahiló 
nias e todos os acrópoles. Uma torre gótica nSo valerá a sua bateria de 
ascensores e - se lá nSo vSo falar filósofos nem santos - pousarão hel^ 
cópteros nos terraços do 300a andar..,) 

Terá que reconhecer a diferença que há entre um filósofo ou 
um santo e um helicóptero. 

O 



"Ê provarei que a nossa época seja marcada por uma reacç&o con 
tra o que até aqui se vinha tomando como natural e certo. A tendência 
geral no pensamento e na opiniïo é sintomática duma revisão de relaçSes 
e de estruturas e, insistentemente, se vem tomando o passado - senão co 
mo exemplo - pelo menos como ponto de partida; voltando-se atrás com o 
propósito - nSo de imitar - mas de explorar pistas que teriam aido aban 
donadas. 

á evidente que qualquer espécie de retorno sé pode ser enoara 
do, na medida em que nSo renuncie às conquistas da tóonica, da moral e 
do espírito - ou então negaria o homem na sua histeria e no ilimitado da 
sua aventura. 

A verdadeira finalidade duma responsabilidade operante é asse 
gurar o sinal positivo (+) deste retorno pela negação, tanto de explica 
çCes artificiosas, obscurantistas, religiosas, como dum pensamento eBte. 
rilizador e abstractive. 
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Desta maneira, a afirmaçSo duma razSo crítica chamando o in 
divíduo ao universal pelo domínio das suas paixQes, daria a uma época de 
incalculáveis progressos técnicos a sua correspondente (porque dignifi
cante) feiçSo humana, 

A condição dum arquitecto, num mundo assim concebido, terá de 
responder a exigências muito grandes, porque de grandes exigências é f ejL 
to este novo mundo. 0 arquitecto e os outros homens, uns mais do que os 
outros e cada um à sua maneira, teem à sua frente uma tarefa prodigiosa, 
que conta mais com a comunidade das suas vivências, do que com a diver
sidade das suas funções. (Chegámos assim, ao ponto mais alto do proble
ma), 

Ser arquitecto, no sentido de realização da palavra, é antes 
de mai3 nada ser homem - homem por si mesmo e pela conjugação do seu des, 



tino, homem dual, capaz de se realizar realizando, capaz de resolver a 
sua intimidade na universalidade da acção. 

Toda a sua Vida (profissional ou social) tem de ser uma cons
tante recuperação de si mesmo, porque a todo o momento êle está a per
der forças e a ceder a tentações. Tem de realizá-la pelo amor e pelo co 
nhecimento dos homens, das artes e das épocas; pela absorpção da subs -
tância de que as idades estão impregnadas, pela sensibilização à experi 
ência, à tradição e à história, (t uma chamada a todos os recursos,crian 
do forças e pondo-as em JÔgoj é* agitar, ê provocar uma luta interna e 
um permanento estado de alerta). 

A recuperação do homem pelo artístico, pelo económico, pelopo 
lítico, pelo religioso, pelo científico, pelo simultâneo, pelo múltiplo, 
& a solução da coerência, 
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Hão preconizo para a classe uma angústia metafísica que tão 
pouco estaria de acordo com a nossa maneira sensitiva e pragmática de 
filosofar e encarar as coisas. Nossa dos portugueses, está claro, que à 
curta reflexfio quotidiana, rapidamente a transformamos em acto, a pro 
movemos a sentimento ou a desdenhamos como matéria de conhecimento - o 
que não dá notícias dum sentido concretizador, mas daquela ausência de 
inquietação e de procura que nos vai dando vida e saúde. 

Bato-me, sim, por uma consciência activa e pela sua corres
pondente atitude moral e a elas e si a elas venho procurando exprimir 
nos capítulos anteriores. 

Todas as classes e profissOes teem e hSo-de ter sempre o s 
seus problemas, mas, no ambiente pobre de meios e de intenções em que vi 
vemos, não admira que eles se tornem especialmente agudos, A cultura ge 
ral - quer seja vista em si própria, como acrescentadora do indivíduo, 
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-quer em relação a certas disciplinas, como sua base indispensável - é 
uma das mais tristes e notadas ausências desta geração de novecentos e 
muitos, Quási a retrata, e as geraçCes que se lhe seguirem, disso se 
hSo-de ressentir.,. 

Indo ao encontro dos mais optimistas, concordo que nem tudo 
teem sido perdas. Vivemos, por exemplo, uma época em que pais e filhos 
(e netos) encontraram uma plataforma de entendimento ou de interesses 
comuns, o que não acontecia desde há muito ou desde sempre, Refiro-me 
ao futebol que conseguiu, de forma claríssima, identificar as aspira -
çSes, até aqui tão divorciadas, dum rapazinho de doze anos e do seu res 
peitável avô que anda nos setenta. Agora, lêem os mesmos jornais, par 
ticipam dos mesmos anseios e temores, repetem os mesmos nomes e fazem 
correr os mesmos boatos,,, além de que nada mais parece interessá-los. 
Sofrem e alegram-se até ao desvario. Esquecem uns os compromissos, ou 



tros os estudos e todos o senso crítico. Reduzidos a um pequeno univer 
so absorvente, a sua conversação ê cada vez mais confinada, a inteli
gência menos solicitada e a consciência mais perto da demissSo total. 
Respeitáveis doutores e homens cultivados aplacam hoje a sua sede de 
informaçSo, lendo colunas e colunas de letra miúda, onde analfabetos -
- no sentido rigoroso da palavra - declaram (ainda por cima sem razCes 
aparentes) que estão confiantes na vitória, que mereciam pelo menos o 
empate, que o primeiro lugar já lhes nSo foge, etc. Coisas como estas, 
sempre as mesmas, rigorosamente iguais, leem-se todos os dias, de domln 
go a domingo, nos numerosos e volumosos jornais desportivos que, às dje 
zenas de milhar, espalham as suas tiragens por um país tSo pequeno ... 
e sem desporto. E nSo me acusem de fazer caricatura, que a situaçSo nSo 
o permite - tSo ridicula e humilhante se vai tornando... Morre-se hoje 
com naturalidade num Porto-Benfica e, quando se diz estar-se à espera 
de melhoreB dias, pensa-se no clube, no campeonato, na receita e no 
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treinador - porque, de cultura e de formaçSo, de arte e de moral, j á 
muito boa gente se vai envergonhando de falar em voz alta... 

Será possível ignorar o abrutalhamento, o barbarismo e a bo 
çalidade que andam no ar, que se infiltram por toda a parte, nâo pou
pando classes nem elites, isolando o que lhe resiste e acabando por a 
tingi-lo duma maneira ou doutra? - ífao. NSo é* possível ignorar essas 
coisas nem as suas turvas raztSes de ser... e, um a um, todos vamos 
sendo suas vítimas; embora uns mais do que outros. 

Se ê certo que um homem boçal constitue, em qualquer classe 
ou condição social, a mesma presença insensibilizadora e desgostante -
- o espectáculo dum arquitecto, exprimindo com boçalidade assuntos da 
sua profissSo, parece-me particularmente penoso, porque, ao fazê«lo,me 
xe com coisas demasiado delicadas. 



Um engenheiro ou um militar, um agrónomo ou um homem de nego 
cios podem em regra defender-se melhor, restringindo-se às matérias das 
respectivas profissOes; mas, quando os problemas que se poem a um ar
quitecto sSo de composição, de síntese, de expressão; quando os conhe
cimentos de que se lhe pedem contas atingem conceitos de arte, estilos 
e filiaçSes estéticas; quando a crítica que dele se espera 6 construí
da, ao mesmo tempo, sobre uma compreensão histórica e uma concepção pes 
soai... então, as dificuldades são de altíssima ordem. Este facto - pe_ 
las ilaçOes que admite - deve ter concorrido para carregar a nuvem de 
desconfiança que vem envolvendo a nossa classe e favorecido a confusfio 
estabelecida sobre a natureza dos seus atributos, (Repare-se, por exem 
pio, como certas profissões, de carreira muitíssimo mais curta, nSo so, 
frem as mesmas reticências e aSo aceites com naturalidade.) 

Em certos meios, o arquitecto - sobretudo se é jovem e inex-
periente - nHo passa dum mestre de obras, de origem um tanto vaga, en-
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domingado e bem falante, mas sem conhecimentos nem capital bastantes pa 
ra desempenhar o ofício - tornando-se, obviamente, uma espécie de para 
sita da construção civil. 

Vive entre engenheiros, que, como êle projectam casas grandes 
e pequenas, além de outras coisas bem mais difíceis e de que tomam a 
responsabilidade, A presença destes, concretizada pela cotaçSo das ma
temáticas e pela garantia da segurança revela-se indispensável e a sua 
autoridade arquitectónica nSo sofre dúvidas, (Quem concebe pontes, bar 
ragens, maquinaria, poderá ter dificuldades em fazer uma casinha ou uma 
centena delas? Em arrumá-las? Em regulamentá-las),..Comparativamente, 
a presença e a autoridade dum arquitecto na arquitectura sfio coisas so. 
bremaneira vagas e discutidas,,. 

Vive entre os agrónomos que, como êle, projectam, nSo só a 



casa agrícola do pequeno lavrador, como o complexo conjunto rural (com 
silos, adegas, estábulos, residências, acessos e arranjos paiaagisti — 
cos).,, e que, além destas, sabem muitas outras coisas,,. Sabem de ga
do e de geologia, de epidemias e sementeiras, de economia e de irriga
ção, de estrumes e de paisagem,,. Entretanto, na construçSo rural e in 
dustrial afecta à agricultura (adegas, armazéns ou celeiros cooperati
vos) a presença do arquitecto sofre-se, apenas com resignação.., 

Vive entre os desenhadores tSo expeditos e económicos no pro 
jectar; entre os agentes técnicos, discretos, clássicos e inimigos de 
aventuras, 

SSo seus concorrentes o mestre de obras (o homem que já está 
com as mSos na massa) e o mestre-pedreiro (com a autoridade e o peso do 
seu material), os funcionários indescriminados das câmaras e juntas de 
freguesia, os comandantes e sub-comandantes dos regimentos e até o aba 
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de, o farmacêutico e o j u í z , ^ D l i b s períodos do defeso c inegét ico . I s t o 
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para citar só os mais representativos, pois a lista é por sua natureza 
ilimitada... Seria injusto, entretanto, esquecer os cantoneiros que teem, 
até, uma interessante organização, com os seus chefes de zona - chefes 
de gabinete regulamentando, urbanizando e improvisando para não descen 
tralizar os serviços. 

O 

Quando chega a projectar, o arquitecto nfio tem a sua vida 
muito facilitada, porque os seus concorrentes criaram hábitos difíceis 
de combater. A sua obstinação em determinados pontos de vista é, geral 
mente, mal compreendida e os clientes n£o levam a bem que êle queira im 
pôr condições sobre coisas que lhe n&o pertencem e de que n£o vai usu-

\ 
3 



fruir no futuro - ponto de vista, aliás, muito lúcido e sempre actual. 
Uma vez finalizada a obra - suponhamos que ê uma casa - nfio 

quer dizer que tenham acabado as vicissitudes. Mais dia, menos dia, a 
dona de casa pensará pôr duas bolas em cima do portfio e uns azulejos de 
boas-vindas à entrada; ou pensará fazer do quarto sala de estar e dor 
mir na dispensa, queixando-se, entSo, do arquitecto que nfio fez uma dis 
pensa onde coubessem um guarda-fatos e uma cama de casal.,. Entretanto, 
já o marido pusera mansardas no telhado, substituirá portas por re
posteiros e abrira arcos na parede,,, mas nfio será cada um senhor em 
3 w A Câ.Scl : • • « 

fflPORÎO 
Q,ue a profissão está a subir nos quadros sociais, nfio ponho 

dúvida. As necessidades de pessoal técnico já nfio podem ser iludidas e 
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assim vem aumentando o número de arquitectos a prestar serviço nas re-
partiçCes do estado, ïFo entanto, a equiparação a outros cursos superio 
res - considerada de justiça - é um tanto ilusória, porque a supervisão 
dos urbanismos e arquitecturas que por aí se vfio fazendo continua en 
tregue a oficiais de outros ofícios. 

Cá no meu entender a razão principal ê esta: o arquitectoain 
da nfio inspira confiança, Duvida-se da sua competência. Continua a nfio 
se saber bem o que é,,, Ora, parece-me que as culpas deste estado de 
coisas devem dividir-se por quem nfio entende e por quem nfio consegue fa 
zer-se entender, 

Nfio me interessa muito apurar se o lugar que os nossos arqui 
tectos ocupam actualmente I ou nfio aquele a que teem direito, Interes-
sa-me muito mais saber, por exemplo, se a uma escala internacional e 



actualizada, eles mereceriam (em média) a designação de arquitectos; se 
a sua preparaçSo profissional lhes permitiria enfrentar, de pronto,meios 
mais evoluídos e para os quais, num futuro próximo, serão solicitados f 
segundo tudo leva a crer, (Evidentemente que a preparaçfio a que me refi 
ro não cabe na exiguidade de coordenadas técnicas ou técnicoestéticas, 
mas responde às exigências maiores que venho formulando.) 

Se me pusessem hoje essa questão, eu diria que (em média) não 
estfio preparados; que a escala dos seus conhecimentos não é actual,,« e 
que não é válida a ideia que se pretende fazer da classe, identificando
a com uma minoria razoavelmente informada e votada, por sua conta e ris, 
co, ao prestígio da comunidade. Mais diria (e oxalá me enganasse) que o 
lugar comum da excepçSo que confirma a regra i aqui levado a um extremo, 
pois, a quási inexistência de excepções, confirma, duma forma aguda o 

carácter de excepção que ▼ ^ « • ^ E ARQUITECTURA 
A fragilidade da sua preparação, documentase, por exemplo, a 

desorientação com que tem encarado os problemas do tradicionalismo em 
arquitectura; como passou, sem revisão crítica, dum internacionalismo 
feroz para um portuguesismo aceite com "beatitude,,. Maleabilidade? Nfto: 
fragilidade. Ou sim, mas no mau sentido da palavra. Uma classe sem in

formação arqueológica está incapaz de repor uma tradição que repeliu e 
se perde nos tempos. Uma classe sem formação humanística está incapaz 
de pôr, sequer, o problema. 

O 
Que não há razão para pânico, bastanos o saber que o pânico 

não resolve coisa nenhuma. Mas é urgente encontrar uma saída, E antes 
de mais nada tomar consciência de algumas questCes especialmente deli



cadas, 
O caso do recem-formado menos hábil para rasteirar o cliente 

ou menos conformado com a soluçSo da escola técnica parece-me, pelo me 
nos, doloroso. Sem uma cultura geral que lhe sirva de base para grandes 
cometimentos, sem uma prática de estaleiro que o habilita a chamar às 
coisas pelo seu nome, mal acompanhado, no sentido da disciplina mental 
que as cadeiras acessórias deveriam fornecer - esperam-no, cá fora, a 
incerteza duma situação económica e a realidade dum meio social sem ga 
rantias nem feiçSes definidas. 

Insisto em que o êxito eventual, facilitado ou agarrado no 
ar, nSo pode ser objectivo de quem toma posiçSo e, sobretudo, nâo po
de fazer esquecer a verdadeira segregaçSo profissional a que dá origem. 
Aceitar tal estado de coisas é, pura e simplesmente, aceitar a destrui 
cSo duma classe, 0 ensino técnico (tao precário), o funcionalismo (tao 
» rACULUAiJE U t A K U U r l tv» I UKA 

difícil ainda) e a aventura (coisa própria dos aventureiros) nSo sSo 
uma resposta, Hab o pode ser também uma ginástica de acomodação de que 
conhecemos, por demais, os produtos sofisticados, cínicos, cépticos, 
com frases feitas e graças maldosas e cujo jogo é filho duma inseguran 
ça que nem o êxito fêz esquecer, 

O 
Há trinta anos nâb se sabia o que era um arquitecto ou entSo 

pensava-se em Miguel Angelo e na sua marreca, Progrediu-se bastante nes. 
te aspecto, mas nSo basta constatá-lo ou desejar melhor, 3 preciso for 
çar o reconhecimento que vem de fora para dentro e merecê-lo, Ê preci
so Inspirar confiança e ganhá-la primeiro,,. Há mais coisas para apren 
der do que para lamentar e, se as nSo aprendemos, arriscamo-nos a ter 
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um futuro tão chorado como o presente ou ainda mais, 
0 usufruto duma cultura justificativa dum título universitá

rio é indispensável... e não a temos. Bem sei que trouxemos pouco do 
ensino secundário, mas a Escola não foi capaz de suprir a maior parte,.. 
Aliás, o que deveria ter sido tarefa duma geração não poderia resolver
se nalguns poucos anos, mesmo que eles fossem ocupados da melhor ma

neira,,, Acontece, que além de tudo, não o foram,,, 
3Jo estado em que as coisas estão, já não se consegue levantar 

nada, sem deitar abaixo primeiro. Não é por um aumentar de esforços ou 
por aclamação aprovatória que se dá conta do recado, E" preciso sofrer 
primeiro. 

Se há trinta anos mal se sabia o que era um arquitecto,hoje, 
3 É ■ IL^ ■ ■ 

temse dele uma ideia muito diminuída, porque êle não pode ser só isto 

que aparenta. Tem de ser oiggfo ARQUITECTURA 
Artífice doUmêWScaminho, este não me revela garras nem per 

nas para chegar ao destino... A não ser que o façam descansar, que o 
tratem com os cuidados e a emoção que o seu estado pede, que consigam 
dar uma expressão nova ao seu rosto. Traços vivos, precisos,humanos.,, 
1 preciso livrálo dos disfarces que o ultrajam: o vestuário, o pioasso, 
o cachimbo, a linguagem, os processos, os vícios, a mística, o grafis
mo,,. Tem de ser levado dos pés à cabeça, escorrido, esvaziado dos bol̂  
sos,,. Em vez daquele olhar tolo de entendido, é preciso darlhe a hu 
mildade que fica bem a quem sabe muito ou pouco... e em vez daquela ba 
teria de lapiseiras  um bisturi dos que chegam até â alma. 

* 
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Se o objectivo das páginas que se seguem fosse avaliar a ini
ciação artística realizada ao longo dos sete anos do curso liceal  do 
ensino secundário, o único que dá hoje acesso aos estudos da Arquitectu 
ra  a tarefa estava muito simplificada. Bastava escrever: não há qual
quer iniciação artística, E assinar, 

E não há, ITS o há iniciação artística como não há iniciação li 
terária. Das ciências, cada um pense o quizer. 

NSo vou ocuparme das matemáticas (que pastoreei sete longos 
anos), das físicas e químicas, das chamadas ciências naturais (massacra 
das na dltima quinzena dos anos de exame), efes línguas e da "biologia (que 
repeti por me ter esquecido um elo da cadeia da Pelvetia canaliculata), 
das ciências geográficas, da philosofia (porque não?) e da organização 
política,,. Sei que podiam e deviam ser melhor ensinadas e que, s6 por 

uma. 
si. um pouco mais de sentido de humor daria/alma nova aos prgramas teô 

» w rfitULUAUt UE AKyUI TtV. I UKA 
ricos que vigoram. E, vá lá... também um bocadinho de fé (só um bocadi

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
nho..«) na aplicação e na utilidade futura das matérias que os constituem. 

Restam o desenho  que regista pelo menos um desassossego ani 
mador  a história e o português. 

Do português, no que respeita a bases duma cultura literária, 
pouco mais se fazia, quando lá andei, do que comprar uns livrinhos com 
textos seleccionados dos clássicos e dividir as orações em capítulos in 
teiros da Morgadinha, (Com sinceridade, não sei se isto era vingança do 
professor pela intrusão da ficção em aulas tão sérias, ou se os progra
mas o especificavam). Com os clássicos acontecia o mesmo. 

0 Gil Vicente,porém,foinos logo assinalado como pessoa de 
língua suja e os seus autos tinham maliciosas reticências a substituir 
(diziase) expressões menos próprias. Ora, da presença insólita desses 
pontinhos negros, ficou pelo menos uma curiosidade que a sintaxe nSo con 
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seguiu matar por completo. Se outro tanto não aconteceu com o Padre Vlei_ 
ra e o Fernão Lopes, a culpa não foi nossa, pois, deles, só retivemos a 
maneira pouco simpática com que nos ludibriavam, quando lhes procuráva
mos os predjcados e os complementos directos. A gramática matava a lite 
ratura, secava-a... E qual de no's se não espantou, mais tarde, quando o 
refluxo do acaso ou da disciplina o atirou de encontro às crónicas, aos 
autos e aos sermSes? 

Com a história, as coisas não corriam melhor. Antes pelo con 
trário. Enchiam-nos de batalhas, tratados, generais, dinastias, alianças., 
e em vez duma cronologia integradora e dum plano geral realizado de cum 
plicidade com o aluno - a exigência mesquinha da data, por ela mesma, e 
do pormenor menos significativo, (E não se culpem os professores, pois 
estes respondiam à realidade dos exames e assim vinham obtendo os melho 

res resultados). F A C U L D A D E ?UITECTURA 
Se a história que nos ensinavam, já como processo, negava um 
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espirito histórico; nao espanta que a arte, a literatura e o pensamento 
fossem diminuidos no conjunto das matérias. Espanta que tivessem sido es 
camoteados a tal ponto... 

A poesia, a ficção, as artes plásticas e o cinema, o teatro,a 
música, as artes menores não existiram no mundo - segundo se depreendia 
do livrinho por onde estudei. Aparte uns pormenores impertinentes de tem 
pios gregos e egípcios, sem continuidade ou visivel razão de ser, essas 
coisas não pareciam dignas de atenção... (No entanto, constituem o ves_ 
tuário natural do conhecimento humano, l'oda a gente o sabe, o reconhece, 
e o afirma... mesmo os autores dos programas e dos livros), 

A falta de notícias de todo um universo,não menos real que o 
das batalhas e dos tratados^proibia-nos uma compreensão inteligente da 
história e assim se chegava ao fim, sem qualquer suspeita de que eram es. 
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sas artes e literaturas - mais do que os generais e as dinastias - quem 
vinha mudando a face do mundo. Acrescente-se a isto uma fantasiosa e ti 
peciosa interpretação dos factos - sobretudo nos domínios da história pá 
tria - pela qual, a interacção dos acontecimentos ou as suas raízes eco 
nómicas eram sacrificadas ao culto epiléptico e à narrativa sem rigor 
histórico de fábulas, heroísmos, abnegaçSes, pessoalismos... Das desco
bertas, das conquistas, da religião como razão histórica, não se dava a 
explicação justa, aquela - que nSo podendo diminuir os factos, por ser 
a própria verdade deles - pouparia desenganos e contradições no futuro. 
Peio contrário, exploravam-se, sem qualquer pudor, pretextos como os da 
salvação das almas para o tráfego dos escravos, ou da Glória de Deus.pa 
ra rendosas pilhagens e chacinas... E até hoje, as coisas não mudaram. 

Aos dezoito anos, o adolescente sai do liceu com aproveitamen 
to. Picou a saber que se chamava Efialtas o pastor que traiu os gregos, 
mas não faz uma menor ideia de quem foram Palestrina, Durer, Boileau.Se 
tem boa memória, continua a lembrar-se dos pilones, das métopas e dos 
triglifos e assim vai enfrentar um curso superior que o absorverá defini 
tivamente, por crescentes exigências técnicas, secando-lhe o que pode reg. 
tar ainda de sensibilidade e juventude... Artes? Letras? Cultura? Pensa
mento? Senso critico?.,, (Se lhe escondem essas coisas numa altura em 
que elas podem povoar a cabeça dum adolescente ou abandoná-la para sem 
pre, o que pode êle fazer?) 

