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Resumo 

A presente investigação procura compreender a relação entre o pensamento teórico e a prática 

da disciplina da arquitetura na obra de Vittorio Gregotti. Para tal, foi proposto partir do estudo 

geral da obra teórica de Gregotti para a análise do reflexo do seu pensamento numa obra 

edificada, tendo-se selecionado como caso de estudo o Centro Cultural de Belém. 

O percurso de Gregotti é marcado pela produção teórica em complemento da prática. A sua obra 

teórica incide sobre temas da disciplina da arquitetura, tais como as principais questões em torno 

da cidade e do seu território, por meio da reflexão sobre os materiais da arquitetura, procurando 

promover o debate da disciplina. 

Reconhecendo-se a complexidade da obra de Gregotti, estabelece-se uma revisão bibliográfica 

centrada na compreensão dos princípios organizadores do seu pensamento. Partindo deste 

conhecimento, procura-se compreender o projeto do Centro Cultural de Belém na obra de 

Gregotti através do estudo dos principais conceitos identificados para a leitura do caso de estudo, 

cuja análise atenta ao momento de concurso e de construção. 

Os princípios de antropogeografia, história, monumentalidade e modificação são avaliados 

enquanto valores fundamentais para o estudo do lugar de Belém. Concretizado numa opção 

modular que gera um esquema de espaços envoltos e espaços envolventes, o Centro Cultural 

de Belém é lido à luz daquilo que Gregotti entende como elementos de crítica para abordar um 

projeto: a precisão, a simplicidade, a ordem e a organicicidade. 

Palavras-chave: Vittorio Gregotti, Centro Cultural de Belém, pensamento teórico, projeto de 

arquitetura, Belém. 
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Abstract 

The present investigation intends to understand the relation between the theoretical thought and 

the practice of architecture in the work of Vittorio Gregotti. For this dissertation