Não, A cultura geral não a dá o liceu, presentemente. Hão a dá, 
sobretudo, em oposição às chamadas escolas técnicas. (Falo nisto de pas
sagem e porque me parece um acto de justiça). Ê vulgar trazer-se destas 
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escolas uma sensação de inferioridade relativa ao curso dos liceus, a 
que não é indiferente uma certa diferenciação social, mas que se baseia, 
sobretudo, numa apregoada diferenciação cultural. Eu frequentei o liceu 
e  digase desde já, para espantar as dúvidas  até ao fim e com razoa 
vel aproveitamento. Como não podia deixar de ser, fiquei a fazer u m a 
ideia do meio e, quando nais tarde conheci colegas meus saidos dessas e£ 
colas e com eles privei de perto, tive a confirmação do que suspeitava, 
Não há desnível  a que um qualquer caso pessoal não possa inverter o 
sentido, 0 grão é o mesmo. Acontece, sim, que o complexo de escola dei

xa as suas marcas nos espíritos mais frágeis ou sensíveis. Do liceu traz
se, muito ao contrário uma sensaçSo de qualidade e c apacidade, adqui
ridas ninguém saberia dizer como  uma espécie de empanturrament< 

\_J I 1 I—^ ■ 
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to  sufiência que não vai dar poucos desenganos pela vida fora . 
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Não aceito que a falta duma iniciação artística prejudique es. 
pecialmente aqueles que seguem um curso de arte, ou, no nosso caso, oa 
alunos de arquitectura, t claro que estes sentirão mais concretamente a 
sua falta quando enfrentarem cadeiras de história de arte ou procurarem 
as bases duma natural reflexão técnicoestéticaj mas, em contrapartida, 
podem suprila melhor porque mais facilmente dão conta da sua falta, A 
solução duma cultura de artes plásticas aparece, portanto, restringida 
ao ensino de belasartesf sem antecedentes nem previsíveis consequentes; 
e a Escola  mesmo admitindose que estivesse à altura dessa elevada pe 
dagogia  ficaria a braços com a dificílima tarefa de relacionar conhe

cimentos científicos médios com conhecimentos artísticos nulos ou insi
pientes e de resolver, em termos de psicologia, o desajustamento a que 

A 
6-
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um tal estado de coisas pode levar o aluno. 
Ora, um cérebro vazio aos dezoito anos nSo ê a mesma florida 

promessa que já foi - em iguais condiçSes - aos dezoito meses de vida e 
a tarefa dum educador é* muito desigual num caso e noutro, Naquele - e 
porque há que ter em conta hábitos e vícios adquiridos - só* pode cons
truir, destruindo primeiro, suprindo falhas, roturas, infiltraçSes, Re 
cuperando. 

Hoje, aos dezoito anos, a mentalidade está formada (ou se qui 
sermos, definitivamente deformada), os quadro sociais estão erguidos,as 
exigências morais circunscritas, as solicitações arrumadas. Tudo tem já 
o seu lugar, porque de certa maneira foi experimentado - nSo vivido.,, 
(3S a geraçSo de 50), Por detrás desta aparente ordenação,a vida persiste 

\J I I I—̂  I I desenraizada e for tu i ta ; a consciência caminhando para o suicídio; o iso 

lamento do indivíduo e da sua juventude, crescendo com a multidão, NSo 
rACuLTJAlJ l iTJt ftrCv^url h \ . l u KA 

se vive vida de espíritoliE.R.sl3£8&D£ontemporâneo de coisas, pessoas, fac-
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tos,,, 
Quando chegam aos dezoito anos, os jovens - esses mesmos que 

vemos entrar, pela primeira vez, as portas desta Escola - adquiriram já 
os hábitos e o conformismo do adulto e os espectáculos estenderam sobre 
eles as mesmas mãos corruptoras e cúpidas, Frequentam-nos indescrimina-
damente, por hábito, por vício, por desespero. Um desespero morno que 
nSo deixa, sequer, avisos. Um desespero - tensSo de vida,,. E isto acon 
tece porque os deixaram vazios, porque nSo compreendem nada do que se pas 
sa à sua volta,,, E alguns podiam compreender. Talvez a maior parte, TajL 
vez todos,.. Vivem desesperados porque nunca quiseram viver doutra ma
neira, 0 fogo que os queima por dentro não é o da juventude, o da poesia 
e do amor; não é* um fogo natural como o que arranca flores ao inverno e 
as transforma em frutos. & um fogo intoxicante, com fumos de enxofre,evo 

<5 
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cando ranger de dentes e condenação... E" o inferno, a vida medíocre, de 
bilitada, lamentosa, com acentos de rancor e de doença, 0 cinema a que 
se vai para queimar horas, 0 desporto que se faz para queimar energias. 
0 grupo que se ajuda a formar para produzir o riso mortal e perfurante 
dos cafés... Ho entanto, o cinema é uma extraordinária fonte de enrique 
cimentoj o desporto uma maravilhosa fonte de energia e até os cafés eSo 
locais de encontro e comunicação necessários às relaçSes entre os homens, 
0 Diabo tem poderes para matar com armas de paz. (Dizem mesmo que já fez 
disparar uma tranca). 

Que possibilidades terá o pedagogo, o verdadeiro mestre, pe
rante uma mentalidade obscurecida, entediada, céptica, ao pôr-lhe proble 
mas, responsabilidades, exigências e ao pretender comunicar-lhe a chama 
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que porventura traz consigo?,.. Nada o ajuda... Eu faço um apelo aos que 
me lêem e teem tomado o pulso a tantas vagas de estudantes. Faço, até, 
só uma pergunta: em cada cem, quantos espiritos inquietos, quantos preja 
cupados com qualquer coisa acima das primeiras consequências? Quantos in 
teressados em chamar às coisas peio seu nome?... Depois, quanta habi
lidade levada a extremos, sem proveito de maior? (]$ o resultado lógico).,. 
E quanta exploração consentida dessa habilidade? Quanto encolher de om 
bros? 

Há nãos que teem o eco dum tiro e matam com uma agonia demora 
da e inútil. 

O 
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Competiria aos liceus dar o grande impulso ao desenvolvimento 
da personalidade intelectual do adolescente, de lhe preparar uma respqn 
sabilidade e de lhe abrir o espírito a exigências superiores - nomeada
mente, a uma iniciação literária e artística, 

O caso das cadeiras de cultura científica, absorvendo a quási 
totalidade do tempo escolar, faz lembrar um erro de dietética, em que o 
número de calorias assimilado não correspondesse à quantidade dos alimen 
tos ingeridos. Ora, todo o trabalho de síntese que contribuisse, simultâ 
neamente, para reduzir a extensão das matarias e melhorar a sua compre
ensão, poderia abrir lugar à criação de indispensáveis cadeiras de cul
tura geral. Quanto à história e ao português, pediriam uma revisão com 
pleta - nos programas e nas intençSes - de maneira que não malograssem 

PJ 1R I I I 
•uma formação de que são factores predominantes. 

Enquanto os liceus não forem capazes de resolver as suas difi 
* r A t O L U n U E L/C A K Í ^ U I I C\_ I U K M — 

culdades, as universidades e as escolas superiores deverão tentar dimi-
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

nui-las, criando meios novos para o conseguir, porque, no seu estado ac 
tual, nem para as dificuldades próprias chegam. Seja como for, o que não 
poderão é" continuar insensíveis ao sacrifício de sucessivas geraçBes de 
estudantes - elos fundamentais duma continuidade de cultura já hoje tão 
fruste e ameaçada. 

«s* -//vê? 
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Nem só um rasto de conhecimentos, de aptidões ou de vícios pro 
fissionais trazemos da escola superior ou da universidade que nos diplo 
mou. Trazemos, igualmente, maneiras de reagir ou contemplar, maneiras de 
entender ou relacionar os factos, maneiras de procurar e surpreender as 
pessoas, E não mos iludamos sobre a importância destas coisas, que êmui 
to grande. 

0 facto de ter frequentado uma escola de belas-artes portugue 
sa vai pesar pela vida fora na condição psicológica do arquitecto. Por 
muitas razSes - uma boas e outras más. Exageraria certamente, se a seu 
respeito falasse numa unidade de formação; mas não posso negar um certo 
grau de identificação, revelador de forças, talvez ignoradas, mas fora 
de dúvida. 

Essas forças, se não conseguem hoje dar carácter a uma gera
ção de profissionais de arquitectura (chegando a ser veículos de vicia-
* w FACULtJATJE U t AKC/ur i tfX_ IUKA 
çSes do tipo da auto-suficiência e da indisciplina individual) não es-
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pantariam ninguém se o viessem a conseguir mais tarde e ao serviço dum 
plano de formação. 

Entretanto, nem todos os males que diminuem a profissão nasce, 
ram e cresceram dentro dos muros da Escola, Alguns reflectem problemas 
de situação e outros dão notícias das graves dificuldades encontradas cá 
fora, no período de adaptação à vida prática. Uns e outros terão a priô 
ridade deste relato, reservando-se para o fim os que dizem exclusivamen
te respeito à pedagogia e aos programas internos, 

A segregação escolar que nos vem sendo imposta pela universi^ 
dade e que notoriamente se tenta estender aos domínios profissionais é, 
à sua conta, credora de dois maus frutos; 

0 prim? iro (na origem, semelhante ao que faz aceitar uma supre, 
macia dos liceus em relação às escolas técnicas) pode resumir-se numa 
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subestimação da arquitectura  da matéria, do curso e da profissão  e 
no correspondente empobrecimento da mentalidade e do poder realizador do 
aluno e do arquitecto. (Mão confundir com uma posição crítica denuncia
dora dos males da arquitectura que implica, desde logo, um desejo de va
lor ização), 

0 segundo mau fruto ê resultado duma maneira errada de negar 
este estado de coisas, fugindo às realidades, ao confronto e às necessjl 
dades duma vida universitária pela improvisão dum complexo de artista 
com todo o seu cortejo de mentiras, incongruências e frustrações. Tam

bém aqui, o empobrecimento da mentalidade e do poder realizador ê a con 
sequência visível, porque a tola sobrestimaçâo duma matéria (de que se 
não fconhece senão a caricatura) vai limitar o aperfeiçoamento, a exi
gência de qualidade, o sentido de colaboração.,, 

(Estas razSes de indisciplina vão encontrarse, depois, no es 
. . . , . „ UNIVERSIDADE DO PORTO _ . , . „ , , 
taleiro da improvisão com os outros maus frutos duma imperfeita prepa
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ração escolar e post escolar). 
lo atelier  e ainda fora dos muros da Escola  as coisas ge_ 

ralmente não correm bem. São por demais conhecidas às razSes que obrigam 
à colaboração, o carácter precário deste tipo de trabalho e a escassez de 
casas de obra séria ao alcance do estagiário. Um bom colaborador num mau 
atelier é já uma fórmula satisfatória na realidade dos nossos estágios e 
assim se vai destruindo o pouco de coerência e brio profissionais que a 
Escola, porventura, conseguiu dar, A função do atelier não precisa ser 
encarecida  precisa ser perservada. Todos nós sabemos que êle pode ser 
uma janela aberta sobre a profissão; mas nem sempre a panorâmica que de 
lá se vislumbra ê de molde a enriquecer o mundo das nossas imagens, 0 
contacto com um ou outro tipo de realidade prática.. dáAse em qualquer dos 
casosj mas, quantas vezes esse abrir de olhos não representa uma conde 

3 
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nação prematura de possibilidades}de intenções generosas?... Ora, a ge_ 
nerosidade não faz parte do vocabulário dos ateliers. Nem pode, em ri
gor, no estado em que as coisas estão. Há muita a que atender e não que 
ro ser tão injusto que ponha todas as culpas a quem não merece mais do 
que uma parte, 

A conclusão que daqui posso tirar ê apenas esta: o atelier não 
pode ser cotado indistintamente como função de esclarecimento profissio 
nal. Ora, se a Escola, em princípio, o aceita como tal - chegando a 
atribuir-lhe poder de avaliarão e fazendo depender dum visto seu a obten 
ção dum diploma - ê necessário que distinga para que subsista a verdade 
da função. Ou que exerça qualquer espécie de controle,.. Ou então, que 
renuncie de vez ao absurdo da situação, 

\_)( | LJ 1 § | 
Eu tive a sorte de permanecer cerca de três anos num atelier, 

que o volume e a natureza do trabalho produzido tornavam sobremaneira * FÂCU LDA D E TJEA K<3 a ITEUIUKA 
concretizador. Lá dentro, os prazos e as obrigações não eram menores do 
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que nos outros lugares, mas a responsabilidade adquirida não se presta
va a soluções de emergência e raras vezes se lhes sacrificava o estudo 
e o cuidado que cada assunto merecia. 

Um contrôle habilmente distanciado, mas intransigente e leva
do às suas últimas consequências, uma base de esclarecimento, preparan
do e acompanhando a realização e uma doutrina firme sobre os limites da 
representação, asseguravam ao colaborador um tipo de actividade que me 
parece possível reduzir a um programa de três pontos essenciais à disci 
plina e à moralidade duma colaboração: independência na procura, respon 
sabilidade na textura e rigor na execução, (Por mais estranho que pare
ça, tais condições não impediam uma direcção pessoalíssima - como que a 
preparavam - e os resultados finais integravam-se numa linha de caracte 
rizaçâo inconfundível fosse qual fosse o colaborador ou a obra em quês-



tão), 

O 

Deste atelier trouxe, além de ensinamentos inestimáveis,a cer 
teza de que a educação e a captação do público (caso geral do cliente) 
dependem menos de fáceis exercícios e efeitos do que duma segurança pe_s 
soai e duma convicção íntima e grave da natureza da profissão. 

Se, do trato que teve com o arquitecto, o cliente não trouxe, 
porém, uma impressão da tal segurança e da tal convicçãoj se, pelo con
trário surpreendeu fraquezas e carências de formação - êle vai ser um 
agente de indisciplina e de perturbação, multiplicando as dificuldades a 
que tão ingloriamente já nos habituamos. Transferirá para si a responsa 
bilidade duma crítica e dum contrôle que lhe não podem caber, reduzindo 

, . m'"t'l UNIVERSIDADE DO PORTO a . . , . . , 
a discussão a termos de propriedade e de concorrência. Arbitrará prazos 
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absurdos, preços, alterações no projecto e no decorrer da obra. Pedirá 
desenhos a amigos e conhecidos e, quando começar a entender da coisa , 
substituirá materiais, peças, dimensões. Se lhe não fazem os descontos, 
as vontades e as modificações - ameaçará mudar de técnicos,,, levando 
mais confusão e desmoralização a um meio que tanto sofre com elas,,, 

A adaptação à vida prática reveste, por estas e por outras ra 
zoes, aspectos muito penosos; a não ser que, aproveitando a ambiguidade 
do adjectivo sublinhado (prática, cómoda, sem dificuldades), se envere
de pela vida fácil - o que poupa a cada um as tais angústias metafísi
cas, desgostos à família e arrelias à empreitada. 

Entre as outras razões figura, naturalmente e à cabeça,a igno 
rância dos materiais de construcção e do respectivo uso - assunto de pe
dagogia escolar, reservado para o último capítulo. Aceitando esta igno-



rância como coisa provada, não é difícil calcular como vai ser penosa a 
adaptação do aluno (cuja imaginação foi alimentada de livros e revistas 
reveladores de altíssimas técnicas) às realidades da nossa rudimentar 
indústria de materiais de construção. Se algumas obras de maior vulto e 
mais altos preços unitários - logicamente atribuidas a profissionais de 
nome feito - permitem uma certa gama de materiais; a maior parte delas 
leva o arquitecto insipiente ao recurso da rusticidade, com que preten
de mascarar a pobreza dos meios e a sua inaptidão para conciliar o es ti 
rador com o estaleiro. 2fi fora de diívida que este caminho e outros seme* 
lhantes deixam muitas coisas por. resolver e que a nossa arquitectura 
sai deles naturalmente diminuida. Mas não só a desactualização dos meios 
se reflecte na qualidade da obra realizada, A despersonalização dos nos 
sos materiais tradicionais - forma caricatural da estandartização - e 
o baixo nível duma mão de obra de circunstância - a que nunca se procu* 
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rou dar uma preparação ;NaĤ fq̂ &&âE ̂ 1¾^%¾3 contribuem para dificultar a 
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tarefa de construir bem, Se acrescentarmos a esta pobreza de meios - ma 
terias - mão de obra - o mecanismo económico que faz girar a nossa cons 
trução civil (com as suas ambiçfles, pressas, disfarces e recursos); e 
por outro lado considerarmos as crescentes exigências e a complexidade 
técnica da arquitectura dos nossos dias - entenderemos melhor as imensas 
dificuldades dos que pela primeira vez se vêm atirados para o poético 
mundo das argamassas e dos andaimes,,. Sobretudo, se dum simples tijolo 
sabem apenas o nome, a cor, poucas vezes as medidas e quási nunca a tex 
tura... 

Depois, falar só de passagem, nos regulamentos inadequados 
e estáticos, no antes-quebrar-que-torcer e nos seus irmãos gémeos - a 
excepção e o favor de amigo -,nas repartições técnicas e nos seus corre 
dores e ante-câmaras, na venalidade do funcionário e na boçalidade do 



constructor... ê desfiar um verdadeiro rosário de amarguras...E, se al
guém, com desejos de fazer justiça, teimasse em procurar um responsável, 
alguém que respondesse por um tal estado de coisas^ estou certo que não 
encontraria senão.,, um crime perfeito e do criminoso nem a mais ligei
ra notícia, 3£? talvez, por isso., que com tanta desconfiança olhamos uns 
para os outros,.. 
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A independência com que venho tratando estes assuntos, no 
meadamente os que se prendem a certos aspectos da pedagogia escolar, 
é o maior elogio que posso fazer aos Mestres e Professores desta Es_ 
cola de Belas Artes, ainda que nada daquilo que escrevo seja dirigi 
do a pessoas ou a processos de ensino, mas aos programas descrimina 
dores e à estrutura geral do que vem sendo entre nós o curso de Ar
quitectura. 

Estamos assim chegados ao assunto designado como fundamen
tal nesta série de reflexões sobre a profissão e o curso e como o 
tempo me não chega para introduções, (além de que já alguma coisa 
ficou dita sobre o arquitecto e a sua comprovada dificuldade de a -
daptação â vida prática), vou tentar apontar aqueles factores que 
mais directamente determinam que o exercício da Arquitectura não se 
ja afinal aquela disciplina e aquele poder de realizar que justamen 
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A ineficácia da preparação secundária e a falibilidade de 
certas operações complementares (atelier, estágio, etc.) não chegam 
para explicar essa determinação; as insofismáveis e profundas ra -
zoes temos de procurá-las no próprio curso de Arquitectura, na hie
rarquia e no conteúdo das suas cadeiras. 

Encurtando razões, os resultados dessa procura definem-me 
três direcções principais: a cultura geral (artística e literária), 
a preparação técnica e as matérias acessórias, também ditas de cul
tura geral cientifica. De cada uma delas vou dizer alguma coisa e, 
bem aasim, de como se lhes prepararia uma solução provisória, por -
que de soluções definitivas só um trabalho de longos anos e de com
pleta revisão de matérias e pedagogias seria capaz. Aliás, os pro -
gramas estão feitos e realizados em escolas e faculdades de arqui -
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tectura espalhadas pelo mundo fora. Haveria que estudá-los cora sere 
nidade e como se dum desígnio a longo prazo se tratasse, compara -
-los, transferi-los - em bases psicológicas certas - para as nossas 
condições de vida e de trabalho, criar-lhe raízes em problemas na -
clonals e numa tradição integrada e actual. 

Para já (e porque não estamos sequer em vias de adoptar 
uma técnica capaz de pôr em movimento o complicado mecanismo que a 
realização de tais programas implicaria) trata-se de conseguir uma 
plataforma que nos permita aproveitar o que há com melhor sentido de 
utilização ... e um pouco de fé no futuro. 

_PORTO 
Eí 
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A Escola não dá condições de aquisição duma cultura geral 
\ I CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

(nem a Escola, nem qualquer estabelecimento de ensino de que eu te
nha notícias) e não deve ser preciso chamar a atenção para a difi -
culdade que é, actualmente, adquirir uma cultura fora do trabalho 
organizado e do convívio universitário, pelo carácter científico e 
técnico da cultura moderna. Pois a cadeira de História de arte pod_e 
ria ser a chave duma cultura geral, desde que assumisse a importân
cia e a intransigência duma cadeira fundamental. Tal como está ho -
je, porém, com o carácter acessório que lhe coube em sorte e real -
mente subestimada pela grande massa doa alunos, ela não desempenha 
aquela função disciplinadora e esclarecedora de que um curso de ar
te não pode prescindir. 0 arquitecto (para não falar do pintor ou 
do escultor) sai da Escola com reduzidíssimos conhecimentos de his
tória de arte e ainda por cima lhe pode acontecer o pior que é jul-
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gar-se iniciado (ou até entendido) noa seus segredos ... Como é do
loroso ouvi-lo, então, papaguear os nomes do Miguel Angelo, do Ra -
fael, do Leonardo, como fantoches duma antiguidade de que não conhe 
ce o grão nem a medida... Gomo ê confrangedor ouvi-lo falar no Pi -
casso (quer finja aceitá-lo, quer não) sem qualquer elaboração ou 
vontade dela, sem conhecer, sem distinguir, sem receio das pala -
vras!... Será exigir demais dum diplomado por uma escola de artes 
plásticas que saiba distinguir um pintor flamengo dum italiano; um 
pintor do alto Renascimento, de um seu percursor enterrado há dois 
séculos? ... Será exigir demais que certos termos (e os seus concejL 
tos) como por exemplo expressionismo, simbolismo, surrealismo, abs-
traccionismo, etc. irremediavelmente ligados lá â conversação,â lei 
tura e â referência histórica lhe sejam familiares? Ensinar es bas 
coisas (exigindo-as) é, antes de mais nada, fornecer um mínimo de 
vocabulário para que as pessoas se entendam com palavras do dia e 
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não se degladiem grosseiramente, inutilmente, penosamente... 
Não proponho uma história de artes plásticas confinada e 

nefelibata, pairando sobre as realidades do pensamento e da acção, 
levemente arqueológica (a despeito dos seus matisses e portinaris), 
desligada de literaturas, música, espectáculos. Muito menos aceito 
que o seu estudo se faça sem uma preparação histórica efectiva, sem 
o apoio das matérias que impõem uma disciplina e preparam uma com -
preensão geral como são a geografia humana, a economia, a estética. 
Aliás - insisto - não faço um programa; peço simplesmente que se re 
conheça a sua falta (ou a inoperância do que está em vigor) e se pen 
se na sua urgente elaboração. Na generalidade, porém, suponho que o 
curso de história de arte deveria acompanhar o curso geral do pri -



meiro ao último dia. As aulas seriam diárias, variadas, naturalmen
te inconformadas com a simples presença do aluno e com a contingên
cia do ponto de exame e da chamada eventual. 

Os primeiros anos proporcionariam conhecimentos gerais (a 
poiados pelas matérias de síntese já apontadas), enquanto os últi -
mos seriam destinados â investigação, ao estudo de artes comparadas, 
â elaboração de trabalhos teóricos, â organização sistematizada de 
demonstrações e festivais de arte - também estes cumprindo progra -
mas e ciclos previamente estabelecidos. 

Os cursos seriam pequenos e, portanto, vários, subdividi
dos ainda em reduzidas equipas de trabalho, cujas actividades se re 
partiriam pelo tempo escolar e pela recolha exterior. A publicação 
posterior de relatórios, teses, críticas e impressões, a sua livre 
circulação através das diversas equipas e de toda a população esco-

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
lar e a sistematização de colóquios e debates dariam o estímulo que 
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os actuais pontos (tão ciosamente escondidos) não conseguem dar,agu 
cariam o espirito critico e o sentido da responsabilidade, além de 
que informariam realmente o professor ... que assim via a sua fun -
ção policial muito dignificada. 

Um vasto e sempre crescente museu de reproduções estaria 
na base da documentação escolar - reproduções de pintura e das de
mais artes (maiores e menores)j não tão perfeitas que se tornassem 
limitadas em razão do seu cu3to, mas dignas, numerosas, eficientes. 
Ao falar em reproduções penso mais em painéis volantes, isoláveis e 
substituíveis do que em livros difíceis de conservar e de manejar 
ou do que nas chamadas projecções que duram uns segundos e nada po
dem contra um momento de indiferença ou contra o cansaço da repeti-
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ção. Não tenho dúvidas do que o simples contacto com essas reprodu
ções, durante os cinco ou seis anos do curso geral, prepararia um 
indestrutível mundo de imagens e de relações fáceis e ricas entre e 

poças, estilos, movimentos e homens. 
Paralelamente, uma cadeira autónoma de história da Arqul -

tectura, visando sobretudo a história da arquitectura moderna, pre
encheria uma gravíssima lacuna na formação actual dos arquitectos 
que sobre o assunto vêem revelando a mais completa (e inacreditável) 
ignorância. Não é preciso, aliás, encarecer a importância desta ma
téria - verdadeiramente nova (!) no nosso quadro de estudos especia 
lizados (!) - porque ela responde a necessidades de informação, de 
consciência e de identificação, sobremaneira angustiosas. 0 conheci 
mento duma história adulta da arquétectura moderna alargaria os ho
rizontes do pensamento e da razão profissionais e prepararia uma ver 
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dadeira cultura arquitectónica, enraizada e substancial. 
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Quanto â preparação técnica ministrada pelas nossas esco
las de arquitectura pode dizer-se que é inexistente, apesar de, na 
profissão do arquitecto e desde o primeiro instante, a técnica di -
zer a palavra q.e ordem e os materiais forçarem tipos de expressão... 
por muito pouco mecanicistas e engenheiros que queiramos ser ... 

Conforme já disse atrás, não pode haver para já grandes 
ambições quanto aos processos de trabalho, investigação e altas té
cnicas laboratoriais; mas também disse que isso não devia impedir -
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-nos de tentar qualquer coisa â escala das nossas possibilidades 
imediatas. A criação duma cadeira de obras, por exemplo, viria ofe
recer aos cursos teórico-gráficos de composição e construções o a-
poio que lhes falta e tanto lhes diminui a eficiência;e por esta ca 
deira, entendo eu um contacto permanente com obras em curso que o 
meio urbano facilita - contacto diário, comprovado, controlado por 
uma equipa de professores - assistentes conhecedores do meio e das 
dificuldades do estagiário... Não o contacto morno dum atelier onde 
se pode acabar a dobrar cópias e a fazer letreiros, mas um contacto 
rodeado de cautelas com o construtor, homem naturalmente viciado e 
viciador, propagandista de processos sumários, pequeno artifice á 
portuguesa com muita manha, bastante habilidade, algum dinheiro e manha, bastante hal 

aconomico. I pouquíssimo sentido e 
Tal como as coisas estão hoje é este homem que o jovem FACULDADE DE ARQUITECTURA 

profissional vai enfrentar, de alma cândida e sorriso amarelo, emba 
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raçado âs primeiras palavras por uma semi-terminologia sem grande 
sentido técnico mas suficientemente vasta para causar inquietações. 
.. 0 primeiro contacto é quase sempre uma terrível e perturbadora 
derrota, Sai-se dele com um travo de traição na boca e um desejo de 
outra vida onde os riscos sejam menores... Depois vem a natural re
cuperação, demorada, desigual, dificultada por circunstâncias de to 
da a ordem; de qualquer maneira o edifício nasce e cresce 3em ali -
cerces, o que é muito mau, todos o sabemos - por muito pouco que en 
tendamos de edifícios e de alicerces... 

Ora, se as terras pequenas, onde há regimentos e quartéis, 
adaptam a sua vida â presença destes, com todas as consequências 
que dai lhes advêm; se uma cidade como Coimbra se molda à sua Uni -
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versidade e entra com ela no seu perfil; porque é que cidades como 
Lisboa e Porto não poderão transformarse em estaleiros dos futuros 
técnicos da construção civil? 

Tanto numa como noutra, as obras de carácter oficial e se_ 
mioficial tem um desenvolvimento apreciável e não constituiria em
baraço  antes pelo contrário, seria de rara utilidade para a quali 
dade dessas obras  a presença de equipes escolares, devidamente e_s 
truturadas e controladas. 

Imagino essas equipas constituídas por alunos de diversos 
anos e ligadas a um esquema geral de trabalho, onde, nos lugares 
chave, estariam mestres e assistentes definindo uma organização e 
uma hierarquia. Por outro lado, três ou quatro anos de contacto com 

\J ■ I I—^ I .1 
os trabalhos de construção civil, tornariam o aluno apto a ser che
fe duma equipa e a confirmar consigo próprio, ensinando, os conheci 
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mentos adquiridos. 
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0 trabalho destas equipas seria traduzido em relatórios 
vivos, estimativas, cadernos, medições, pormenores, descrições; na
da roubando (a meu ver) âs prerrogativas escolares e facilitando so 
bremaneira o aproveitamento dos cursos teóricos. Estou aliás, con 
vendido de que a profissão começa verdadeiramente na primeira lição 
e no primeiro dia de aula... Daí em diante começam a crescer asas 
ou começa a apertarse uma coleira ... e que difícil será mais tar
de transformar uma coisa na outra... 

Restame acrescentar que esta permanência em obras nada 
tem a ver com as famigeradas visitas de estudo em ar de passeata e 
recreio. Não. Nada de contactos de excepção, mas disciplina de vis
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ta, de ouvido, de olfacto. Argamassas e ceresitas; os pregos na ma
deira e a massa nos vidros. As soleiras e as fechaduras, as dobradj. 
cas e as fossas... Tudo entendido e não decorado e esquecido... Os 
fatos pontilhados da poeira fina das obras; as mãos habituadas à ca 
ricia vária das argamassas...( Ver crescer uma obra como o filhote 
do lavrador se habitua a olhar os feijões e a espiar o seu cresci -
mento...) Só compartilhando dessa forma se atingirá a desejada subs
tância. 

Sobre inconvenientes, não os vejo maiores do que os ac -
tuais, dependendo tudo, aliás, do apuramento da organização; mas,se 
me perguntarem se todos e cada um são capazes de fazer por si pró -
prios essa mesma adaptação â vida real, eu direi que não. S claro 
que mais tarde ou mais cedo acabarão por actuar profissionalmente(?), 
mas, como homens, estão deformados e empobrecidos... e, se há os 
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que triunfam ou julgam t r i u n f a r , temos de t e r em conta que a h i s t ó -
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ria da humanidade não é só a história dos audazes, mas também a dos 
que o não foram; não só a dos que tomaram iniciativas, mas também a 
dos que permitiram que outros as tomassem... 

Dois dos três pontos principais - talvez os que mais inte 
ressaria definir - ficaram apontados. O último, que a falta de tem
po me impede de incluir nesta série de reflexões, será objecto de 
algumas referências no caderno de notas que acompanha este volume. 

c^-~£r\ *=V ^ X^L^^L^ ***r / Jy^ 

http://CENT.RO


TEMAS RURAIS 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
IENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

11 0 que tentaremos mostrar é que, mesmo quando se trata 
da pressão modeladora de forças económicas ou culturais, elas se 
fazem sentir sô*bre o homem e sobre o grupo humano, em última análise, 
atravls de um mecanismo biológico: á através da deficiência alimentar 
que a monocultura impõe, ê atravls da fome que o latifúndio gera e 
assim por diante ". 

JTosué de Castro em 
" GEOGRAFIA DA FOME " -j 





A PROCURA DO TEMPO 
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Nascido duma semente desconhecida, o homem eaconde-nos a sua 
verdadeira natureza. Desde a criação do mundo, desde que êle foi criado 
ou gerado, até que dominou o primeiro impulso, estende-se um tempo sem 
medida (e sem resposta às nossas perguntas), onde se perdem todas as 
pistas que o poderiam revelar. 

Que mão o teria conduzido? Quem levantou a ponta do véu que 
cobria tudo? Q.uem o precedeu e ensinou?,,. Acasos, deuses, super-homens?.. 
Donde lhe vieram os poderes e os sinais que usa? Donde o fermento que o 
levou à condição humana? 

Sé pondo-nos a adivinhar. As notícias do homem são tão recen 
tes que a maior parte da sua histeria fica dum lado que não é o nosso. 
0 seu olhar, a sua figura, os seus sonhos, ainda revelam remotíssimas 
lutasj mas ninguém poderá testemunhá-las. 

Aos poucos foi*Be levantando: os primeiros grupos, os primei. FACULDADE Dt ARQUITECTURA 
ros abrigosj os campos semeados sucedendo-se à caça e à pesca; a roda 
e o fogo, a arte e a religião, as trocas e as guerras, os servos e os 
chefes, a posse e a lei... Para conseguir cada uma destas coisas foi-lhe 
preciso tanto ou mais tempo do que o que lhe falta ainda para vencer a 
morte ou o simples medo da morte,,. 

Porque se levantou o homemt Não é nojo da verdade ou falso 
encantamento aceitar que a vida dos animais selvagens ê a que melhor 
lhes convém, 21es vivem, dispersos, a mesma vida atenta e contingente, 
natural e decorrida que o homem teria vivido se o seu instinto o não 
levasse a outras coisas, Disseminar-se e confundir-se não parecia ser, 
porém, o seu destino, mas sim unir-se ou dividir-se, a qualquer custo, 
A sua posição foi logo relação e distinguir o seu signo alarmante, des. 
de os tempos mais recuados. Daí lhe vieram cheiros a injustiça e a pe
cado. Aspirou e amou um e outro e, para os manter vivos, criou a liber 
dade e o código. 
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Sé entSto reparou em si. Decidiu que a sua condiç&o era impré 
pria e daí em diante a história foi "biografia. Quiz melhorá-la e nÊo 
olhou a meios. Como fêz? - Uniu e dividiu. Uniu para ter força; dividiu 
para ser o mais forte. Unindo, criou o complexo da cidade; dividindo,pqs 
suiu a extensão dos campos. (Assim da negaçSo dos campos, nasceram ver 
dadeiramente as cidades, e nSo pelas mentiras da beleza, do clima, da 
fertilidade ou do azar.) 

Pelos tempos fora, através de injustiças e torpezas, tSo gran 
des ou maiores do que as de hoje, os homens viveram divididos pelo cam
po e pela cidade. Enquanto comeram à mfio as pernas de cabrito, brigavam 
e alegravam-se em conjunto, Entendiam-se e até se revezavam, como se o 
instinto lhes mandasse conservar uma coisa e a outra. Tinham cada um a 
sua religiSo, mas, os que viveram aqui ao pé de no's, atiravam-se ao la 
tim com uma só* vontade de o virar io avesso,.. Eram, entSo, bárbaros , 
recém-chegados, sabe Deus de onde e ocupados em coisas bem despreziveis, 
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Hada sabiam a respeito de si mesmos, mal mediam o tempo e con 
fundiam os anos, as estaçSes e as colheitas. Aliás, as suas contas nSo 
batiam certas com as que faziam, por exemplo, os hebreus, os egípcios e 
os chineses; pois, se uns falavam de escassos milhares de anos e outros 
de largas dezenas de milhar, havia os que punham milhSes em jogo,,, 0 
tempo tinha atraiçoado os homens, nSo lhes deixando qualquer ponto de 
partida,,, NSo havia remédio senSo começar e fazer correr, desta vez, o 
tempo ao lado do progresso, para que se vigiassem um ao outro. 

Conforme corriam juntos, as cidades cresciam e fugiam aos cam 
pos, como se tivessem rodas ou pés e, cada manhS que nascia, acrescenta 
va um distintivo ao seu perfil: uma casa, uma torre, uma chaminé, um 
poste telegráfico, um guindaste. 

As coisas tinham mudado muito; o latim era uma coisa sem sen-

3 



tido, a religiS-o já nao tinha o mesmo e das pernas de cabrito ê melhor 
nem falarmos. Se a sua origem estará mais esclarecida, continuavam bár 
baros como tinham vindo e mais divididos do que nunca, porque já há 
muito tempo que o homem da cidade vinha perdendo de vista o seu seme «» 
lhante dos campos... até" que o esqueceu e expulsou das suas contas.(Tu 
do isto aconteceu através dum período muito longo, semeado de pecados, 
guerras, fomes, pestes e algumas alegrias de permeio). 

Entre eles manteve-se, entretanto um ritual ou contracto ain 
da mais bárbaro e obscuro do que eles próprios o eram. Consistia em que 
a mesma batata, que as mSos sujas do homem do campo arrancavam hoje à 
terra, fosse devorada amanhã pelos dentes alvos do homem da cidade,.. 
Tudo isto sem se conhecerem ou se importarem um com o outro. E nada 
mais... 

quanto ao resto, dividiram-se as artes e as ciências, as res 
L - . i - . UNIVERSIDADE DO PORTO 

p o n s a b i l i d a d e s e os cos tumes , 
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Dum lado aguentava-se. Aceitava-se que o tempo continuasse a 
jogar à certa com a natureza e os usos. Uma vida era razSo natural duma 
outra e cada esperança tinha um prazo conhecido. 

Do outro lado excedia-se tudo: a esperança, a previsão, a es, 
cala, Desfasava-se o próprio tempo e cada vida era um constante reajus 
tamento. 

O 

Os campos eram bons, Rejuvenesciam e criavam. As pessoas ti 
nham uma vida simples e inocente e nSo precisavam sequer lavar-se para 
serem respeitadas. Havia pouco que comer e que vestir, mas, em compensa 
çSo, os ares eram puros, as maneiras francas, os dias tranquilos, ka ve 



zes o tampo sobrava, de tal maneira, que não havia algibeira capaz de 
o esconder e,,. quando faltava, nSo tinha remédio; mas as ambiçCes eram 
poucas e, mesmo assim, sempre maiores do que o dinheiro capaz de as ma 
tar, Havia sol e chuva com a clareza de que um e outro sSo capazes e 
ninguém pensava em disfarcá-los... Às vezes parecia que as horas jánSo 
batiam. Era o equilibrio feito de sujeição e de recolhimento. Era a 
paz,,, (Por este andar, os do campo pareciam dispostos a encontrar o 
animal perdido e tê-lo iam feito se os tí&o tivessem barbaramente acor
dado),,. Se o campo não era céu, entSo é porque no céu se comia bem e 
as pessoas tinham ideias sobre a marcha do mundo. 

Em compensação, as cidades eram más e devoravam os próprios 
filhos, Não seriam o Inferno anunciado para o fim do mundo, mas já dei 
tavam fumo como se o fossem, A-pesar-de tudo, havia nelas o que se podia 
sonhar, experimentar- possuir, roubarÎ a ciência e a beleza, os ves 
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Conforme foram sabendo estas notícias, os homens do campo a-
correram à cidade. Primeiro à espreita, depois em grupo, por fim em pâ 
nico para não serem os dltimos... Começou a rarear a gente nos campos 
e o contracto da batata tornou-se cada vez mais difícil. Tudo se alte
rava. 0 dinheiro era mais abundante, mais leve, mais fácil e as ambi-
çtSes cada vez maiores. A vida vivia-se mais depressa e tudo ali era di_ 
ferente até aos filhos e às doenças. 

Os homens do campo tornavam-se, finalmente, homens da cidade. 
Em vez dos bois, da vaca e dos rebanhos tinham agora uma galinha enoar 
cerada, um gato que não era bem deles e um pássaro numa gaiola de ara
me. 

Aos postes telegráficos e aos guindastes acrescentaram as ci 
dades outras coisas a que nem sei chamar nomes,,. Imensos navios cruza 



m 
vam o espaço e alguns chegavam tão longe que se nascia e morria duran
te a viagem,«. Cá em baixo, uma floresta de torres, fios, chaminés, mo* 
tores, vigas, antenas, ruídos, luzes, tráfegos, sinais, submergia a mui 
tidão e cada um trazia dentro de si um verme a devorar-lhe as entranhas. 
Respirava-se mal. Os homens parecia esperarem qualquer coisa do ar ou 
de outros mundos e começaram, então, a visitá-los. 

J"á não era permitido ter filhos sem uma licença especial e a 
fome, nas cidades, - crescia com elas. Foi então que resolveram matá-la 
e, depois disso, nunca mais mataram ninguém. A guerra contra a fome foi 
a última guerra dos bárbaros e o seu desfecho coincidiu com o maior prés 
tígio da cidade, que se tornara um centro de coisas espantosas. Coisas 
para ver, ouvir, transportar no espaço e no tempo; coisas que ainda se 
não desejavam e já se possuiam. 0 bem estar não se media pelo que se ti 
nha. mas oeia capacidade de desejar. A imaginação era a moeda e cada um 1 ' * w F A C U L D A D E Dt ARÇJUI I HJI U R H 
passou a procurar em si uma riqueza possível, porque diferente. 

Há muito mais de dois mil anos que Cristo andara pelo mundo e 
há mais de mil que os homens prudentes e sábios pregavam contra a cida
de e os seus vícios, proibindo aos homens que vivessem em rebanhosj lem 
brando-lhes que o hábito de cada um era mortal para o seu semelhante.Só 
agora, porém, eles podiam atender a essas coisas e a sua partida para 
os campos - já então completamente desertos - ficou na história com o 
sabor dum final feliz... Mas isto não era senão um recomeço. 

Devolvidos à terra, donde uma desconhecida semente os fizera 
nascer um dia, eles preparavam, no silencia das suas almas, qualquer coj. 
sa que os representasse melhor do que a memória ou a fama. Talvez a imor 
talldade. (Ou somente o não a desejarem). 

Vencidas a doença, a fome e a guerra, faltava vencer o absur
do da morte - agora que nem poetas nem heróis a desejavam. 
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" E3tes homens não são filhos do mesmo Adão e da mesma 
Eva? Estas almas não foram resgatadas com o sangue do mesmo Cristo? Es
tes corpos não nascem e morrem como os nossos? Não respiram o mesmo ar ? 
Não os aquenta o mesmo sol? Que estrela é logo aquela que os domina, tão 
triste, tão inimiga, tão cruel? " 

P. António Vieira 



Já vimos que nSo nasceram ontem os camponeses e que a Bua his, 
tória foi durante muito tempo a história do mundo. Quando adormeceram, 
o seu sono prolongou-se por décadas, séculos e milénios. Viveram todo 
esse tempo na condição absurda do sono, enquanto à sua volta os outroB 
homens prosseguiam acordados e vigilantes. 

0 silêncio e a escuridão que marcaram essa noite tSo comprida 
conservaram-nos iguais a si mesmos. Iguais nas suas casas, nas suas dai 
ças, no seu pfio, no seu amor, A sua topografia social nSo sofreu nunca 
aquelas transformaço*es que tantas vezes pareceram inevitáveis e assim 
chegaram aos nossos dias, 

NSo quero com isto fazer supor que as invasQes, os nacionalis_ 
mos, os grandes empreendimentos humanos, de facto, os tenham ignorado. 
Frequentemente sofreram consequências económicas de causas exteriores e 
até eles chegou o eco dos movimentos mais significativos em que os ho
mens arriscavam o seu destino. A chamada revoluçSo agrícola e a revolu
ção industrial que lhe pôs termo introduziram modificaçSes nas cultu
ras e nos padrt5es de vida. Mas nSo em toda a parte, A agricultura rudi
mentar subsistiu em largas manchas pelo mundo fora, revestindo a forma 
das mais penosas monoculturas, e nSo precisamos passaporte para o veri
ficar com os próprios olhos... Porque foi assim e nâo de outra maneira, 
talvez, em rigor, ninguém o saiba explicar e assim se foi escrevendo a 
história da agricultura como a história absurda dos alimentos gerando a 
fome, do latifúndio gerando a pobreza integral. Ora, num mundo em que Be 
evidenciou "dentro dum rigoroso critério científico" que "cerca de dois 
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terços da humanidade vivem num estado permanente de fome"; os campone
ses, representando três quartos da população activa do globo, teem o 
destino à vista, 

0 comércio, a indústria e a história pareceram, por vezes, ag. 



tos a atingi-los, mas para isso seria preciso terem-nos encontrado pri
meiro. Havia, porém, um estranho mimetismo a dissolvê-los na natureza e 
a escondê-los dos olhos estranhos,., A terra tomara conta deles e como 
fenómeno simplesmente físico foram tratados. Esperava-se deles o que se 
esperava duma figueira, dum regato, dum animal de jugo - fruta, água , 
trabalho. Ao homem gregário era dado o direito de falhar, de mudar, de 
recomeçar, A Cidade, o Poder e a Comunidade assistiam-no, até para o 
dominar, mas nos campos vivia-se e morria-se pela graça de Deus ... 
Até aqui a alegoria... 

Pois entre n6s e duma maneira geral entre os paises de gran 
de extensão rural em regime de exploraçSo indirecta, passa-se com bre
vidade da alegoria aos factos. Neles, o panfleto e o orçamento estão tSo 
próximos que a cada momento se cruzam e o pormenor nSo pode nada contra 
as verdades gerais. Por isso, quando digo que o camponês está adormeci, 
do, que nSo vive, que foi esquecido,nSo sacrifico a expressões gracio
sas, mas pretendo dizer isso mesmo - porque a sua condiçSo n£o tem si
do até hoje a do homem acordado, a do homem vivo, ou a do homem que per 
tence à mesma comunidade dos nossos destinos, 

0 nosso trabalhador rural - caso limite de imprevidência e de 
negação sociais - nao permite que exageremos os seus males, Representan 
do a quarta parte da populaçSo do país e 60 $ da população agrícola acti 
va, êle nSo tem nada e corre todos os riscos. Comer, vestir-se e abri-
gar-se sSo para êle possibilidades de circunstância, sem que desta con
diçSo lhe venham quaisquer gozos neste mundo. Restam-lhe os gozos eter
nos do outro mundo - recompensa dos justos - mas, a avaliar dos reparos 
que sofre a sua moral de comportamento (a única de que lhe pedem contas), 
é de supor que até esses lhe sejam negados. 

Isto que se d3z a respeito do assalariado rural, nfio fica mui 



to fora de propósito quando se estende à generalidade das famílias que 
trabalham a terra sem a possuírem, do Forte ao Sul do país. A extremava 
riedade da natureza geográfica, dos tipos de cultura e de contracto, do 
grau de concentração humana e da produtividade do solo permite-nos, a-pj» 
sar-de tudo, fixar entre coordenadas muito próximas o nível de vida ru 
ral português - e não digo português em oposiçSo a qualquer nível de vi 
da estranho - mas sim para que saibamos de quem falamos e a que realida 
de nos estamos apegando. 

Uma constante economia nacional, traduzida no orçamento fami
liar, no poder de compra, nos haveres pessoais, permite-nos que, de al
gum modo, tratemos como classe esta desorganizada e numerosa população 
dos campos, incluindo nela os muito pequenos proprietários, cuja produ
ção insignificante não conhece lucros e cujo montante de despezas é* tSo 
baixo que em qualquer outra estariam deslocados. São eles, aliás, os 
primeiros a não fazer qualquer descriminação, sendo normal ver-se um pe_ 
queno proprietário trabalhar por conta dum rendeiro ou dum caseiro e 
exercer qualquer pequena profissão servil, 

O . 
Alguma coisa, porém, está acontecendo e abalando condiçCes tão 

demoradamente experimentadas, Factores novos, insólitos, cuja força se 
desconhecia, fizeram já em dez curtos anos o que o esforço de tantos sá 
culos, de tantas geraçBes, de tantos homens votados à humanidade nSo foi 
capaz: perturbar o camponês na sua vida latente, na sua indolência, na 
sua resignação e fazê-lo pelo menos desejar as realidades de todo um mun 
do que lhe tem sido exterior. Desses factores hei-de dar conta mais adian 
te e dos temores que me sugerem; mas, até lá, vou falar do camponês tal 
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como ainda todos o vemos, tal como subsiste, sem dúvida, em centenas e 
milhares de lugarejos dispersos neste país agrícola; do camponês que foi 
cantado pelos poetas líricos e interrogado pelos inquiridores de alguns 
raros inquéritos feitos à nossa vida rural. 

Uns e outros falaram das suas virtudes, da sua humildade, do 
seu amor à paz,,, mas nao estiveram de acordo nalguns pontos. 

O 

ado, NSo concorreram só" os poetas líricos de 
ceira categoria, espalhados por toda a parte on 

A volta do lavrador e da vida rural teceram os seus cantoreB 
uma teia fina, resistente, apurada, tecida com°íf io dum ruralismo, ora 
desvanecido, ora apaixonac 
primeira, segunda ou terc< 
de coube letra de formai mas também os nossos pintores de costumes e os 
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literatos criadores de símbolos  o lavrador feliz, os bois amigos, as 
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colheitas fartas,., 
NSo faltaram sequer os escrevinhadores dos compêndios da nos

sa primeira instrução e, certamente, todos recordámos algum inefável tex 
to escolar parecido com este; "gosto muito de viver na aldeia. De manha 
zinha cedo levantome e dou um grande passeio pelos campos onde os lavra 
dores trabalham alegremente," Ou então: "a vida no campo é alegre e des, 
preocupada. Os ares saudáveis criam apetite e desenvolvem o corpo".,, 
"enquanto o lavrador trata da sua seara, a mulher prepara activamente o 
almoço que depois será comido, com os filhos, à sombra duma grande ár

vore". 

(Estes pontinhos reservam lugar para uma exclamação que deixo ao crité
rio e ao sabor de cada um). 
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S'oram assim as nossas primeiras leituras. Procurar exemplos se_ 
melhantes - até na nossa literatura representativa (?) - seria tarefa 
tSo fácil e tão pouco asseada como apanhar do chão papel velho e pontas 
de cigarro, 

A ingenuidade e a perversidade desse simbolismo vicioso che
garam a toda a partes O lavrador era feliz, alegre, saudável. Homens e 
mulheres, novos e velhos, de trajes requintados e garridos, cantavam e 
dançavam por dá cá aquela palha, 0 próprio trabalho era um dom de Deus 
e o ar livre o seu meio priveligiado, A umeaoutro atribulam os poetas 
anémicos da cidade tanto a beleza das mulheres, como o carácter e a no 
breza de porte dos varSes e, para os mais líricos, as avezinhas do céu 
e os animais da floresta forneciam a imagem conveniente, 

Ho fundo, não me surpreende que a nossa literatura, geralmen 
te tão despida de sentido de humor, tenha levado t&o longe a sua exal
tação. Surpreende-me, sim, que tantas vezes tenha tomado e retomado os 
mesmos temas insípidos e tolos, como se a realidade destas coisas sim** 
pies estivessem muito para além do que era capaz, A poesia e a ficção, 
reveladoras de usos e costumes raras vezes os tomaram na sua profunda 
razão de ser, Seduziu-as mais facilmente o exotismo desse outro homem 
que era o camponês e na exploração desse exotismo se perdiam, quando 
não na exaltação beata de belezas e virtudes nunca vistas. 

Com que simplicidade viam os campos e os seus problemas hu
manos!,, , A acreditar nelas, uma espécie de moral natural pairava so
bre as pessoas e dela jorravam, incessantemente, a equidade, a bondade 
e o amor do próximo, Desde crianças cresciam longe dos vícios da cida
de e quando velhos eram sentenciosos e sabedores. As casas limpas e o 
carácter, tinham flores nas janelas, telhados rubros, paredes caiadas 
de fresco e no interior abundavam os produtos naturais, as carnes cura 



das e os bragais de lihno branco, 
Descrevia-se o lavrador como um homem limpo de corpe e alma. 

A sua alimentação higiénica e frugal comparava-se, com pesar, a alimen 
taçao defeituosa e complicada do cidadão. Os ovos e o leite, o mel e 
a caça, os frutos da horta e do pomar, a capoeira e o fumeiro, a água 
e o vinho puríssimos pareciam restos seculentos do paraíso perdido,mas 
todos concordavam na justiça do seu usufruto pelo bom camponês sem pe 
çados. 

As suas virtudes morais impunham-no. Era íntegro de carácter, 
firme nas amizades, sociável e franco no convívio e até a sua ignorân
cia era um dom de Deus,., Ignorância aparente, claro está. Ignorância 
de artes e ciências vas, fomentadoras da perdiçSo e do orgulho,.. Que 
felicidade para êle nSo saber 1er nem escrever, permanecer afastado dos 
males que atormentam o mundo - longe das guerras, dos cataclismos, das 
bancarrotas, das políticas| .°A.DÍ>^ap^T£ havia de andar à procura, seas 
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coisas vinham ao seu encontro? Ia à igreja, ouvia a palavra de Deus e 
isso lhe bastava. Em vez do mau teatro tinha o pôr do sol. Em vez de 
másica pagS, o canto dos pássaros e dos grilos do Senhor, ÎTSo limitava 
os filhos, amava com simplicidade e tola a sua existência era resolvi
da em beatitude. 

Ninguém se admirava, pois, ouvindo os camponeses cantar en 
quanto puxavam o arado; mas nem todos interpretaram os seus cantos da 
mesma maneira, MSe cantavam alguma melopeia lenta e grave, isto nâo si, 
gnificava que tivessem a alma tranquila e estivessem satisfeitos com a 
sua sorte, Quasi sempre reinava o estado crónico, a preocupação, a des, 



confiança, a inquietação. Havia entre uns e outros, muitas vezes p o r 
coisas de nada, rancores ferozes e explosSes de c ólera selvagem." 

Ao lado dessa literatura graciosa e exaltante desenvolveu-se, 
oom efeito, uma outra literatura interessada em conclusses muito defe
rentes, inconformada logo de princípio com a concepção de opereta que 
se vinha dando à vida rural, mas singularmente afastada da opinifio pú
blica. (A esta, cada vez mais atraíam a melada caricatura ou estiliza-
çSo inefável e cada vez menos o estudo e o rigor das contas..,) 

Muito ambiciosa quanto aos fins, foi obrigada a negar quási 
tudo para começar a construir; mas este maquiavelismo n&o lhe tirou gran 
deza nem poder de acçSo, (Tiraram-lhos, sim, a obturante insensibilidade 
do meio e uma diabólica manobra de obscurecimento,,,) Se passássemos em 
revista os vultos mais representativos dessa literatura de integraç&o, 
verificaríamos com desgosto que eles nSo sfio mais do que nomes para o 
leitor comum; que a sua influência se exerceu, nSo sobre uma linha de 
pensamento, mas descontinuamente e a espaços, sobre este ou aquele;que 
os aspectos mais positivos e clarividentes das suas obras teem sido im 
piedosamente atraiçoados, diminuidos e massacrados, A inexistência da 
tal linha de pensamento explica-nos que a maioria desses nomes seja mais 
de ontem do que de hoje - a-pesar-de se virem notoriamente agravando as 
condiçSes económicas dos nossos trabalhadores rurais, à medida que se 
galgam os decénios deste século dos átomos, 

ïfëo há duas maneiras de entender (ou amar) o camponês. Tudo o 
que se quizer dizer a seu respeito ou fazer a seu favor obrigará a um 
ponto de partida: que, a coisa nenhuma e sob nenhum pretexto, se sacri 
fique a verdade da sua condição. 0 apego a ideias gratas de virtudeB tra 
dicionais e seus equivalentes será legítimo, se resistir a uma informa
ção exigente e sem preconceitos, Pergunto-me, no entanto, a que pode es
sa informação conduzir, senfio à convicção de que êle vive miseràvelmen-



te e em condições incompatíveis com a dignidade humana?.., (Estas coi
sas estudam-se nos livros, quando os há; mas podemverificar-se sempre 
no local, porque teem realidade física e geográfica). 

A habitação do nosso trabalhador rural é uma espécie de sú
mula da sua posição económica, social e humana e uma excelente reférên 
cia para quem alimente dúvidas a tal respeito. Dá, de pronto, uma ideia 
bastante concreta do que se pode querer saber sobre higiene, conforto, 
protecção, ambiência e até sobre o seu habitante, os seus hábitos so
ciais, o seu poder de aquisição, a sua dignidade familiar. Há-as de 
tipos muito diversos do Norte ao Sul do país: as cabanas do Minho e do 
Sado, a cozinha-sobrado transmontana, a palhoça ribatejana, os quartéis 
que em todo o Sul abrigam os bandos migradores, etc,, etc, - todos eles 
com os seus dormitórios colectivos abrangendo três geraçSes familiares 
e seus afins: com a inaptidão;, dos seus materiais e a mais desoladora Ar x F A C U L D A D E TJL A R ^ U I i tciuRA 
carência de equipamento, roupas, combustiveis... Se acrescentarmos a 
isto que a habitação rural é por hábito isolada e constitue o único a-
brigo possível contra o mau tempo; que a alimentação e o vestuário mais 
concorrem para agravar este desconforto e esta desolação - avalia-se o 
que representa a função habitar para tantos milhares de portugueses,es_ 
palhados entre as terras de Espanha e os mares das descobertas... (Se 
a eles se devem as glórias e as fronteiras que temos, muito má paga 
lhes demos e pior será ainda se a cobrimos de mentiras),,, 

A-pesar-de vir revelando uma crescente perturbação perante faç 
tos que não pode ignorar mais tempo, a nossa literatura-tipo de assun -
tos rurais permanece sem objectivos definidos e aparentemente desinteres 
sada deles. Todos nós conhecemos, seguramente, o esqueleto obrigatório 
da solene conferência, do discurso inflamado, do ensaio arrevezado epro 
fundo. 2! sempre o mesmo: começa-se por uma descritiva do assalariado , 
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mal vestido, mal comido, mal abrigado e analfabeto. Dizem-se uns núme
ros de estarrecer: ganha X e às vezes menos... Está quatro e cinco me
ses sem trabalhar. Os seus braços, tornados inúteis, fazem falta ao 
país, a todos nós (generalização de grande efeito psicológico). Eis a 
crise, as importações, o desiquilíbrio económico. Depois fala-se em 
Leão XIII (os mais requintados citam-no em latim), na justiça social, 
nos deveres cristãos de cada um, nos castigos que nos esperam no outro 
mundo se abandonamos à sua sorte os nosso irmãos, etc. A coisa termina, 
pouco depois, em apoteose, quando se afirma com natural orgulho que sô  
mos antes de mais nada um país cristão, respeitador da propriedade e 
que tudo isto deve ser conseguido sem a molestar. Harmonizando - eis o 
termo... E com a solução tão sabiamente encontrada cada um vai para sua 
casa tratar de salvar a alma, 
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Há só uma maneira de entender o camponês - como pessoa humana 
e não como fantoche dum tipismo idiota e inefável, ou como sumário ani
mal da terra - que é tomar consciência de como vive desprotegido, como 
vai perdendo determinação económica. Há, em contra-partida, muitas manej. 
ras de o ignorar - umas filhas de limitaçSes do raciocínio, outras de 
menos confessáveis instintos - mas, aproveitar o silencia da sua condi
ção apática para lhe cantar um elogio mentiroso, ou aproveitar a sua in 
consciência sonâmbula para lhe esconder a própria ruínaj parece-me ac
ção tão feia, que é doloroso tê-la por coisa possível. Além de que essa 
ruína não lhe pertence a êle só. S também nossa. Se o seu poder de com
pra é insignificante, se está abalado na sua moralidade e depauperado no 
seu corpo físico: o que pbde esperar-se dum país que, como o nosso, tem 



as suas raízes e as suas reservas humanas claramente limitadas a uma p̂o 
pulação rural? 

Entretanto, nenhum trabalho de saneamento e recuperaçSo dos 
nossos meios rústicos será possível, sem que previamente se prepare uma 
mentalidade esclarecida - mentalidade nacional, exigente, consciente dum 
estado de coisas e desligada de interesses menos significativos. Eis o 
primeiro ponto dum programa que se põe a cada um de nós e que consiste 
em estudar, conhecer, perguntar, procurar a resposta certa e repor no 
lugar devido o que a mentira e a fantasia dele desviaram. 

é remediado e limpo? - hsioi 0 0 camponês é remediado e limpo? - ifêto; 0 nosso lavrador quan
do trabalha a terra, é pobre e não se lava e sobre esta realidade há já 
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bre na sua casa, na sua pessoa, nos seus alimentos, nos seus haveres,na 
sua roupa. ¥So tem assistência, associação, nem crédito ao alcance dos 
seus meios. Trabalha muito e ganha metade do que seria necessário para 
uma vida somente medíocre. Se aufere lucros episódicos, largados na pri 
meira doença. Um boi morto, uma vinha peraida representam um ano de maior 
fome e, quando pode aguentar com as doenças da família, da vinha e dos 
bois; entSo, n£o trabalha mais a terra, Aluga-a, se ê dele, e ocupa a 
sua miséria noutra coisa: Tem uma loja, negoceia, fabrica, t intermedia 
rio ou patrSo, mas livrou-se do estigma maior - a terra - cantada e de, 
sejada pelos poetas, 

A terra, a única riqueza estável, a desejada - indesejável nSo 
dá segurança nem paz de espirito a quem a vive e trabalha, 0 terror pe 
riódico das secas, das inundaçSes, dos geades; o receio amiudado de ma-

0 
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les menores na horta, no pomar, na vinha ou no estábulo e a luta quo 
tidiana pela água e pelo sol - agravados depois pela contingência da 
procura e da superprodução e pela tirania dos mercados - matam ambiçffes 
e limitam os ânimos. 

Por isso não podemos estranhar a humildade apática ou a indo 
lência resignada em que vivem estes exóticos e lastimáveis sobreviven- . 
tes deoutras eras. Trabalham pelo pão (?) e pelas roupas indispensáveis (l) 
como se fossem, em si mesmos, objectivo. Confundem comer e viver e, co
mo trabalham para comer - vivem, 

0 que sabem da higiene mede-se pelo que sabem das outras coi
sas. Sem meios, assistência, ou conhecimentos adequados à sua prática 
quotidiana (ou de emergência), teem na vida de ar livre a melhor defesa 
contra a doença; ainda que a escassês de abrigo e vestuário e o desiqui 
líbrio da alimentação a neutralizem em grande parte. 
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Sem instalaçSe sanitárias, sem água corrente, sem condições fa 
voráveis de iluminação, arejamento e temperatura ambiente, as suas ca
sas não combatem eficazmente os excessos naturais. 

Quando são novos e vivem perto dum ribeiro ou dum rio, lá se 
banham nos três meses do estio. Raramente (ou nunca mais), pela vida fjo 
rat repetirão a imersão integral. 

quem assistir num quartel ao primeiro banho colectivo (e obri 
gatório) duma leva de recrutas pode dar conta duma coisaj o operário e 
o camponês apresentam-se, com frequência (e visivelmente) sujos; mas -
- enquanto o primeiro esconde, envergonhado, a sujidade - o segundo s<5 
tem pudor do próprio corpo e deixa-se lavar como um animal domesticado. 

Um exemplo, aliás, bem significativo dSo-no os mineiros - fi 
lhos e netos de lavradores e eles próprios fazendo a sua lavoura subsi, 
diária - voltando de manhã à mina, cobertos de carvão, depois duma noi_ 



te passada em casa com a mulher e os filhos,,. 
Estas sâo as realidades menos líricas da vida rural,., 0 ga 

do e a nitreira encarregam-se de dar os últimos toques no ambiente,,. 
Os trabalhadores do campo, desde há muito, teem cheiro como 

o negro. Cheiram a escravidão, "O suor é que lava a gente" - costumam 
dizer e não sei se o dizem por inocência, se por vergonha ou raiva. 

0 analfabetismo, mais ou menos total, proibe-lhes o espirito, 
isola-os, duma vez sÓ, de todos os mundos, sejam eles arte, ciência,pen 
samento ou qualquer forma de civilização - pois qualquer forma desta re 
pele a condição do analfabeto, 

A ideia que fazem dos povos estranhos, dos costumes, das reli 
giSes - só Deus pode saber qual é,.. e assim, entre as tartarugas e os 
homens, teem o seu lugar neste mundo. 

A falta de dinheiro, de iniciativa, duma curiosidade subenten 
. . UNIVERSIDADE DO PORTC . -, « y „ . „ 

dedora de valores alheios, amarra-os, no rigor da expressão, a sua pe
quena existência. 0 mundo que conhecem tem cinquenta quilómetros de raio 
à volta dos seus berços - berços de avós, pais, filhos, netos - e à ima 
gem desse mundo, reconstituem o restante... Ou então inventam, sem com
promissos, (Francês, em muitas terras do Norte é um nome feio - o que 
n&o parece grave - mas I também só isso - o que parece diabólico,) Por
tugal, Pátria, patriotismo, só sabem (?) o que é, se fizerem o serviço 
militar. De resto, qualquer interpretação do abstracto, está-lhes natu
ralmente vedada. 

Praticam uma religião menor,, com base num obscurantismo su
persticioso e local e a sua moral de comportamento é a possível, se ti
vermos em conta as condiçSes dominantes - boçalidade o até ao abrutalha 
mento, carência de dérivantes de toda a ordem, ignorância completa em 
matéria de educação sexual. 



A lenda da pureza - já em si especiosa - da mulher do campo, 
seria somente a mais galante das mentiras, se não escondesse realidades 
tão pungentes, A verdade é que ela ignora tudo e não sabe defender-se 
de coisa nenhuma e o resultado disto não pode ser senão o progressivo 
aviltamento moral, o deixa-correr e a miséria física - tanto a sua pró 
pria como a dos que dela vão depender. 

Registo, por curiosidade, uns números que se diriam inacredi, 
táveis, referidos num relatório da Junta de Colonização Interna sobre 
a região do Barroso e que tenho aqui ao ladoí percentagem média ae fi
lhos ilegítimos (nados-vivos) e relativos a um con.iunto de cinco anos -
- 36f71 por eento (l...) Escreve-se adiante que o número de mulheres sol 
teiras chefes de família ê de 14 por cento do número total dos fogos , 
tendo de tomar-se em conta que '̂ êste número desconcertante não inclui to 
das as mães de filhos ilegítimos, pois muitas continuam vivendo no lar 
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Factos como estes, encontramo-los espalhados por estatísticas, 
inquéritos, relatórios e alguns deles fazem mesmo parte da nossa expe
riência pessoal. Quanto âs suas causas, sabemos que são bem mais difí -
ceis de remover do que de localizar: na generalidade, a ignorância to
tal e a total pobreza de corpo e de espirito; depois, o tipo de traba
lho, as limitaçSes do meio, a ineficácia da habitação, a fruste vida de 
família... 

A promiscuidade confrangedora do quartel alentejano, por exem 
pio, "onde se acumulam homens, mulheres, rapazes e raparigas" e o dormi 
tório colectivo da família transmontana, cujas camas "são as mais das 
vezes tarimbas de madeira ondem dormem pai, mãe e filhos (sem distinção 
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de sexo e idade), genros, noras e avós" - são factos em si mesmos tão ex 
pressivos que não precisam comentários,,. Espanta que, depois, haja a 13 

it. 
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audácia de censurar ou de julgar por um código em que estes casos nfío 
cabem. "Exigir do operário" - e isto ê tanto ou mais verdadeiro para o 
trabalhador rural - "cuja casa é uma espelunca, que viva modestamente, 
que fuja da taberna, que cuide da educação dos filhos, chega a ser ci
nismo! Exigir moralidade num lar, onde pais e filhos dormem na mesma 
cama, onde os irmSos, de um e de outro sexo, em idades perigosas se dei 
tam juntos por não haver dinheiro para mais, é" mais do que cinismo!..." 

O 
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Se o velho camponês acaba quási sempre por amar a terra com 
o fatalismo da sua alma agrilhoada; aos quinze anos o adolescente detes 
ta-a e sonha com um emprego que o liberte dela. Na farmácia, na mercea
ria, na pequena industria, no funcionalismo, em qualquer parte. Um em 
prego precário e mal pago, mas dourado pelos horários, pelas folgas,pe_ 
los feriados, pela semana de seis dias... Os horários matam a escravi
dão, A regra torna-se liberdade. 

Às vezes, o serviço militar resolve-lhes o problema duma ma 
neira indirecta, - fixando-o à cidade, Nesse caso, só a espaços volta à 
terra para deslumbrar os que ficaram com a sua nova condição, os seus 
fatos e a sua versSo das coisas nunca vistas - o mesmo acontecendo ao 
emigrante que raramente regressa, quer faça fortuna ou nSo, 

A regra geral dá-nos, porém, o camponês, (o autêntico,de que 
venho falando e que subsiste em centenas e milhares de lugarejos deste 
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país agrícola...) como um ser de excepção, a quem um cego determinismo 
fixou à terra desde a geração ao minuto de vida. Seja por amor ou por 
ódio, o certo é que todos os seus pensamentos vão para esse lendário 
complexo de solos, plantas, animais e coisas indissociáveis - que é a 
terra - e com êle tem cuidados que não dá à casa nem aos filhos. 

No I volume do Inquérito à Habitação Rural refere-se a curió 
sa afirmação - feita em Chicago por um arquitecto americano - de que as 
pessoas são mais importantes do que as vacas; e que esta verdade ele
mentar - que parece dever ser reconhecida por todos - nem sempre é a-
tendida pelos pequenos agricultores que, em geral, poem a comodidade e 
o "bem estar dos seus animais acima dos próprios e dos da família. 

Também ao nosso camponês é dirigida esta advertência, porque 
também êle tem as vacas por mais importantes do que as pessoas, 

"0 agricultor pobre, muitas vezes pouco ou nada instruído,não 
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liga a falta de robustez ou falta de saúde dos membros da família à 
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ideia da falta de conforto, das más condições de habitação, do mal es, 
tar geral; e, embora essas faltas de robustez e de saúde venham a afeç, 
tar-lhe o rendimento ou a prosperidade e mesmo a vida, êle não sabe li 

s gar as causas com os efeitos", 
A importância da terra e dos animais é demasiado decisiva pa 

ra aceitar confrontos. "Ha pequena empresa agrícola do tipo familiar , 
corrente em toda a província, é facto vulgar a produção agrícola dar ape 
nas para o consumo da casa e ser a rés bobina engordada, após uma cam
panha de trabalho e oportunamente negociada em qualquer feira, que pro, 
porciona ao lavrador algum poder de compra, e lhe garante certas possui 
bilidades de manter relações económicas com o meio exterior". 

> 
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Se há muitas pessoas capazes de pôr em dúvida estas verdades ge 
rais, ao alcance aliás, da observação e do interesse de cada um, muitas 
mais negariam a autenticidade de certos números revelados pela estatísti 
ca. Por isso mesmo, não quero deixar que os autores do Inquérito à Habi
tação Rural falem de relações económicas, sem dar uma ideia do que são 
essas relaçtSes, com um exemplo e alguns comentários extraídos da mesma 
obra, 

0 exemplo: "... as despezas anuais efectuadas com a aquisição, 
manufactura e reparação de roupas oscilam entre 50 e 100$00, à excepção 
das famílias consideradas extremamente pobres." (Nas minhas contas isto 
dá, para uma família de cinco pessoas, uma despeza média anual de 15$00 
por unidade, Números de há dez anos e relativos a pessoas, repito, que 

; • " se não considera extremamente pobres), 
E os comentários: «Não fugiremos à verdade se dissermos que o 

nível económico das famílias sobre que incidiu o nosso inquérito, as quais 
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representam o tipo comum, ê extremamente baixo. Os exemplos que consti
tuem este relatório justificam plenamente a nossa afirmação, Em todas 
elas se nota uma ausência de lucros e um conjunto de despezas tão baixas 
que forçosamente implicam uma maneira de viver muito perto da miséria." 

Exageram? Suponho que não. Se lho perguntassem, talvez quises_ 
sem fazer suas estas dramáticas palavras do Eng°. ïerreira Dias» "...e 
se naquilo que digo pode parecer que houve exagero da minha parte,creiam 
que, se o houve não foi propositado, mas talvez porque tenho visto mui-
tos semelhantes meus que vivem e morrem como bichos." 

Assim falam os inquiridores. Assim desmontam, peça por peça, 
o industrioso ballet da vida rural. Assim destroem os falsos simbolosnas 
eidos dum naturismo irresponsável e idiota. Não pelo prazer de destruir. 
(Pudessem eles sobreviver, em verdadej) Mas por ódio à mistificação e ai 
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guma esperança no futuro. "Portugal é um país predominantemente agríco
la. A maioria da sua população vive nos eampos e pelos campos; essa po
pulação constitue o grande alfobre da raça que todos queremos forte, ro 
busta, produtiva e boa; precisamos auscultar os seus males para lhes pro 
curar remédio eficaz." 

O 

Bem todos quererão pendurar este retrato do camponês na pare
de do seu living, mas, aos que o fizerem com desejo de reflexão e até 
com honesta vontade de encontrar inexactidões ou erros graves, quero ex 
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plicar a razão de aparecerem tão feios assuntos numa tese de arquitectu 
ra, 

Parece-me que a ninguém restam dúvidas de que OB problemas dos 
campos e da sua gente teem solicitado muito pouco a nossa classe, cria
da e viciada nas cidades. Essa fabulosa terra de ninguém tem vivido en
tregue a si própria e, sempre que alguém tenta penetrá-la, se o não faz 
de improviso, fá-lo pelo menos sem o apoio duma experiência sistematiza 
da ou duma tradição de esforços. 

Aparentemente, a resolução de certos problemas rurais, em ter 
mos de arquitectura e urbanismo (ou ruralismo), aguarda, somente, que 
técnicos e práticos a tais problemas possam dirigir o seu labor, Aparen 
temente, digo eu, porque as coisas - no estado em que estão hoje - já 
não podem depender duma deliberação desse tipo ou duma vulgar intensi-

\ \ 
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ficaç&o de esforços, 
1 jogo antigo de quem escreve chamar difícies às coisas fáceis 

e dificílimas às que quási se nSo vêm? mas - embora possa parecê-lo - «So 
4 esse o que vou jogar. 0 meio rural sabSmo-lo - ê vasto nas suas áreas; 
nSo tSo rigido como o meio urbano, pelo menor valor prático dos seuslmó 
veia; menos apertado de dificuldades e condições. 0 mesmo acerto que, na 
grande cidade, ê uma operaçSo difícil e atormentada, resolve-se no cam
po com o geito simples de quem penteia o cabelo. 

Salvas as excepçSes, assim é, quando as áreas, as casas, os ca 
minhos aparecem com valores de cadastro e sSo permutáveis por outras 
áreas, outras casas e outros caminhos. Nao são porém desta natureza as 
dificuldades de que falo e com que terão de haver-se os nossos técnicos, 
mas duma outra mais delicada e menos ponderável na balança dos metros cjaa 
drados. S aqui começa o fácil a cobrir-se de espinhos... 

íJ&o se trata, assim, de bens expropriáveis, mas dessa coisa an 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

tiga e indefinivel a que se vai chamando tradição rural na falta doutro 
nome melhor; desse complexo poderoso, representado por tudo o que ganhou 
forma, substância, sentido, pelo contacto do homem da terra. Arquitecta 
ras, linguagem,ambientes, côr, mobiliário, trajes, cerâmicas, alfaias... 
Aqui um espigueiro, um banco e um prato; ali uma portada, um alpendre ou 
uma canga; acolá um vaso, um corrimão, uma flor de papel; seja onde fôr, 
o conjunto, o acerto e a intimidade... t um mundo sem programa, com a 
marca da realização; como se o nosso semelhante dos campos tivesse, não 
gostos diferentes, mas uma natureza moldada doutras mãos. Natureza telú 
rica e obscura nas origens, porém humaníssima e límpida ao consumar-se, 
e, por consumação, entendo tudo aquilo que, graças à sua presença,ficou 
vivo. 

Neste assunto, uma coisa adianto: é bem mais fácil falar das 

19 



obras do que das mãos, pois a estas, nada, que eu saiba, as explica,sâ l 
TO (e à sua maneira) a poesia ou outras liberdades humanas. 

Donde lhes vem o poder de significar? - De que relaçSes depen 
dem o modo e a exterioridade em que se tornam? 

Para nossa paz tomêmo-las como Coisa acontecida com o homeme 
perdida na mesma origem misteriosa,,. Como se duma dessas revelaçSes ou 
ritos ensinados se tratasse e nada devesse ao mecanismo da improvisação 
consciente; pois, enquanto,nesta última o tempo é* história ou perspecti 
va - n'Ela o mesmo tempo torna-se massa e confunde-se com a invenção. 

Se um deus qualquer a explica e uma relação fenomenológica per 
mite a sua leitura - logo outro absoluto a toma à sua conta; Ela ê uni 
versal. Podemos procurá-la onde quisermos, que só dos nossos olhos pre. 
cisamos. Entre os cabaneiros no Minho, entre os nómadas na Berbérie, na 
savana ou na montanha, nos sequeiros do Alentejo ou nos arrozais da Chi 
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na. Sempre variável e inconfundível, conforme mudam os lugares e as ra 
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ças; mas, aqui ou além, obrigando-nos às mesmas perguntas e ao mesmo es_ 
pantado respeito. Expressão colectiva, inalterada e sempre capaz de fio 
rir em pessoalismos perturbantes; poderosa a ponto de nos vergar, ou 
tão miúda que nos escapa dos dedos - ir ao seu encontro ê a própria a-
ventura. 

Mercadoria demasiado preciosa para mercadores sem escrúpulos 
ou sem craveira, com ela todos os cuidados são poucos, tal a. importân
cia que tem para nós, 

S preciso perservá-la? Acudir-lhe? Defendê-la?.,, Certamente -
- mas percebendo primeiro a natureza e a urgência dos perigos que corre.. 

20 



Se'a um povo de abelhas matamos a rainha fabulosa - acabou-se o mel e o 
enxame. Também a estes homens, se lhes destruimos o misterioso fluido, 
os matamos, e Deus sabe se não morremos logo com êles; pois, se ê líci
to comparar toda a espécie humana a uma planta, eles não podem ser senão 
as suas raízes. 

O 

Como cabe o possuidor de tais bens num retrato sombrio como o 
que lhe vinha fazendo? Como é que esse pobre diabo, mal comido, mal ves. 
tido, iludido e analfabeto pode, na sua miséria, guardar coisas que nos 
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são preciosas? Porque vão expedições ao seu encontro, mais para pedir do 
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que para dar? 
Por nada deste mundo, devemos cair na explicação cínica de que 

tais bens existem na razão do que lhe falta, A crónica, mostra-nos, bem 
ao contrário, como êle é explêndido quando prospera, e como a riqueza , 
nas suas mãos, se transforma em luxuriantes liberdades, Subentenda-se , 
porém, que prosperidades ou riquezas não podem dizer respeito a efémeros 
indivíduos - mas a uma comunidade concordante nos seus niveis sociais. 
Isoladamente, elas ni o valem e se de alguma coisa são capazes, são-no s.6 
mente da confusão e do ódio. 

De todas as liçSes que nos dá a tradição, esta é a mais grata, 
Mum golpe de teatro, passa o camponês de servo a senhor e dá-lhe direi
tos e poderes que ninguém ousaria atribuir ao esfarrapado hortelão do 
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Minho ou ao embrutecido ganhão da planície. 
Então aquilo ê um senhor? - perguntarão naturalmente os que 

trazem nos olhos desprevenidos as suas míseras e inalteradas figuras. 
Um senhor, aquele pobre diabo incapaz de matar a própria fome e de co
brir o corpo? Hão serão crias de escravos os seus filhos sujos, ventru-
dos e enfermiços? Já viram as suas mulheres, velhas aos trinta anos , 
feias e calejadas como os homens? E o seu covil onde/se entra com repu
gnância?,,. 

Quem fôr capaz de esquecer as suas roupas de espantalho, os 
parasitas que o comem e o suor que o lava,, pode descobrir coisas surpre 
endentes. Ião insignias reais, mas uma firmeza de trato, um equilibrio 
de presença, um à vontade e uma lhaneza que só voltam a encontrar-se no 
outro polo da escala social, mas aí, já por indivíduos e não por classe. 
A seu lado, o burguês, comerciante ou funcionário, merceeiro ou doutor, 
é sempre insignificanteNl^^AgmVerdadeiro senhor. 
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A maneira como saúda o amigo, como bebe um copo de vinho, co 
mo conduz a sua junta de bois, dá-nos, em fugidias imagens, notícias de 
qualquer coisa que tem resistido a provaçSes, a sacrifícios e a humilha 
çCes para além da medida humana. Mão fora esse estigma de qualidade e 
essa promessa de renovação; não fora a nossa vida, em tudo, tão dependen 
te da sua; então, melhor seria chegar-lhe o fogo e deixá-lo desaparecer 
de vez, que disso beneficiavam pela certa a sua miséria e a nossa cons
ciência. 

O 



As nossas populaçSes rurais atravessam um momento difícil e 
ambíguo, porque, do dia para a noite, cairam sobre elas as mais inespe_ 
radas tentaçSes do diabo. Agora, estão doentes. Teem espasmos, febres, 
sedes, A princípio a sua coesão natural manteve-as unidas algum tempO| 
mas já hesitam, como que esperando um sinal, ou se tresmalham sem reme 

dio. 
Os homens dos nossos campos dormiram séculos, dormiram enquan 

to lhes foi possível e agora olham desconfiados à sua volta procurando 
L ^ | 1—^ tomar consciência do mundo para que acordaram. E tomam-na da pior manei, 

ra oorque acordaram com os olhos turvos e pecadores. Dum momento para o 
outro aprendem a desejar o que não teem e o que nem sabem usar e, pela 
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primeira vez, sentem que a vida é curta e que é preciso ter medo à mor

te, 

(Cada época, cada pessoa, cada arrancada, respeitadas as esca 
las, reflectem épocas, pessoas e tentativas passadas, Não há só um mo
vimento na génese doutro movimento; para cada Prometeu houve e haverá 
ainda poetas que choram os seus ferros e por detrás de cada Picasso es
tá a mão hábil dum obscuro pintor etriisco... Mas aqui os paralelos são di, 
ficeis e o que se passa não tem raízes nem história). 

0 camponês, pela primeira vez em comunicação com o mundo, usan 
do os meios e a mecânica que uma civilização estranha lhe oferece, tem 
um ar insólito e desgarrado... E perfeitamente lastimável, porque,só uma 
parcela inferior e fruste dessa mecânica, os seus dedos bárbaros soube-
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ram movimentar., « 
Todo o mal está em não ter acordado aos poucos. Acordou hoje. 

Está a acordar... Há séculos que Paris é Paris, que se ensinam em dois 
continentes os mesmos números e as meamas letras que se sabe de anatomia 
e de estrelas sem que êle o suspeitasse. Uma coainha vizigótica, hábitos 
e penas de vinte séculos, condições de vida que aceitariam a contempora
neidade de culturas ancestrais  suportaram viver ao lado dum progresso 
continuado e pródigo em técnicas e resultados práticos de conforto e de 
higiene, do prazer, da abundância e do supérfluo... 

Entretanto, em menos de vinte anos, a música de dois mil foi 
violentada e postergada. A telefonia inundou com o seu vozear demoníaco 
a quietude das latadas e tornou menos desejada a sombra das árvores e 
menos perturbante a atmosfera das noites de inverno. Trouxelhe o barba 
rismo duma produção musical, sera contrôle, nem critério e o seu ouvido 

„ * . / \ UNIVERSIDADE DO PORTO A, . . *„*«» X ,, . .^„ 
não foi capaz de segregar o mau do bom. Adaptouse a tudoj a publicida
de enfadonha e primária, à repetição, ao ruído por êle mesmo. Cresceu 
tudo aquilo que lhe faltava ao som dos lavatudo e não se apercebeu do 
atroz rldiculo dos folhetins, do lugar comum impudente, das sugestSes 
mais falíveis e mentirosas. 

0 cinema substituiu, sem transição, um teatro rural pobre e 
quási inexistente, mas, aqui e além, mantendo a sua poética simbologia, 
0 poder e a smultaneidade da arte das imagens não lograram, porém, rea
lizar junto dessas multidSes rústicas e totalmente impreparadas senão uma 
alarmante confusão. Imagens, sons,línguas diferentes e uma técnica de 
contacto, que pretendia ser rápida e sintética, resultaram ininteligí
veis, mas, mesmo assim, algo excitantes, criando o hábito anárquico de 
aceitar sem entender ou de se fixar no acessório. 

Os jornais contaram factos que reduziam lobishomens e casas em 
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bruxadas e modestas ocorrências. 
Os transportes atravessaram como um dreno as regiSes mais 

obscuras e logo o comerciante, sabedor de histórias de pretos e contas 
de vidro, levou até lá o seu gosto fruste e desenraizado. 

O futebol e a camionagem arrastaram as pessoas de terra em 
terra, fornecendo-lhes imagens, compromissos, vocabulário. 0 camponês 
passou a falar^ de colocação de conjunto, de antecipação,de critério,de 
ângulo. Has vilas e nas cidades viu casas muito diferentes das suas; 
cobiçou-lhes o ar alindado, a vista, o enfeite, e ao tentar imitá-las, 
fê-lo da pior maneira, sacrificando o que vinha sendo um dos seus'belos 
atributos, 

As casas que hoje se fazem na maior parte das nossas aldeias 
dão-nos uma ideia do que tem sido a acção desagregadora de hábitos re 
cém-adquiridos e do estado de choque em que vive a nossa população ru 
ral. Desapareceram as grandes varandas, locais de vida, de calor e sol. 
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que desde há séculos vinham atenuando a falta do aquecimento no interior 
da casa,e isto,., sem que ninguém pareça dar pela falta delas, No entan 
to o frio e as pessoas são os mesmos e as lenhas cada vez mais rateadas.,, 
À concepção da habitação segundo peças fundamentais, sucedeu-̂ se uma pre.o 
cupação de fazer como esta ou como aquela; casas-fachadas,, com a pobre
za dos materiais, a bruteza da execução e do risco e o ridículo dos aces, 
sérios,,. E nem sé as casas novas nascem cada vez mais tristes e impes
soais; pelas velhas vai uma azáfama de remodelação, começando-se por eli 
minar o que teem de mais característico e, portanto, mais próprio e ade
quado ao local ou à região. 

Sé uma enorme perturbação pode explicar estas coisas e que elas 
venham acontecendo com um ritmo tão inquietante. Dois, três, cinco anos 
revelam modificações sensíveis na vila ou na aldeia mais endinheirada,,. 



Ê um fenómeno colectivo, uma quebra de razão, reflectindo males próprios, 
muito fundos, da alma. 

Os camponeses não puderam com todos os raios que lhe cairam em 
cima.Turvou-se-lhes a razão e ninguém oorreu em seu auxílio. As forças 
vivas, o padre, o farmacêutico, o professor, o juiz, interessados no pro 
gresso da sua terra não os ajudaram realriente. Eles acreditavam num pe_ 
queno-progrèsso com muitas casas, um jardim poeirente e rasteiro comuna 
estátua ao centro e grades à volta... (Queriam lá saber de varandas ou 
de conjuntos 1...) Tinham um conceito grotesco de modernidade e um peque 
no-culto do antigo; eram práticos e fúteis... 

(A figura sinistra do homem que riscava casas e plantas sur
giu então, carregando a sua imensa ignorância e um impudor que nem de 
audácia merecia o nome. Surgiu das secretarias e das juntas, armado do 
metro, do compasso e do papel quadriculado. Tal como os gafanhotos,por 
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onde passou deixou a desolação. Rapou árvores, bateu a terra, mudou as 
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casas e multiplicou-se. . . ) 

O 

Se me perguntassem o que era possível fazer-3e - para bem do 
camponês e não para nossa delicia ou pretexto para galos de prata em cara 
panario - eu não encontraria senão uma palavra: educar» Mas para isso se 
ria preciso mobilizar todas as forças que atacaram e desorientaram o cam 
ponês e revertê-los a seu favor - porque, a bem ou a mal, - não mais pre_s 
cindirá delas: os espectáculos, a informação, o desporto, o que o futuro 
lhe trouxer. Se as oito horas de trabalho criaram ócios - é preciso pre
enchê-los J se há jornais, música, emoção - que eles melhorem os seus 
olhos, os ouvidos e o coração* 



Mas educar é uma coisa séria e não admite meias convicções. Ou 
se acredita ou acaba a fazer-3e batota. Tenho aqui ao lado um livrinho 
da Campanha de Educação de Adultos com pequenos modelos de mobiliário e 
arranjos caseiros. Nao são regionais, nem universais, nem de estilo,nem 
seriados... Não são coisa nenhuma. (Ê triste que uma campanha dirigida 
a um pais inteiro desminta as suas intenções formativas com estas peque 
nas faltas de convicção). Os mobiliários económicos (?) propostos são afi 
nal tao maus, tão incaracterísticos, tão impensados, tao complicados e 
caros e tão iguais aos que se vêm nas montras e nos catálogos das marce 
narias que não respondem a nenhum problema sério... Isto é somente um 
exemplo como qualquer outro. 

Educar é uma coisa nobre e ampla, mas os mestres teem de come 
çar por ir à escola. 

A FACULDADE DE ARQUITECTURA 
JNIVERSIDADE DO PO(T!p 
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0 bom, o duradouro, o bem feito, o autêntico estão sendo subs_ 
tituidos pela imitação barata, mal feita e de vida curta. 0 folclore,as 
cerâmicas, os vestuários e as casas perderam carácter, aviltraram-se. A 
intimidade e o arranjo (conforme os permitiam a economia de cada um) pa 
reoe não terem hoje o mesmo sentido... e não constituírem a mesma exigên 
cia. Nada foi poupado. As velhas fotografias esbatidas, os retratos dos 
reis, as flores secas, cederam aos cromos abrutalhados de futebolistas , 
ciclistas, super homens. 

Pobre de bens materiais o camponês tornou-se agora pobríssimo 
de razão e incapaz de deixar aos filhos a mais ínfima herança. Perdeu o 
amor da tradição que supõe Infériorisante e tornou-se um instrumento do 
melo caminho e presa fácil q\e quem o quizer... E a verdade é que, a-pesar 



de ter vivido uma existência de sacrifícios e privações, manteve sempre 
uma força natural, um carácter de peça|inteira, um conjunto definido de 
qualidades e defeitos que o impunham como uma unidade. 

Nao nos iludamos sobre a exeelência das suas virtudes, mas re 
ooAheçamos-lhe a adesão que sempre teve a uma vida pacífica e a sua in 
comparável resistência à desgraça. Depois de sacrificado através de tan 
tas e tantas gerações não parece justo abandoná-lo à degradação e ao vî  
cio. Êle merece a nossa solidariedade. 

Hoje está doente. Tem espasmos, febres, sedes. 
Arquitectos e urbanistas serão, entre muitos, chamados à sua 

cabeceira. (Se não correm arriscam-se a não encontrar nada quando chega 
rem). Ele precisa de casas capazes, nível, equipamento, vida social, es_ 
pírito. As suas relações com a cidade não podem ser simples relações ali 
mentares como até aqui e ensiná-lo a 1er, sumariamente, não é uma respqs 

\ - vllVEeSDADE DC 

ta as suas inquietações e as da hora que passa. 
Aos arquitectos que procurarem seguir na esteira duma arte si_ 

gnificativa e integrada interessa que a sua arquitectura seja perserva-
da e - entre coordenadas de conforto e sanidade - restaurada na sua an 
terior razão de ser. 

Para nós que projectaremos as aldeias do futuro, para os que 
poderem viver essa aventura apaixonante (hoje não o é...) que será com
por com homens, crianças, animais, pequenas e grandes árvores, rios e re 
gatos, deixo este retrato do camponês. Para que conheçamos o cliente... 

Teremos que ter em conta três coisas principais: o estado cró 
nico debilitado por uma prolongada crise económica; o estado de choque 
do momento que passa e o poder da tradição que lhe tem sobrevivido,pois 
ele morre, em verdade, todos os dias... 

E se nos interessa que o espírito certo das suas casas, dos 
seus móveis, dos seus utensílios abra caminho a uma realização mais sim 



pies e natural temos de cuidar mais dele do que de tais coisas, pois elas 
não se manteem deixando subverter e perder o homem. Por isso levaremos o 
nosso esforço a uma linha de esforços mais alta e mais geral e assumire 
mos funções que à primeira vista não nos dizem respeito ou o dizem mui
to pouco. 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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1 - Josué de Castro em "GEOGRAFIA DA FOME" 
2 - Das Actas dum Congresso do U.N. Cit. por A. Sérgio em "ANTOLOGIA 

SOCIOLÓGICA" (Cadernos 1 a 8) 
3 - Lima Basto e Henrique de Barros em "INQUÉRITO A HABITAÇlO RURAL" 

I Vol. 
4 - Boletim do Comissariado do Desemprego, cit. por O.Filgueiras no seu 

CO.D.A. 
5 - Lima Basto e Henrique de Barros em "INQUÉRITO A HABITAÇÃO RURAL" 

I Vol. 
6 - Idem, idem 
7 - Eng. Ferreira Dias em "LINHA DE RUMO" 
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NOTAS PARA UMA GEOGRAFIA AGRÍCOLA 
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Toda a ideia que se queira fazer da nossa agricultura - de-

sintegrando-a dum complexo europeu ou não a referindo aos grandes 
zonings culturais do mundo agrícola - ê por espírito enganadora. 

Agricultura é matéria de economia, projecta-se em formas 
industriais e pode ser completamente controlada pela comercialização 
dos seus produtos; diz respeito a uma população agrícola cujos níveis 
de vida prepara e dá sinal a índices económicos nacionais, se deles é 
actividade representativa. 

Seja a agricultura dum país voltada de facto para grandes 
mercados de escala internacional e inter-continental ou limitada, por 
virtude duma economia fechada, a relações alimentares entre o campo e 
as cidades vizinhas; não há maneira de a entender, senão procurando 
nas linhas que a excedem, as razões da sua projecção ou do seu retrai-
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mento. Quando porém se põem problemas agrários dentro dos óbvios limi-
rALULDADE DE. ARwUII EC.TURA tes duma exposição como esta e se pretende ao mesmo tempo fazer uma 

ideia da sua importância e uma crítica de soluções encontradas, não 
fica margem para se falar de todo um dispositivo rural, duma escala 
de valores tradicionais ou duma poética da renovação biológica. Não 
escondo a importância dessas matérias e o empobrecimento que a sua 
falta levará à compreensão do vasto mosaico de actividades, condições 
e vivências do complexo rural, mas o. tempo de que disponho impõe-me 
limites muito modestos. 

Ao pretender dar uma ideia da situação relativa da yiossa 
agricultura e dum zonamento geo-económico e de aptidão mesológica do 
país não posso prescindir das linhas auxiliares que me oferece a 
geografia humana; não propriamente a que descreve e explica o compor
tamento das sociedades rurais, mas a que dá conta duma contingência 
de relação entre produção e níveis sociais e a não faz depender suma
riamente dum meio geográfico. 
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O carácter difundido e extensivo da economia agrícola torna 
mais difícil e menos verdadeira a sua esquematização ou a sua tradução 
em números nacionais e - dentro dum qualquer país que não conceba a 
empresa rural pela óptica da industrialização - não têm as mesmas con
sequências sociais a diferenciação (por zonas) duma economia agrícola 
ou duma economia industrial. A primeira projecta-se imediatamente e 
descriminativamente, obrigando a sucessivos zonamentos e sub-zonamentos 
que reflectem as realidades múltiplos e as dificuldades duma medida 
comum no que respeita a vastas regiões, países ou continentes. Acres-
cente-se a isto que a não aceitação de excessivos determinismos dos 
meios natural, racial e potencial mixto parece ser tendência corrente, 
sobrepondo-se -lhes então a importância das zonas de influência e do 
tipo de trabalho agrícola de que tanto dependem, afinal, os padrões 
de vida das populações rurais. 

"ACULDADE DE ARQUITECTURA 
0 panorama do mundo rural que vou esboçar, para que melhor 
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se compreenda o lugar que nele ocupamos como potência agrícola, procura 
não fugir às permissas anteriores e reflectir a situação de países e 
regiões com a possível actualidade. 

O 

0 número de pessoas que vivem dos campos e pelos campos re
presenta ainda hoje - numa idade que acreditamos profundamente indus
trializada, comercializada e burocratizada - a esmagadora maioria em 
relação à população do globo. Cerca de três quartas partes do bilião e 
tal de seres humanos que constituem a sua população activa estão vin
culadas à terra; 500 milhões no continente asiático, 50 milhões no 



continente africano, 11 milhões na América (3o Norte, 40 a 50 milnot 
na América Latina, 150 milhões na Europa (território europeu compreen
dendo a União Soviética). Atendendo a que "a fecundidade é quase sempre 
mais elevada nas sociedades rurais(,..)do que nas sociedades industri
ais e urbanas pode admitir-se, a título de aproximação, que um traba
lhador de. terra faz viver em média duas a três pessoas. A existência 
de mais de dois terços da população do globo repousa directamente sobre 
o trabalho da terra".* 

Desta multidão de camponeses, só os que têm presença activa 
nos mercados e na industrialização de produtos agrícolas aproximam os 
seus números de médias urbanas próprias de sociedades evoluidas. A 
maior parte, porém, incluindo os dois terços do total que a Asia e a 
Africa representam, a esmagadora maioria dos camponeses da América 
Latina e uma elevada proporção de camponeses europeus espalhados pelas 
penínsulas Ibérica, B a l c â n ^ ^ g ^ g ^ a Itália, têm a sua economia 
baseada na empresa f aMïliïr1?A£&i?eP agricultura de subsistência e numa 
estreita aderência à terra e às contingências de produção. Representam, 
naturalmente as mais deficitárias sociedades humanas, sem qualquer 
ordem de relações com o exterior e insignificante peirsonalidade econó
mica. Este grupo inscreve-se e pertence, na sua maior parte, àquela 
geografia da fome de que nos fala Josué de Castro em termos e números 
inesquecíveis e representa o mais fruste equilíbrio entre necessidades 
quase exclusivamente alimentares e uma produção policultural — as 
mais das vezes alheia a verdadeiras aptidSes mesológicas. 

A este grande grupo,que é afinal o envasamento da imensa 
família rural, vêm juntar-se dois outros que são ramos extremes duma 
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só agricultura de alta produtividade, alto tecnicismo e aguda espe
cialização. Um deles, apoiado numa organização lucrativa e comercial, 
especulando no mercado mundial e num alto consumo interno é o grupo 
das sociedades capitalistas do noroeste europeu, da América do Norte 
e da Austrália. 0 segundo, tal como o primeiro servido por uma impor
tante indústria de transformação, procura produzir abundantemente pa
ra garantir o maior consumo,alterando a estrutura agrária e raciona
lizando a produção e pode ser exemplificado pelas sociedades socia
listas do leste europeu, China e U.R.S.S.. 

Mencionamse ainda,e a par dos muitos casos que fogem a 
esta malha, as zonas de grande instabilidade económica com grandes 
lucros e perdas, do tipo colonial ou semicolonial, nas quais a po
pulação rural tem uma personalidade económica que além de instável 

OTA 
é sobremaneira indivisa. 
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Encontro em Pierre George esta hábil síntese da geografia 
agrícola do mundo no momento presente, pela definição dos quatro 
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dados principais sobre que se articula: 

a) elaboração dum sistema agrícola tecnicamente muito 
evoluído, economicamente diferenciado na Europa Ocidental. 

b) a transformação sob diversas formas das agriculturas 
das outras partes do mundo sob a influência da expansão e do comércio 
europeus. 

c) as sobrevivências mais ou menos alteradas das agricul
turas tradicionais de subsistência. 

d) o nascimento e o desenvolvimento de formas socialistas 
da agricultura na União Soviética e nos países de democracia popular 
da Europa e da Ásia. 

O 
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Não ê fácil estabelecer uma relação entre áreas de cultura 
trabalho humano e productividade porque o tipo de exploração lhes 
atribue os mais diversos coeficientes. 0 operário especializado que 
cultiva um determinado produto agrícola numa empresa nor te-americana, 
não tem nada a ver com o pobre agricultor malaio que herdou de ante
passados milenários, juntamente com a cultura do mesmo produto, a sua 
miserável condição. Enquanto o primeiro toma, no fim do seu trabalho 
de seis horas, o automóvel que o leva à sua casa refrigerada ou aque
cida e totalmente equipada; o segundo arrasta a sua fome, o seu can
saço e as suas doenças crónicas e vive todas as ameaças que uma seca 

DAT) HP/̂  
e uma inundação arrastariam consigo, irremdiávelmente... Entretanto, 
a milhares de quilómetros dum e doutro, a mesma dona de casa consumi
rá com natural indiferença os resultados de tão diversos tipos de 
-u i_ -ix. ^ J ~ ^ CENTRO_DE_pOCUMENTAÇÃO, 

trabalho, de tao desacordado esforço humano, e de tão diferentes 
circuitos mercantis. 

Isto pode dar-nos uma ideia da perturbadora realidade que 
ê a economia agrícola e de como alguns números atirados com menos 
cuidado podem provar o contrário daquilo que se pretende... Se dis
sermos que o nosso país cultiva 40$ da sua superfície, não sabemos 
se isso é muito ou é pouco. Se os referirmos aos 35% da superfície 
cultivada na Indida e aos k5% da área aproveitada na Alemanha sentir-
-nos-emos perplexos com a nossa posição entre dois vizinhos tão dis
tanciados nas técnicas, no nível económico, no tipo de exploração, 
na densidade de ocupação do espaço agrícola, etc., etc.. 

Por outro lado, nem sempre um rendimento medíocre por 
unidade de superfície é sintoma de atrazo ou de penúria. Basta que 
o trabalho humano seja mínimo para que o resultado se torne altamente 



compensador. Desgraçado estaria o nosso lavrador do Minho se não 
conseguia por néctar mais do que as poucas sementes que fazem a 
fortuna do fazendeiro canadiano ou australiano... E assim por ai 
adiante. 

O 

Actualmente, a Europa divide o seu território por três 
principais grupos de organizações económico-agrícolas (mapa n° 1), 
assim descriminados: grupo de países capitalistas, grupo de países 
da zona de interesses franco-britânicos (Mediterrâneo) e grupo de 
repúblicas populares do leste europeu e república socialista da 

E claro que os países de cada grupo apresentam entre si 
diferenças eonsideráveis. Vejamos alguns casos do primeiro: 

A Inglaterra está longe de resolver as suas necessidades 
alimentares e dispõe duma baixíssima percentagem de agricultores 
(cerca de 16%) em razão duma audaciosa política económica. Apesar de 
não retirar da agricultura mais de 5% do total das suas receitas, do-
tou-a de grande poder técnico e tanto os produtos vegetais como os 
sâus gados cuidadosamente seleccionados, são de alta qualidade. A 
classe rural não tirou, entretanto, os benefícios correspondentes a 
tão elevado nível técnico. Um relatório do Institut International 
d'Agriculture4 que tenha presente reconhece, por exemplo, "ausência 
quase absoluta de instalações higiénicas" e más condições gerais de 
habitabilidade nas casas dos trabalhadores rurais. 

i 
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A França é um exemplo mais complexo. Ê dos países mediter
râneos o que possue os melhores índices e a sua economia assente em 
boa parte numa exploração agrícola cujo nível técnico é sobretudo de
sigual. A sua terra, cuja parte trabalhada se eleva a 60% do total, 
está muito dividida e o absentgismo ainda afecta uma quinta parte do 
território nacional. Quanto à condição social do agricultor francês, 
ela é tão variável como a qualidade da técnica que o serve e, neste 
país de contrastes, coexistem uma tradição rural (a que não faltam os 
vícios e o obscurecimento) e uma especialização do tipo industrial 
— sem que uma pareça com força para absorver a outra. 

Uma variedade ainda mais flagrante de composições económicas 
e sociais vamos encontrá-la na Itália que,se não consegue fugir total
mente ao fatalismo mediterrânio, tem sofrido nos últimos vinte e cinco 

transformações e progresso. A parte sul é, no etntanto, 
a mais atrazada, subsistindo como zona de latifúndios e consequentemen
te de grande pobreza das classes rurais. A colonização agrícola tem 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

tido neste pais um papel preponderante, particularmente no que diz 
respeito à irrigação dum solo que já aproxima de 60% a sua área apro
veitada. 

A Alemanha Ocidental produz abundantemente por unidade de 
superfície,mas não o suficiente para as suas necessidades. Os proces
sos de exploração do solo são evoluidos e rigorosos, mas não se pode 
fazer uma ideia adequada da sua população rural em virtude das cir
cunstâncias excepcionais que o país atravessa. 

Se queremos reencontrar o nível técnico,, a organização e 
especialização da produção inglesa, temos que nos voltar para os pe
quenos países como a Holanda, a Dinamarca e a Suécia ( de facto um 
pequeno país com os seus 9% de superfície trabalhada). Simplesmente, 



para estes países (de elevado nível de vida) a agricultura tem uma 
importância muito grande e é fonte de altos rendimentos. 

Na Península Ibérica no sul da Itália (com menos evidência), 
na Africa do Nomte — verdadeira extensão europeia — e na Península 
dos Balcans encontramos os mais baixos índices económicos europeus, 

// 

definindo a referida zona de interesses franco-britânicos. Geografica
mente, pode admitir-se, embora a precisão não seja absoluta, que a 
zona de menores índices se regista na Europa entre as latitudes 35Q N 
e 452 N e em longitude, entre os meridianos 20° W e 30o W... "0 Medi
terrâneo, aquela linha geográfica mais favorável ao contacto entre o 
mundo oriental e o mundo ocidental não se revela fonte de abastança 
dos países que a bordam."6 

Portugal, Espanha e a Grécia são os exemplos mais represen-
tativos desta zona sub-desenvolvida. As suas indústrias insipientes 
atiram para uma agricultura fruste e assistematizada, todos os encar
gos das economias nacionais e as respectivas populações, apesar de 
grandemente contrastado o meio físico, não fogem a características 
gerais de sub alimentação, analfabetismo mais ou menos total, técnicas 
rudimentares e colheitas insignificantes. A estrutura social muito 
pouco evoluída encarrega-se de diminuir as diferenças naturais, crian
do uma situação geral de vida difícil e subestimada. 

As zonas mais desfavorecidas pelo regime de economia agrícola 
em que vivem, contam a maior parte da; população do globo. Cerca de 

9 
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bilião e meio de pessoas de língua, cores e continentes diferentes 
dependem da chamada agricultura tradicional, ou seja, duma agricul
tura rudimentar, de finalidade doméstica ou fracamente comercial, 
desapoiada duma economia industrial e quase sempre dramática nos 
seus aspectos de adaptação ao meio e às contingências naturais. 

As condições de vida ligadas a este tipo de exploração 
assemelham-se entre si e aproximam do mesmo zero económico (e a des
peito da diversidade das culturas) tanto o cultivador de arroz do 
sudeste asiático, como o agricultor da savana senegalesa ou o índio 
das encostas equatrorianas... As regiões subpovoadas áridas e mon
tanhosas da Berbérie, Síria e Palestina, as regiões de savana, pla
naltos e clareiras intertropicais espalhadas pelo Sudão, pela 
índia e pelo Brasil e as regiões congestionadas e de cultura inten
siva da Ásia meridional... são outros tantos termos desta interminá
vel série de agriculturas medíocres na ordenação e na qualidade e 

\ UNIVERSIDADE DO PORTO onde o esforço humano não tem compensação humana. 

A medida é bem outra para os países recern-formados. Uma 
agricultura de aptidões agrológicas com tendência para a monocultura 
extensiva, usando avultados capitais e decididos processos mecânicos, 
assume, pela escala da exportação, características nitidamente co
merciais. 

As populações rurais do Canadá ou da Austrália acompanharam, 
entretanto, o desenvolvimento técnico das respectivas explorações, 
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distanciando-se brutalmente e nos mais diversos aspectos das popula
ções rurais do velho mundo. 

0 rendimento menos bom por unidade de superfície, amplamen
te compensado pela redução de mão de obra, é característica comum a 
estes países e bem assirn aos Estados Unidos da América do Norte;tendo 
estes últimos levado essa relação de área, trabalho e produção a con
sequências extremas. Os resultados traduzem-se em quantitativos e 
proventos excepcionais e num alto consumo interno, com os perigos que 
uma super-produção torna inerentes a estas sociedades de tipo comer
cial. Entretanto, uma parte não desprezível da sua população rural 
persiste em condições que dificilmente se compreendem à luz de tão 
elevados índices económicos. 

Se nos U.S.A. esta reserva se põe, a uma parte menor de 
DiTYDTPO 

população rural, no Japão assinala-se um desencontro total entre 
rendimento e trabalho humano. Ao lado dos mais avançados processos 
de exploração, com produções massiças e elevadíssimas por área cul-

1 / CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

tivada, figura uma classe rural extremamente pobre e desprotegida que 
raramente possue a terra que trabalha, reduzida aliás a 12$ do terri
tório total. 0 insignificante custo da mão de obra e a sua explora
ção intensiva (na agricultura como na indústria) preparam ao país 
todo o poder de competição que os mercados mundiais reconhecem.e te
mem. Importantes obras de irrigação, adubação, valorização de solos, 
selecção de sementes e conquista de importantes e difíceis áreas de 
cultivo, caracterizam no aspecto técnico o desenvolvimento do Japão 
moderno, 

Empreendimentos idênticos aos que acabo de referir assina-



lam as reformas agrárias porque passam a China e as repúblicas do 
leste europeu; nestes casos acompanhadas de grandes alterações na 
estrutura social. A necessidade de descongestionar certas zonas e 
de colonizar outras, de assegurar uma malha rural com base no cam
ponês médio, a supressão de latifúndios e a industrialização das 
empresas agrião las por cooperativas de maquinaria, alteraram sensi
velmente as condições de vida e o tipo de trabalho agrícola. A evo
lução social e técnica, já de si desigual de país para país, não 
seguiu, como a princípio se pode supor, o modelo adoptado pela União 
Soviética, mantendo-se porém, como característica comum aos diver
sos tipos de economia agrícola, uma unidade de consumo e produção. 

Nalguns destes países — nomeadamente a Jugoslávia — 
as populações rurais continuam vivendo em precárias condições, não 
só pela pobreza do solo, do equipamento ou da mão de obra inaptoi , 
mas também pela inoperância de certas medidas e pela hostilidade dos 
meios locais. 

UNIVERSIDADE DO PORTO,, 
' CENTRO DE DOCUM.ENTAÇÃO 
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A agricultura tem uma importância decisiva na economia por
tuguesa mas não é, apesar disso, actividade compensadora para quem a 
pratica. 0 pequeno proprietário e o assalariado rural têm uma vida 
extremamente dificultada e uma reduzida personalidade económica, mas 
as razões do seu atrazo e do atrazo da nossa máquina agrícola não são 
difíceis de encontra» e enquadrar em males maiores. Tipos de solo e de 
cultura, estrutura da população rural, repartição e divisão das terras, 
reduzida indústria de transformação, más condições de competição inter-
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nacional e fraco mercado interno (os oito milhões de portugueses não 
são oito milhões de compradores) forneceriam aos especialistas os 

principiais elementos para uma análise da situação. 
S claro que essa análise exigiria, para assentar em hases 

explicitamente criticas, que se distinguisse de começo entre o lacto 
actual e indesmentido de ser a agricultura a base da nossa economia 
e o dever sê-lo num futuro... um tanto diverciado do presente... (e 
a que não pode ser indiferente a integração da nossa economia agríco
la numa economia europeia)... A este respeito parece-me conservarem 
toda a actualidade estas palavras do Eng° Ferreira Dias que encontro 
nas suas Variações sohre a Indústria: "... quando se lê que somos um 
país essencialmente agrícola tem-se a impressão de que seria mais jus
to dizendo principalmente agrícola porque esta expressão, traduzindo 
uma verdade, permitiria a legítima dúvida que a primeira não consente, 
sohre se o somos por natureza, se reunimos condições mesológicas para 
o sermos por essêncí4Nl^R^lé>Ao)Esomos apenas por atrazo, sahido que o 
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amanho da terra é herança que nos vem do homem primitivo. A agricul
tura é a mais elementar das actividades económicasj exercê-la em ex
clusivo ou defender que assim se faça parece-me um caminho irracional" 

A posição do País há uma dezena de anos e relativamente a 
vinte e cinco países europeus podia avaliar-se duma séria de números 
estatísticos internacionais referidos a orçamentos dos Estados, moeda 
em circulação, depósitos bancários, comércio externo, consumo de ener
gia eléctrica, movimento ferroviário, veículos automóveis e marinha 
mercante. Sem se referirem expressamente à economia agrícola, eles 
permitiam julgar da potencialidade e da distribuição dos hens de pro
dução e da sua troca tão decisiva à vida dum país, obtendo nós em 
conjunto am 22° lugar na classificação geral, acima da Lituânia, da 



Roménia, da Bulgária e da Albânia... Se hoje esses números estão de
sactualizados e se admitem permutas entre os vários países, inantendo-
-se uma ordenação por três zonas — superior média e inferior — , 
a posição nacional ainda mais se agravou e a agricultura (também ela) 
não acompanhou o rítimo de crescimento que as variadas medidas de fo
mento agrário lhe impuseram na maioria dos países. 

Ora, mesmo cedendo à indústria o seu lugar de primeira potên
cia interna (conforme preconizam os economistas), a agricultura não 
pode fugir a uma intensificação esclarecida e desapaixonada para que 
venha a ter o importante papel que lhe cabe. Papel que poderia sinte-
tizar-se num saneamento da produção com vista a uma economia europeia 
conjugada. E que exigiria o conhecimento e a aceitação progressivos 
das verdadeiras aptidões culturais do solo pátrio. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DCXPORTO 
CENTRO DE DOCUMEWTAÇÃO 

Ao tentar-se um qualquer mosaico do país, logo nos aparece o 
rio Tejo definindo duas zonas fundamentais: uma a Norte e até à Galiza 
espanhola e outra a Sul, até ao mar africano. 

A primeira, caracterizada pelo predomínio da pequena proprie
dade, pela fragmentação e pela grande densidade de população, pode 
dividir-se em duas sub-zonas: uma sub-zona interior em correlação com 
a Meseta, com predomínio do terreno acidentado de formações eruptívas 
e sedimentares do primário; e unia zona litoral vinda aproximadamente 
da foz do Minho em direcção a Coimbra, seguindo depois para as forma
ções do terciário e do quaternário do vale do Tejo, com terrenos de 
peni-planicie ou de planície em que predominam os sedimentos nariados 

li. 



do secundário, terciário e quaternário. -
Do ponto de vista da potencialidade para o aproveitamento 

agrícola, a sub-zona interior (da meseta) apresenta particular interes
se pelas possibilidades de florestamento — a utilização que melhor se 
coaduna com a sua aptidão. Quanto à sub-zona litoral, mais rica e sur
gindo com maior viabilidade para a intensificação cultural, permite, em 
muito mais larga escala, a policultura. 

Actualmente, a sub-zona interior é ainda fortemente influen
ciada por um aproveitamento policultural de baixos resultados económicos, 
em razão da limitada produção verificada, (sobretudo no que respeita âs 
regiões onde se praticam as culturas de sequeiro e muito particularmente 
àquelas em que predomina a espécie do centeio). Quanto à sub-zona lito
ral, a potencialidade identifica-se,em linhas muito gerais,com o seu 
tipo de utilização actual DRTO 

Em ambas as sub-zonas, no entanto, um melhor aproveitamento 
futuro encarado dos pontos de vista técnico e social tenderá a levantar 
^ ^ l o m o ^ « - T \ » - * , ŒNTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

problemas relacionados com o regime de propriedade, fundamentando este 
em conceitos actualizados da estrutura técnico-económiea das empresas 
agrícolas (medidas de emparcelamento e possivelmente de concentração de 
propriedade numa zona onde predomina a empresa familiar imperfeita). 
Pode dizer-se que este objectivo — que significa produzir nas melhores 
condições no que respeita a preço de custo, custo de produção para 
competição nos mercados interno e externo e abaixamento de preços de 
custo com vista à melhoria dos padrões de vida — está a ser obtido 
embora excepcionalmente e por exemplo, nos perímetros florestais a cargo 
do Estado. Estes perímetros traduzem unidades de produção adaptadas 
ao condicionalismo mesológico determinante da aptidão cultural e, neles, 
o rendimento unitário conseguido pela florestação ultrapassa de longe o 
que as populações locais conseguiriam pela policultura tradicional. (Di-

i5 
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ga-se, entre parêntesis que por enquanto, estas medidas não têm bene
ficiado propriamente as populações rurais interessadas, mas sim os or
ganismos do Estado que as pormoveram). São exemplos do que acabo de 
dizer os perímetros florestais do Marão, Gérez, Bussaco, etc. 

A zona a sul do Tejo — nela compreendida, excepcionalmente 
o Sul do distrito de Castelo Branco com acentuadas características 
alentejanas — poderá subdividir-se também em duas sub-zonas: 

a) Uma sub-zona do litoral algarvio onde há uma intensifica
ção cultural de características mediterrânicas, estruturada em formação 
de peni-planície da orla secundária, terciária ou quaternária. Trata-se 
duma região onde a latitude e a proximidade do mar — conferindo este 
uma acção regularizadora de condições climatológicas — permitem uma 
grande intensificação culíur*lu,M^ropriada a espécies delicadas e a 
uma arboricultura especial de elevados rendimentos económicos (amen
doeira, alfarrobeira, figueira). 

b) Uma sub-zona alentejana onde predominam a concentração, 
a rarefacção populacional e a grande propriedade em certos casos com 
carácter latifundiário, estruturada num condicionalismo histórico que 
se radica ainda na reconquista ao árabe. Predominam nesta sub-zona a 
monocultura de sequeiro dirigida para dois sectores fundamentais: a cul
tura cerealífera (trigo, cevada, aveia) e a dos montados de sobre e 
azinho, interessando este último a exploração pecuária. No fundo duas 
utilizações: uma florestal e uma cerealífera. 

No que diz respeito a potencialidade, poderá talvez conside-



rar-se que — se em ambas as sub-zonas a Sul do Tejo — a interven
ção vier a tomar a forma de alteração ao regime de propriedade (empar
celamento e concentração no litoral algarvio e nova estrutura agrária 
na sub-zona alentejana traduzida em explorações que permitam uma melhor 
repartição do rendimento social — agrícola), na sub-zona alentejana 
existem problemas caracteristicamente técnicos de condução de explora
ção, sem a resolução dos quais toda a intervenção será imperfeita. Ê o 

caso típico da necessidade de defeza do solo contra a erosão — fenóme
no desencadeado pela monocultura cerealífera, na base da qual se encon
tra a Campanhã do Trigo, estruturada e mantida sem firme observação do 
condicionalismo mesológico para esse aproveitamento cultural, em parti
cular no aspecto solo. Trata-se de terrenos, delgados e inaptos, cuja 
melhor aptidão foi e será a florestal, desviados para este aproveitamen
to em virtude dum proteccionismo à cultura do trigo e duma fruste base 
doutrinária de auto-suficiência nacional. 

\ ÛNIVERSIDADE DO PORTO , n . 
A acrescentar a isto, um elevado grau de absentismo (4-8% no 

: DOCUMENTA 

distrito de Évora) colabora eficazmente na ruina dos solos alentejanos 
pelas consequentes formas de exploração por parceria e arrendamento — 
traduzidas em menores cuidados com a perservação do solo por uma produ
tividade imediata e a todo o custo. 

O 

Além do que ficou dito acerca da aptidão dos nossos solos e 
da cultura de circunstância a que os estamos obrigando, muito haveria 
a dizer sobre o problema demográfico e de como êle vem sendo posto, para 
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uma visão conjugada do caso rural. , |ií®i|oí«" 

A esse respeito, economistas, sociólogos, moralistas e psicó
logos dividem os seus pontos de vista e não são poucos os que acreditam 
nas vantagens duma dessiminação com base num moderado intervencionismo 
agrário. Se é verdade que "uma nação que conta muitas empresas familia
res será no conjunto mais laboriosa, mais previdente; terá uma população 

9 

forte, animada de espirito de ordem e de paz social"; se, "em lugar de 
concentrar nas cidades homens, ódios, proletários sem propriedades e sem 
filhos, agitadores ou escravos em potência (...), se resolvesse descen-
tralizar todo o descentraliável"j se "é socialmente útil que haja muitos 
proprietários rurais, que haje muita gente com a vida ligada à terra; 
porque ter um palmo de chão é ter uma amarra e o viver na marcha vaga-

u 
rosa do reino vegetal torna o homem sereno"; se "a pequeníssima proprie-T)AT)nnr\ 
dade, medíocre sob o ponto de vista técnico, tem um mérito: fornecer um 
ponto de apoio ã classe rural assalariada; isto é, serve para fixar è 
terra os trabalhadores agrícolas necessários não somente âs grandes ex-
-, t CEJ\T 5 DE )OCL it 

ploraçoes como também as médias e familiares"; se no futuro e cansado da 
cidade, o "Homem sonhar com o extenso bosque onde nada lhe recorde os 
objectos da Humanidade e corra um rio de água milagrosa que lhe arranque 
da carne e dos ossos e sobretudo da alma a incrustação ferruginosa duma 
vida artificializada..."; se muita gent. adivinha um retorno à terra e 
à paz; e cada um de nós o deseja, no íntimo, com desespero — não sei 
que possibilidades nos ficarão entretanto de o conseguir, porque esse 
desejado retorno encontra pela frente as dificuldades mais ferozes... 
A própria junta de Colonização Interna, dentro do plano prático em que 
actua, reconhece que do seu trabalho não pode sair contribuição decisiva 
para a arrumação do excedente demográfico" e mesmo os que sonham com 
a natureza e a contemplação não deixam de registar que o "agro lusitano 
já tem hoje a servi-lo mais do que aqueles a quem pode pagar". "No Norte 



o trabalho escasseia normalmente em todas as épocas do ano; no Sul, 
aos períodos limitados em que ê insuficiente a mão de obra local 
sucedem-se como consequência duma estreita policultura períodos de 

It 
inactividade forçada em alternância quase regular"... 

As soluções hão-de dividir-se, naturalmente, e não deve haver 
uma para todos os casos. Sejam porém quais forem,concordarão em que 
não pode haver "verdadeiro equilíbrio senão no dia em que, aquele que 
viajou ou viveu algures, puder reentrar numa quin$a sem ter a impres
são dum recuo; no dia em que o homem ligando-se à terra por livre 
escolha, lógico raciocínio, não tendo mais o sentimento de ser um 
sacrificado, juntará à segurança da sua condição uma justa apreciação 

17 
da condição dos outros". 

PORTO 
O 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO D.E DOCUMENTAÇÃO 

Aos problemas de aptidão natural dos terrenos e demografia 
agrária tem de procurar-se uma solução conjugada. Sei que dela de
pendem o arrumo de toda uma classe rural e os números futuros da 
nossa economia agrícola; mas sântir-me ia um tanto ridículo se viesse 
aqui proclamar que o caminho tem de ser este ou aquele. 

Voltando aos campos ou procurando a cidade, pelo palmo de 
terra ou pela cooperativa mecanizada, numa alta indústria ou no ar
tesanato, o que ê preciso é não esconder a única razão de ser destas 
coisas: a condição humana... Os campos e as cidades em si mesmos não 
são coisa nenhuma. Só ganham nome se os homens os lavram ou as habi
tam. .. 

Entretanto,não me parece que devamos ter medo, em especial, 
do êxodo dos campos e da concentração industrial. Há outras coisas 



que muito mais ameaçam a dignidade da pessoa humana}como sejam a 
falta de abrigo, de alimentação, de vestuário, de conhecimentos, 
de segurança... 

Que as cidades aumentem e que os campos se rarefaçam; tanto 
melhor!... A productividade destes pode ser aumentada pela mecaniza
ção e pela industrialização e entretanto os braços livres estão a 
desempenhar outra função útil. Se as unidades de exploração não podem 
ter cinco hectares, terão cinquenta... No fundo, não me parece pos
sível nem natural contrariar essa fuga dos campos. Ela responde a 
realidades tão evidentes como a escassez de lucros das pequenas cul
turais e a contingência dos mercados e das colheitas. Parece-me le
gítimo retardá-la para melhor a disciplinar e porque estas coisas 
não devem acontecer da noite, para o dia... mas que seja esta a razão 
verdadeira. PORTO 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

U MEAÇÃO 

Pactos que excedem a nossa órbita actual podem entretanto 
precipitar as soluções. A integração da mossas economia agrícola 
numa economia europeia, por exemplo, comportaria incalculáveis 
transformações no meio rural. 

Sob o ponto de vista do tipo de exploração — ao serviço 
dum programa de saneamento económico da produção, pelo abaixamento 
dos preços de custo — estou convencido que, conforme o indica a 
aptidão natural da grande maioria dos solos, hão-de ser os produtos 
florestal e (possivelmente) o fruíícola os que mais facilmente encon
trarão os caminhos europeus. £ o caso concreto das essências flores-



tais da cortiça e em geral das matérias primas que a silvicultura 
proporciona. Haverá ainda que ter em conta todos aqueles produtos 
que possam fornecer matéria para as indústrias de transformação. 

0 caminhar neste sentido, isto é, no dia orientação para 
a silvicultura, para a arboricultura e para a utilização racional 
dos solos em geral, implica necessariamente uma regressão de certas 
culturas hoje tradicionais (trigo, centeio, cevada, milho, etc.), em 
particular em todas as extensas zonas de solos delgados, de relevo 
acidentado ocurrentes na meseta e nos sedimentares do primário ao 
quaternário. 

Esta transformação, embora posta sempre como um deágnio 
a relativamente longo prazo, mas de planificação possível, pressupõe 
o descongestionamente rural, dado o actual superpovoamento verifica-

rp|/^y T^ rp/^v 
do em zonas de fracas características agrológicas. Existem, entretan
to, casos flagrantes de necessidade de intervenção imediata no senti
do duma redução de populações vivendo da agricultura para lhes ser en-

. , T ~ ENTRO DE DOCUMENTAÇÃO _ . + . 

contrada colocação noutras actividades ou noutros locais. I interessan
te registar que, numa fase recente dos tratados ligados ao mercado 
comum, se considera a possibilidade de deslocação dentro da Europa 
destas populações vivendo pobremente em zonas que as não podem sas-
tentar convenientemente. 

Ora, parece não restarem dúvidas de que nos nossos campos 
há gente a mais. Algumas províncias (como por exemplo Trás-os-Montes 
de densidade populacional somente média) não comportam a população que 
têm ou só a compartariam com uma alteração profunda na estrutura social-
-agrária, o que faz pensar em soluções tão demoradas que uma vez con
seguidas teriam perdido a actualidade. 

A solução do nosso excesso demográfico tem de procurar-se 
na Indústria, nas actividades terciárias (profisões livres, comércio 
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burocracia, administração) e no ultramar — não exclusivamente no 
nosso ultramar, mas em qualquer lugar onde as condições naturais 
tornem a vida menos dura e menos incerta. 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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1 - Números de Pierre George em " LA CAMPAGNE " 
2 - Pierre George en " LA CAMPAGNE " 
5 - em "Géographie Agricole du Monde " 
4 - " LES HABITATIONS RURALES EN EUROPE " - I n s t i t u t I n t e r n a t i o n a l d 'Agri

c u l t u r e 
5 - Eng. Agr. Carlos da Silva em "HABITAÇÃO RURAL " 
6 - Jorge Alarcão em " 0 PROBLEMA 1)0 MEDITERRÂNEO " 
7 - Eng. Ferreira Dias em "LINHA DE RUMO " 
8 - Citado, idem,idem 
9 - Eng. Agr. José Pereira Caldas em "ASPECTOS DO PROBLEMA AGRÁRIO " 
10- A. Garet e A. Billard em « LA RÉSSURRECTION DU VILLAGE " 
11 -Eng. Ferreira Dias em "LINHA DE RUMO" 
12- Eng. Agr. José pereira Caldas em "ASPECTOS DO PROBLEMA AGRÁRIO" 
13- Eng. Agr. Ilídio de Araújo em "ALGUNS ASPECTOS ACTUAIS DA PAISAGEM 

PORTUGUESA" (in Agros) 
14- Cit. "RECONHECIMENTO DOS BALDIOS DO CONTINENTE" - J.C.I. 
15- Eng. Ferreira Dias em "LINHA DE RUMO" 
16- Eng. Agr. José Pereira Caldas em "ASPECTOS DO PROBLEMA AGRÁRIO" 
17- Émile Guillaumin em "PANORAMA DE L'ÉVOLUTION PAYSANNE" 
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PEOBLEMAS LE COLONIZAÇÃO 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

por e s t e meyo das Colónias teve a povoação do 

Reyno p r i n c í p i o . . » " . 

Manuel Severim de Far ia 



A colonização no mundo, para corresponder à colocação era 
boas condições de vida, dos excessos demográficos, tende à utiliza
ção das zonas inaproveitadas e sub-aproveitadas — embora dispondo 
de recursos naturais — pela realização de grandes obras de fomento. 
(Casos tipicos do Vale do Tenessee - T.V.A. -, obras de regadio dos 
Urais e projecto do aproveitamento do Nilo, etc.). 

Tais empreendimentos estão em relação directa com a viabi
lidade de utilização de recursos aquíferos inaproveitados e completa
dos pela organização de indústrias agrícolas anexas aproveitadoras 
dos produtos agrícolas como matéria prima e suas transformadoras em 
produtos industriais ou alimentares. Os problemas de mercados e cir
culação de produtos completam a estrutração económica do conjunto. 
Ê o que economicamente se define como criação da "utilidade de lugar 
Para os tens produzW05J C D A D E D E A R Q U | T E C T U R A 

Na Europa, as possibilidades de colonização tomadas neste 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

aspecto, têm sido encaradas pelos países do Norte e do Noroeste, cor
respondendo à zona de melhores níveis de vida e apresenta ainda grande 
viabilidade de sucesso em vastas regiões dos países menos desenvolvi
dos, como é o caso dos que actualmente se classificam na nomenclatura 
do mercado comum por sub-desenvolvidos, (Portugal, Espanha, Grécia, 
Sul da Itália e Balcans). 

Um outro aspecto da actividade de colonização é o que pode 
resultar de alterações na estrutura agrária por meio de reformas ten
dentes a uma modificação do tipo de repartição do rendimento social-
-agrícola, com todas as consequências sobre a propriedade e a explora
ção que a possam caracterizar. (Este tipo de actividade funciona nor
malmente em conjugação como primeiro — que são as medidas de fomento 



geral respeitando ao aproveitamento dos recursos naturais). Ê o caso 
típico da reforma fundiária italiana do post guerra realizada por 
inspiração do partido democrata cristão como resposta às reivindica
ções e programas da ala esquerda da política italiana. 

Em Portugal, a actividade colonizadora tem sido diminuta, 
não tendo significado para já na economia do país, (excepção feita 
ao crédito concedido a entidades particulares com base numa lei dita 
de melhoramentos agrícolas). 

Os terrenos postos à disposição do Estado para efeitos de 
colonização têm constituído até hoje um difícil meio de acçáo*. Os 
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baldios da zona acidentada a norte do Tejo, nos quais a aptidão cul
tural é predominantemente a florestal; as areias modernas do litoral 
na sua maior parte com idêntica aptidão silvicula; e problemàticamente 
os salgados recuperados no litoral algarvio ou no vale do Sado. De 
qualquer forma, terrenos onde a transformação é sempre cara, penosa 
e dificilmente conduzindo a um rápido desafogo económico do agregado 
familiar. 

Isto não pode deixar de refelectir-se no aspecto geral da 
nossa colonização, pois, se atentarmos nos exemplos europeus, logo 
vemos que ela é as mais das vezes realizada nos vales, assumindo o 
habitat a forma dispersa, organizado ao longo de vias de penetração. 
Entre nós, o habitat disperso não pode ser tentado quando trabalhamos 
na montanha ou nos sequeiros do sul porque ficam sempre problemas por 
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resolver. A electrificação, os esgotos e a água domiciliária tornam-
-se caríssimos e impraticáveis e não me parece de aceitar que vigore 
a doutrina de não dar tais coias só porque não havia ainda o hábito 
delas. 

Apesar da existência de medidas legislativas tendentes a 
colocar à disposição da colonização interna as zonas beneficiadas 
pelas obras de fomento hidro-agrícola e nas quais existem largas 
possibilidades de acção, pode considerar-se que por força dos in
teresses constituidos nessas zonas, antes das obras de fomento, as 
referidas medidas não têm tido expressão prática. Repare-se, por 
exemplo, que países como a Espanha, em condiçSes análogas, têm con
seguido fazer prevalecer o que poderá designar-se o interesse nacio
nal sobre o regional ou local. 

A actividade da colonização em Portugal fundamenta-se na 
criação de empresas familiares caracterizadas por não precisarem de 3 FACOLDAUt DtARQUiTECTUKA 
recorrer ao trabalho de estranhos em mais do que 50% das necessida-

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

des da exploração, sendo calculados por forma a poderem alcançar um 
padrão de vida modesto, dentro da auto-suficiência económica. Entre
tanto os seus interesses estão circunscritos à terra e a um reduzido 
ciclo de actividades primárias. A empresa agrícola-familiar deste 
tipo é como que uma extensão disciplinada dum estado de coisas me
nos bom, com remanescências de expiação cristã pelo trabalho e uma 
aceitação melancólica dum mundo que lhe continua a ser exterior, A 
par da organização e da planificação económica que exprime, pesa 
sobre ela um véu obscurecedor que a não deixa ser o instrumento 
dinâmico e propulsivo que a premência das nossas necessidades exi
gia. Aliás a empresa familiar não tem sicto concebida segundo uma 
profunda e plena utilização económica da máquina e do motor que, a 



dar-se, corresponderia à possibilidade de alargamento da área explora
da (mantendo-se a empresa familiar), ao aumento da produtividade do 
trabalho e à consequente melhoria nos padrões de vida. Num programa 
desta natureza teria pleno enquadramento a utilização cooperativa da 
máquina, o que aliás se deveria tentar, mesmo nas circunstâncias 
actuais. 

O 

. J u n t a d A J u n t a de Colonização I n t e r n a f o i c r i a d a pe lo Decre to-Lei 

nQ 27.207 de 16 de Novembro de 1936. Depois dum per íodo exper imenta l 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 

f o i organizada e de f in ida por ou t ro documento com o nQ 36 .053 , em cujo 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

artigo 35 encontramos o seguinte resumo dos seus objectivos fundamentais: 

19 - Promover e orientar a melhor distribuição da população 
rural; 

29 - Estudar e propor ae providências necessárias ao melhor 
arranjo da propriedade rústica e seu regime de exploração, tendo em 
conta ao mesmo tempo os aspectos económico e social; 

32 - Auxiliar a realização de melhoramentos agrícolas de que 
resulte aumento da capacidade produtiva da terra ou beneficiação das 
instalações rurais. 

O pOimxïAI 
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"A Colonização Interna compreende todas as providências 
e obras de fomento agrário, públicas ou privadas, quando subordina
das a um plano de conjunto que vise a melhor utilização da terra de 
forma a permitir, não só melhorar o nível de vida das populaçSes 
mas sobretudo, a comportar o crescente aumento demográfico". 

O 

A actividade da colonização interna diz respeito não só 
à formação de novas empresas agrícolas como ao revigoramento e 
fixação das empresas de tipo médio e pequeno já constituídas, sendo 
além disso seus atributos a regulamentação sobre contratos e tipo 
de trabalho, a execução de melhoramentos agrários integrados num 
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plano económico e o arrumo da classe rural, quer pela resolução 
de nonas unidades económicas, quer pela regularização de movimentos 
emigratórios internos, emigração e colonização ultramarina, 

No que diz respeito ao estabelecimento de novas empresas 
agrícolas, a colonização assumirá aspectos de intervenção directa 
nos baldios (perservando-os ou dividindo-os para os ocupar) e nas 
propriedades privadas, pela sua compra, expropriação e subsequente 
divisão em unidades agrárias; assumirá aspectos de acção indirecta, 
estimulando ou impondo a colonização de grandes propriedades que não 
estejam a ser socialmente úteis. 

Quanto ao revigoramento das emprezas de tipo pequeno ou 
médio, visará estrutrá-las e consolidá-las economicamente, através 
de medidas de emparcelamento e concentração de prédios rústicos e 



da concessão de créditos e subsídios para o acesso jurídico à proprieda
de, beneficiaçãesfundiárias,adubação, selecção e maquinaria; promoverá 
além disso a formação de cooperativas de produção, consumo e transfor
mação e protegerá o artesanato como actividade subsidiária da explora
ção agrícola. 

No que diz respeito aos tipos de contrato e de trabalho, 
a colonização interna intervirá na forma como se exercem o arrendamen
to e a parceria, ocupando-se de prazos e avaliações, de percentagens 
nos rendimentos e no capital de exploração, tendo em vista as realida
des concretas de tal ano e de tal região em desfavor de leis rígidas 
e abstractas. 

Quanto aos melhoramentos referidos acima promoverá tanto os 
de utilidade pública (acessos e transportes, electrificação e água, 
salubrização e reforço de vegetação, planeamento e renovação de aglo
merados rurais), como os de utilidade privada, na medida em que se 

7 FAC U L DAU ET Dt AKyuTTECTUKA ' 
justifiquem economicamente. 
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Duma maneira geral procurará uma medida internacional na 
organização de escalões, tipos de trabalho e remuneração, sem todavia 
lhe sacrificar as características portuguesas e tradicionalistas que 
têm presidido ao nosso intervencionismo agrário. 

Para um plano de realização dos seus objectivos a coloniza
ção interna dividirá o país em trinta zonas diferenciadas do ponto 
de vista agrícola ou administrativo — perímetros de colonização — 
e, conforme os for estudando, preparará, por intermédio da entidade 
competente, os mapas cadastrais indispensáveis a execução dos diversos 
empreendimentos. 

A centralização destes perímetros será feita por três 
criç O « 5 

c ir cuns tânc ia s respeitantes ao Norte, Centro e Sul do País. nr» 
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Destaque-se a ausência total de arquitectos e urbanistas do 
chamado conselho de fomento agrário a constituir em cada perímetro de 
colonização do qual, no entanto fazem parte, além dos técnicos de agro
nomia e dos representantes das diversas classes rurais e dos poderes 
públicos, um médico veterinário e dois engenheiros civis em representa
ção da Direcção de Melhoramentos Rurais e da Junta Autónoma das Estradas; 
o mesmo acontecendo em relação aos escalões superiores — circunscrições 
— onde o quadro técnico não sofre alterações importantes. 

o 

PORTO 
O trabalho da Junta de Colonização Interna tem sido sobretudo 

FACULDADE DE AROUITECTURA_ 

valioso no campo do reconhecimento e do estudo do território nacional, 
tendo de início, dedicado particular atenção aos baldios, neles integra
das às areias modernas do litoral da Gafanha, passando em seguida ao 
estudo da propriedade particular nas zonas que apresentavam viabilidade 
geral de aproveitamento para colonização, sendo estudadas as zonas de
signadas de sequeiro ao sul do Tejo e alguns núcleos que mereceram aten
ção particular como foram os casos da Cova da Beira, das areias lito
rais da Aguçadoura e da Apúlia e certas propriedades particulares, 
concretas e isoladamente. Na execução começou pela organização da colónia 
dos Milagres, seguidas pelas de Pegões, Gafanha, Montalegre, Alvão e 
Boalhosa. 
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1 - Eng. Agr. Mário Pereira em "COLONIZAÇÃO INTERNA. PONTOS A FOCAR 
NUMA FUTURA LEI DE COLONIZAÇÃO INTERNA ». 
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PEGÕES - UM EXEMPLO DE COLONIZAÇÃO INTERNA 

PORTO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
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Quand© de Lisb®a nos dirigimos a Pegões, por Vila Franca, 
vamos somando paisagens sucessivas. Passada a cidade, a sua parte ne
va e empertigada, recaímos na modéstia suburbana para, l®g® era segui
da, mergulharmos numa zona caoticamente industrializada e estendida 
por muitos quilómetros de percurso. Seguimos por uma estrada de re
duzido perfil transversalt sobrecarregada de transito. Camiões, camio
netas, carros ligeiros e motociclos, ciganos em burros, ciclistas, 
peões ... 0 transito e difícil e conflituoso; a paisagem tentacular, 
poli-industrial, desorganizada e pobre; a natureza exprimindo-se com 
medo, sem inteireza, envergonhada da mistura a que a forçam; aqui e 
alem rica de motivos, logo adiante asfixiada e dividida ... A larga 
faixa d© rio e a solene dimensão dos horizontes da outra margem fazem 

' Q£DE DO PO , 
pensar que qualquer coisa difícil de atingir e agarrar esta desse ou-
tro lado ... Para ja, tudo sa© aguas, velas de barco, toalhas de cor, 
fímbria de arvores. 

Passamos Vila Franca, a extensão, as grandes rectas. Para 
o interior a vegetação vai alargando o grã®, o terreno ondulando leve
mente, a terra secando e aclarando. Aqui e alem uma casa estirada com 
os seus anexos agarrados ©mo cogumelos... Estâmes numa região de pia 
nuras extensas, dominantes, cortadas por vales invariavelmente estrei
tos e alongados ... De subito as casas multiplicam-se, enfileiram-se, 
apontando os telhados e recortando-se nos laranjais. Reaparece © ho
mem. Passam por nos carros e crianças. E a c©l©nia de Pegões. 

Toda a gente concordou numa OD isa: não havia quaisquer no-
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t í c i a s a r q u e o l ó g i c a s . Deixei memorandums. 0 padre de Santo I s i d r o , 

r ecém-espec ia l i zado na Bé lg ica em a r t e e a rqueo log ia , fez uma busca 

p e l a s r edondezas . Ninguém sabe . (Nem o que faz l a , adornada e aban

donada, uma fonte do século XVIII, em g ran i t o e s c u r o ) . 

O 
Em 1924 e 1925 foram publicados decretos com o fim de ac

tivar o aproveitamento dos Incultos, e que tiveram com© principais 
consequências © alargamento da area de cultivo, a introdução de pe-
quenos regadios e vinhas e a fixação de mais gente a terra. 

Até a data de saída desses decretos, a herdade de Pegões, 
integrada numa região sem Interesse agrícola e alguma existência flo
restal, estava praticamente abandonada. José Rovisco Pais, seu pro
prietário, "Integrando-se na finalidade dos decretos (...) resolveu 
dividir em talhões parte da Herdade - 2.459 hectares - e proceder a 
respectiva adjudicação por venda ©u p®r aforamento (...)• A parte que 
permaneceu indivisa e s©b a sua administração - 4.520 hectares - con
tinuou a ser arroteada por meio da entrega anual de lotes a seareiros, 
consagrand©-se © proprietário sobretudo a exploração dos gados o da 
cortiça". 

Por morte legou aos Hospitais Civis de Lisboa todos os seus 
bens3que em 1937 foram encorporados no Património Nacional e entregues 
à administração da Fazenda Publica. Daí em diante acentuaram-se os 
melhoramentosj em particular © apr©veitamento de recursos aquíferos, 
uma melhor distribuição das espécies vegetais e grande progressão no 
arroteament©. 

Atribuid© a Fazenda Publica © encargo de "promover, a medi-
da que for julgando mais conveniente, a venda em hasta publica dos 
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bens móveis ..." e fixada à Junta de Colonização Interna a competên
cia para "efectuar a aquisiçã© de terrenos postos a venda e que devem 
ser aproveitados para colonização"; esta assegurou-se "por meio de in
quérito prévio e sumário de que a colonização da Herdade de Pegões nao 
era nem inviável nem inconveniente, antes possível e plena de alcance 
social e decidiu (...) estudar o problema e propor a sua solução". 

Um inquérito preliminar revelou que, apesar da probreza dos 
solos, as diversas colonizações subsistiam sem qualquer espécie de as_ 
sistencia, tudo levando a crer que um empreendimento estudado e assis 
tido de capitais, beneficiações e conhecimentos profissionais tivesse 
êxito compensador. 

0 Inquérito em seguida realizado a Herdade de Pegões e re-
gioes circunvizinhas foi sem duvida © mais completo de quantos ate ho 
je se fizeram entre nós e compreendeu, entre outras, as seguintes pe
cas: CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

1 - Um levantamento topográfico a escala 1:5.000 e cartas das 
zonas de regadio a escala 1:2.500. 

2 - Um estudo economic®-so ci ai realizado por quatro brigadas de 
técnicos sob a direcção d© EngS. Agr. Henrique de Barros, 
tendo em vista,sobretudo: 
a)- Evoluçã© agrícola da regia© e resultados provenientes 

das varias colonizações nela realizadas; 
b)- Superficie a arranjo intern© das expl©raçoes agríco

las capazes de manterem com o seu produto a família 
cultivadora (exploração do tipo familiar); 

c)- Nivel de vida das famílias rurais; 
d)- Culturas praticadas na região e técnica cultural se-

) 
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guida, incluindo a comparaçã© de produções e rendi
mentos. 

3  Um estudo agrológic© (que revelou uma grande heterogeneidade 
dos solos da Herdade, ao contrario do que se esperava). 
Além do relatório justificativo,estabeleceu uma carta agro 
lógica e uma carta de aptidão cultural, ambas a escala 
1:5.000. 

4  Um estudo de captação de aguas para rega, das dlsponibilida
das de água em relação as areas a regar e da sua elevação, 
distribuição e custo. 

L ^ ■ «. 
5  Um estudo de adaptação de ed i f í c ios exis ten tes e das cons

truções necessár ias a cada casal agr íco la . 
\ UNIVERSIDADE DO PORTO 

6  Uma determinação do valor venal da Herdade que ficou, em 

números redondos, fixado em 3.500 contos. 

Sobre es ta base de estudos foi elaborado © projecto de co

lonização da Herdade de Pegões, tendo ©orno objectivo pr inc ipa l a sua 

divisão em glebas, "que, pelas suas areas e formas de exploração, cor 
s 

respondam a definição de empresa agrícola d© tipo familiar". Acontece 
que os casais agrícolas, pela força das circunstancias, assumiram ti
pos e grandezas diferentes, o que não deixou de trazer vantagens, da
da a possibilidade de se fazerem comparações da ordem economicoaferí^ 
cola, do maior interesse para uma realização de caracter técnico (e 
experimental) como esta. 

4 



Parece-me, todavia, mais u t i l ver c©mo as coisas se estao 

a passar do que seguir um projecto naturalmente muit© al terado na sua 

execução» 

O 

A Colónia Agrícola de Pegões tem uma população t o t a l de cer 

ca de 900 pessoas, 48$ das quais de idade in fe r io r a 13 anos, elevan 

do-se a 30 © numero de indivíduos nascidos na colónia. 

Embora haja casais preparados para 206 famíl ias , o numero 

de colonos chefes de casal agr ícola e de 194, entendendo-se por colo

no: "a pessoa que for detentora em regime de fruição provisór ia ou de 
L J l ê, 

finltiva de um casal agrícola".' 
As principais cendiçSes exigidas para a concessão dum casal 

agrícola sao as seguintes: ser trabalhador rural ou pequeno agricul
tor do sexo masculino, ser chefe de família, português de origem e de 
idade não superior a 40 anos e não possuir bens suficientes para pr®_ 
mover as necessidades d© seu agregado familiar. 

Os casais agrícolas serão entregues aos colonos em regime 
de fruição provisória, a título experimental, pelo prazo de três anos, 
prorrogável ate ao máximo de cinco. Esta fruição tornar-se-a defi
nitiva se a Junta considerar © aaL©no apt© para assumir a exploração 
do casal; o qual se tornara sua propriedade definitiva assim que es
tejam pagas as anuidades de amortização do respectivo preço e domais 
encargos de que fosse devedor a Fazenda Nacional. 

Duma maneira geral, © casal agrícola - formado pela casa 
de habitação com anexos adequados a exploração rural e "pelos terre
nos necessários a manutenção duma família media de cultivadores" -
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censtitue uma unidade económica perpétua, inalienável (a excepção de 
casos de venda e utilidade evidente), indivisível e impenhoravel. 

A c©l©nia ggrícola dispõe de seis escolas primarias ja ins
taladas (das quais funcionam cine©) cem uma pepulaçao escolar de cer
ca de 200 crianças; frequentando, a grande maioria, as classes lâ. e 
Ô*« e reduzind©-se a uma escassa dezena as que frequentam a 4&. 

Tem uma igreja paroquial e uma capela, distando mais de 
seis quilómetros uma da outra. A sede da paroquia e a residência d© 
padre sã© em Pegões - freguesia de Santo Isidro - e a capela serve o 
núcleo das Paias n® extremo sudoeste da Herdade. 

Localizados, © principal em Pegões e © mais reduzido nas 
T I tf A^^i \J ^H 1B^ tf % \m& I H \&& Ev tf % 1 \ ^ ^ ^ \íM I I L^^ta* I Vir E \J * 
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Faias, funcionam dois postos sociais conjugados c©m d©is p©st©s medi
cos. 0 pessoal compreende uma medica e duas auxiliares de assistente 
social e entre o equipamento figura um aparelho de radioscepia. 

A assistência s©cial não inclue fornecimento de medicamen
tos ou alimentos. As crianças aprendem jogos, bordados, canto, traba
lhos caseiros, etc., e não se prevê qualquer continuidade escolar - ex 
cedendo a instrução primaria - para os filhos dos œ lonos. Pretende, 
no entanto, inaugurar-se brevemente um Centr© de preparaçã© profissio
nal para trabalhadores, com sala de conferencias e simpósios e instala 
coes especiais, incluindo dormitório e refeitório, para os trabalhado
res que, na© residindo na col©nia, o queiram frequentar. 
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Persiste entre os colon@s a mesma alimentação desiquilibra-
da, à base de couves, batatas, feijões e grande escassez de gorduras 
que ó comum a© noss© agricultor medio ou pobre do N©rte a© Sul d© Pais. 
Além dos vícios de alimentação que trazem consigo, os colonos na© po
derão, para já e p©r obvias razoes económicas, conseguir melhor ní
vel alimentar. A fruta, ©s ©vos e ©s galináceos que, porventura, pro
duzam ou criem não vã© melhorar a sua dieta (mas © seu peder de compra) 
pois sa© exclusivamente destinados a venda. 

Actualmente fazem as suas compras e abastecimentos fora da 
colónia, estando, porem, em vias de realização um centro comercial com 
padaria, mercearia, fancaria, extensa© do correio, telegrafo postal, 
etc. Pensa-se também formar uma cooperativa de que a alega, cujo an-
te-projecto apresento, seria a primeira secção. Entre as secções pre_ 
vistas, destacam-se as de maquinas agrícolas, transportes e lacticíni
os, de frutas e sua transformação, de regantes e compra e venda de pr£ 
dutos. (Torna-se desnecessário encarecer a importância futura duma 
tal cooperativa na orgânica e na economia cesta colónia agrícola). 

A adega cooperativa interessara nao s© a colónia com as suas 
4.000 pipas de produção maxima prevista, mas também os produtores cir
cunvizinhos, pelo que a sua capitação excede bastante os primeiros nu 
mer©s» 

A colónia tem n© vlnh® e na laranja (cuja produção actual 
se eleva a um milha© de frutos, estando prevista uma media anual de 
três milhões) as suas mais importantes fontes de receita e de abaste
cimento, seguindo-se-lhes os produtos hortícolas, batata, trigo, milho, 



forragens para gados, etc. Um dos maiores rendimentos e obtido com 
a cria e recria de gados que, em números actuais, podem computar-se 
,em 250 cabeças da espécie bovino-leiteira e uns 190 animais de tiro, 
predominando a égua e a muar. Tem reprodutores próprios, e um medi-
co-veterinário da J.C.I. presta a necessária assistência. 

O 
A colónia agrícola de Pegões esta ligada por estrada e ca-

mionagem ao Montijo, a Vendas Novas e a Setúbal. A sudeste, e ja fo
ra dos seus limites, fica a estaca© de caminho de ferro de Pegões, 
intermédia das estações de Vendas Novas e do Barreiro, das quais dis-
ta respectivamente 15 e 42 quilome quilómetros. 

Situada entre a zona dos foros e a zona dos montados e em FACULDADE Dl 
terrenos pliocenicos caracterizados per depósitos arenosos muito per-

, . CENTRO DEpOCUMENTAÇÃO 

miáveis e de espessura va r i áve l , esta.s t e r r a s nao podem considerar-se 

de boa qualidade pela escassez de humidade que oferecem a vegetação. 

Antes das a l te rações provocadas pelos decretos de 24-25 a população 

r u r a l da Herdade era diminuta e reduzida a cr iados , guardas e pastores 

e a pecuária praticamente representada pela cabra. 

Na a l t u r a em que a Junta começou o projecto de colonização, 

o excedente dos 2.500 hectares aforados e divididos estava a ser expl£ 

rado em regime de grande propriedade e todo © oanjunt© se integrava ec© 

nomica e socialmente na regia©. A populaça© divldia-se então em t r ê s 

grupos p r inc ipa i s : os criados permanentes, numerosos seare i ros (gran

de par te dos ac tuais colonos são antigos searei ros) e os foreiro3 e pe

quenos p rop r i e t á r i o s . 

A p r inc ip io , a J . C . I . pensou u t i l i z a r e organizar a parte 
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aforada, mas desistiu quand© da compra da Herdade, cuja area total an 
dava perto dos 7.000 hectares. A colónia ©cupa hoje cerca de 3.500 
hectares, sendo os seus dois núcleos - Pegões e Faias - separados pe
la parte anteriormente colonizada. 

0 critério seguido para a distribuição de terras aos colo-
nos nao pode continuar a ser © mesmo que ate ai vigorava, rigidamente 
ligado a uma quadricula e sem atender a especialização e a produtivi-
dade dos terrenos. Desapareceu logicamente a divisão geométrica ten-
do-se dado a cada colono parcelas descriminadas de terrenos de sequei n 
ro, vinha, regadio, pinhal, olival e sobro; de maneira a tornar cada 
casal agrícola quanto possivel independente na sua economia. A distri 
bulcão fez-se sobre a carta agrologica e sobre © conhecimento da eco-
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nomia familiar da região. 
A inexistência duma cooperativa levou os colonos a integra 

rem-se na economia regional e a tentarem de todas as maneiras o alar
gamento dos seus regadios e vinhas, uma vez que a cultura de sequeiro 
se incompatibiliza francamente com este tipo de exploração familiar. 
(S© a cooperativa de maquinas agrícolas poderia resolver o problema nu 
ma base em que subsistisse a pequena propriedade). No futur® não e de 
estranhar que © sequeiro seja substituído pela exploração florestal, 
muito embora isso nao esteja previsto no projecto,que admite uma me
lhoria na técnica de cultivo d© sequeir©. Entretant©, pensa-se ja num 
repovoamento florestal e em faixas de arborização - pinhal e eucalip
tal - para protecção das culturas, protecção concretizada numa defeza 
contra os ventos e contra a excessiva evapo-transpiração. 

IO 
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Cada casal agrícola c©m as suas parcelas de sequeiro, rega
dio, vinha, etc.; com ©s seus dois hectares de pinhal que fornecem le_ 
nhãs, matos e camas para gados; inclue uma casa de habitação e seus 
anexos com programa aceitável, arquitectura discutivel e equipamento 
deficiente. Os móveis e as roupas sã© fornecidas peles colonos e nao 
se prevê instalação eléctrica nem agua domiciliaria. As instalações 
sanitárias tem uma bacia turca e um chuveiro de balde ... que, segun
do o que apurei, raras vezes funciona ... 

Qlpoifro 
Ha colonos bons e maus, t a l como os c a s a i s que sao melhores 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
uns do crue ©s o u t r o s . . . A um tudo s a i c e r t o : bom l a r a n j a l , muito v i -

' ^ ' j - i Un./ ENTRO DE DQTUMENTAÇÃC . . . . 

nho, agua fácil, bom negocio de gado. A outro - quantas vezes mais 
trabalhador e mais homem ... - tudo sai tort©: a produção ma, a doen 
ça em casa, a morte no estabulo ... (Ate hoje reina a paz em Pegões...) 

Quasi todos os colonos que sairam (cerca de 30) foram com
pelidos a faze-lo por nao corresponderem ao que deles se esperava. Os 
que ficaram não se distinguem dos cultivadores das redondezas pelo ti
po de vida, alimentação e vestuário ... mas começam a aparecer na co-

* * t 

lonia com certa frequência bicicletas e maquinas de costura e nas fei 
ras próximas, n© Pinhal Novo ou na Moita, ja se procura o gado da co
lónia •.. Naturalmente porque e de melhor origem e porque tem melhor 
assistência. 

O 
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Na© ha indus t r i a nem comercio interno e so ions t r ê s ou qua

t ro colonos tem pequenos t rabalhos subs id iár ios que não sejam mão de 

obra de lavoura prestada em casais es t ranhos, l ista mão de ©bra e ne-

cessar ia em cer tas épocas do ano, faz-se por r o t a t i v a e representa me

tade das necessidades do trabalho não real izado pel© agregado fami l i 

a r . A outra metade vem de fora da colónia e e paga. 

O 
A educação do colon© e um factor fundamental a sua fixação 

a terra» Fazer-lhe compreender as relações validas entre trabalho e 
produtividade, desviando-o duma rotina de seareiro sem esperanças; ex-
plicar-lhe por exemplo que na vinha ou no regadio insipientes aplica-
ra melhor a sua actividade do que no sequeiro (que embora em pleno ren 

r A L U L D A U h Dfc AKt^Ul rtvLTuTCA ^ — 
diment© tão pouco pesa na sua economia); © realmente ajudá-1© a lutar 
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contra a pobreza que traz agarrada a si e contra a dureza das terras 
que vai desbravar. 

O 

Pelo que ficou atras,nã® e difícil entender que a coloniza
ção de Pegões e um empreendimento que nasce com sérias dificuldades, 
precisamente porque se trata dum meio p©bre, difícil e moroso de val©-
rizar e que s© a custa de investimentos de grandes massas de capital e 
trabalho poderá vir a frutificar suficientemente. Tratando-s© dum mei© 
que, d© pont© de vista agr©l©glc© e ate mesologico em geral, será tal-
vez mais propicio a grande exploração; dum meio que, do pont® de vista 

H 
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agrologic© e encarada a expl@raça© com © ©bjectivo de produzir o maxi-
m© com o mínimo de encargos; estará naturalmente destinad© a utiliza
ção florestal;(quando muito com pequenas manchas de cultura cerealífera 
integrada em longos p©usi©s dirigidos a exploraçã© pecuária)- ha-de 
compreender-se que a instalação de empresas familiares com base na in
tensificação cultural, na transformação das terras e na execução de 
benfeitorias de constituiçã© e manutenção dispendiosas foi e permanece 
um problema complex®. 

Sem duvida que, com© experiência, se inscreve como das mais 
elucidativas no que respeita ao aproveitamento pela colonização dos 
pliocen©s d© Sul e dá uma ideia do que poderão ser verdadeiras coloni-
zaçoes d© tip© de empresa familiar em condições gerais favoráveis a , ,, - \J XJ 
sua instalação. 

A experiência da J.C.I. tem sido até hoje circunscrita -
I I M l \ /P PÇ I Pl A Pl P Ptf^ p f ^ D T n 

- por nao haver outros terrenos a sua disposiça© - as zonas de monta-
nha ainda nao apropriadas pelas populações locais, as areias do lito
ral e ao plioceno d© Sul; quer dizer, terrenos que so mediante tranS-
formações caras permitem a sua utilização agrícola. 

Nã© se pode dizer, entretanto, que © caso de Peg©es seja 
somente um desbaratamento de energias e capitais. Alias, o seu futu
ro e encarado com a-vontade, a avaliar das instalações que para la se 
projectam (vários campos de desporto, piscina, parque infantil, mer
cado, auditorium, etc.) e sou levado a crer que a pessoa e a condição 
do colon© ficara© conformes c©m a ©bra realizada ... ©u enta© ela 
não atingira a verdade humana de que necessita para subsistir. 

Termino c©m alguns números relativos a esta colónia agrí
cola e a 1955, que deixo sem comentários: 

4 ) 
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Rendimento l i q u i d o an t e s da c©l©nizaça© — 222 contosJ 

depois da colonização 3.537 " . 

Mão de ©bra, r espec t ivamente 35.000 d i a s / h 

e 98.000 d i a s / h . 

Peso viv© (animais por h a . ) , r espec t ivamente 16 kg/ha 

e 75,19 kg/ha . 

Rendimento bruto, respectivamente 880 contes 
e 11.913 c©ntos. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
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1 - Decretos nas. 9.844 de 20 de Junho de 1924 

e decreto nc. 10.553 de 14 de Fevereiro de 1925 

2 - Projecto de colonização da Herdade de Pegões - J.C.I. 

5 - Decreto n« . 27.821 de 13 de Abril de 1936 
4 - Decreto n2 . 27.207 de 16 de Novembro de 1936 

5 - Projecto de Colonização da Herdade de Pegões 

6 - Idem 

7 - Idem 

8 - Aproveii-tamen 
2.014 

/ x 
9 - Idem 

;amento de t e r r enos pela coloniz ização - Regulamento de Lei nB 
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Memória Descritiva 

A adega cooperativa que a Junta de Colonização Interna pretende 
construir na sua Colónia Agrícola de Pegões é* o assuntu deste ante-
-projecto e será o primeiro edifício cooperativo a realizar por aquela 
entidade. 

A circunstâncias especiais que presidiriam a sua elaboração (e que 
não ê* oportuno considerar agora) conferiam-lhe entretanto tais caracte-r 
rísticas que, em vez de ante-projecto, parece-me mais adequado designá-
-lo por esboceto ou programa. Falo só de passagem num ante-projecto (mui
to mau) já existente (eada autoria dum funcionário da J.N.V), indicado 
como modelo e programa de trabalho... e de mais programas, modelos e con-DADTA 
t r o l e s que indirectamente se fizeram sen t i r na orientação e na qualidade 
deste estudo. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
A u t i l i zação das cuba3 de fermentação do t ipo clito Universal , con-
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forme modelo patenteado, trouxe alterações sensíveis aos processos de vi-
rificação, reflectindo-se na organização interna da adega e parcialmente 
no seu esquema construtivo. (0 pormenor desta cuba, bem como a descritiva 
do seu funcionamento e das funções que acumula serão objectos de cuidados 
e referências especiais no caderno de anexos que acompanha este volume). 

As linhas gerais do edificio podem resumir-se da seguinte maneira: 
Quanto ao desenvolvimento horizontal dois corpos rectangulares 

de sentido convergente são concordados por um corpo central, curvo, ao 
qual aderem as extensões correspondentes aos serviços acessórios da labo
ração principal - administração, laboratórios, instalações do pessoal), 
destilaria, circuito de bagaças, etc. Estas extensões realizam, de lado 
Sul uma protecção contra o calor e do lado Norte uma iluminação adequada 
ã zona de fermentação. (Repare-se que, ao enèrar-se a porta principal, 
logo deparamos ao fundo com a maquinaria das personagens e destilaria -



esta a dois pisos e isolada por um grande envidraçado - o que dará 
sinteticamente uma medida deste conjunto industrial. 

Quanto ao desenvolvimento vertical, temos - relativamente ao 
corpo central - três pisos principais a considerar: um primeiro 
piso em escavação (parcial do lado Norte e total do lado Sul), onde 
se distribuem os depósitos subterrâneos, os silos de bagaços (de 
carga superior e descarga ao nível do terreno) e alguns anexos 
(destilaria, cristalização, garrafeira, arrecadação de produtos 
enológicos e utensílios, etc.); um segundo piso principal ao nível 
da carga do lado sul com as cubas de fermentação, a prensagem, as 
instalações do pessoal, administração, laboratório e cais de canga; 
um tercâiro piso constituido por galerias de acesso superior às cu
bas. Nos corpos laterais (dos depósitos aéreos) existe somente um 
piso, prolongando o anteriormente designado como piso principal. 

A carga dos produtos vinificados faz-se pelo cais do lado Sul 
e a descarga das uvas nos respectivos tegões de recepção do lado 
norte. Comunicando com estes tegões,existem (em escavação) duas 
pequenas camarás providas de esmagadores - elevadores. 

Os montacargas destinam-se sobretudo à alimentação superior 
das cubas de fermentação pelo que ligam todos os pisos em que 
circulam bagaços*silos, pé e taça das cubas. 

No referido caderno de anexos dar-se-á uma ideia mais completa 
dos circuitos internos, de mostos, bagaços, produtos secundários,etc, 
Para já defina-se um principio geral da utilização da adega: dois 
ciclos independentes ppra vinhos branco e tinto, separados pelo eixo 
de simetria do edifícioj cada um deles compreende/tegão, esmagador, 
elevador, tubagem, cubas, depósitos aéreos e substerrãneos, silos 
tanques cristalizadores e ascensor'. . próprios. (Como a produção de 
vinho branco é nitidamente inferior à do vinho tinto, considera-se 
a cubicagem não utilizada como reserva para anos de superprodução). 



ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

DESIGNAÇÃO Quantida 
des 

Preço 
Unitário 

Totais 
Parciais Totais Gerais 

Envasamento em alvenaria 
aparente de granito, in
cluindo fundação em betão 333 m2 25o$oo 83.25o$oo 
Parede em muro se supor
te com uma altura média 
de 2 m. 58 m 4oo$oo 23.2oo$oo 

Parede em muro de supor
te com uma altura média 
de 5,5 m. 82 m 1.8oo$oo 147.6oo$oo 

Paredes de elevação em 
alvenaria de pedra da re
gião com 0,40 m. de espes_ 
sura 99o m2 llo$oo lo8.9oo$oo 

Paredes de elevação de 
0,34 m. de espessura (l 
vez) em tijolo furado 1.085 m2 12o$oo 13o.2ootyoo 
Paredes de elevação de 
o,12 m. de espessura (l/4 
de vez) em tijolo furado 

DADE DE A 
96 m2 

RQUITECTU 
5o$oo 4.8oo$oo 

CENTRO 
Betão armado em pilares 
e vigas na cave 

)E DOCUMEN1 

712 m3 
AÇÃO 

1.2oo$oo 854.4oo$oo 

Betão armado em pórti
cos de 4 montantes 71 m3 1,4oo$oo 99.4oo$oo 

Betão armado em pórti
cos de 2 montantes 99 m3 1.8oo$oo 178.2oo$oo 

Betão armado em pavimen 
tos e acessos 81 m3 9oo$oo 72.9oo$oo 
Betão armado em cober
turas 388 m3 7oo$oo 271.6oo$oo 

Isolamento (betão celular) 
e impermeabilização (pro
duto asfáltico) em cobertu
ras 2.320 m2 7o$oo l62.4oo$oo 
Pavimentos em tijoleira 192 m2 6o$oo 11.520*00 
Caixilharias em madeira de 
macacauba 40 m2 45o$oo 18.ooo$oo 2.166.37oSoo 

A transportar 
40 m2 45o$oo 

2J.66.37o$oo 2.l66.37oÍoo 



DESIGNAÇÃO Quantida_ 
des 

Preço 
Unitário 

Totais 
Parciais Totais Gerais 

Transporte 2.166.370$00 2.166.370$00 
Caixilharias em gracifer 510 m2 25o$oo 77.5oo$oo 
Portas exteriores em 
ferro 725 m2 55o$oo 253.75o$oo 
Portas interiores em 
madeira de pinho 22 m2 180$oo 3.96o$oo 
Instalações sanitárias 26.000S00 
Instalação eléctrica de 
iluminação 30.000S00 
Mobiliário e 
de escritório 

material 
4o.ooo$oo 

■■■■1 
4o.ooo$oo 

Material de 1 aboratório )K í) lo.ooo$oo 
Vários indesc riminados JLY J KJ 92.42o$oo 533.63o$oo 

\ UNIVEF 
Material da adê ca 

Cubas de fermentação do ti 
po Universal 

DADE DE A 
SIDADE DO 
DE DOCUMENT 

22 

RQUITECTU 
>ORTO 
"AÇÃO 

2o.ooo$oo 

íA 

44°«ooo$oo 

2.7oo.ooo$oo 

Depósitos aéreos 22 4o.ooo$oo 88o.ooo$oo 
Idem subterrâneos 28 15.000800 42o.ooo$oo 
Silos de bagaço 8 lo.ooo$oo 8o.ooo$oo 
Prensas hidráulicas 4 6o.ooo$oo 24o.ooo$oo 
Balança centesimal p, 
15.000 kg. 1 32.5oo$oo 32.5oo$oo 
Balança centesimal p. 
I.500 kg. 1 11.5oo$oo 11.5oo$oo 
Esmagadore1evador 2 3o,ooo$oo 6o.ooo$oo 
Bombas de trasfega 2 25.000&00 5o.ooo$oo 
Material de adega inde_s 
criminado 86.000S00 2.3oo.ooo|oo 

A transportar 5.ooo.ooo$oo 
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DESIGNAÇIO Quantida 
des 

Preço 
Unitário 

TOtais 
Parciais Totais Gerais 

Transporte 

Material de destila
ria 

Caldeiras de destila
ção 

Esfarrapador de ba
gaços 

Material de destilaria 
indescriminado 

5.ooo.ooo$oo 

8o.ooo$oo 

Jo.ooo$oo 

l6o.ooo$oo 

5o.ooo$oo 

lo.ooo$oo 2oo,ooo$oo 

5.2oo.oooftoo 

PORTO 
FACUl|DADE DE 4RQUITECTU 
UNIVE 
CENTRO DE DOCUf 

^QWIO 

~/?S3-

7J 


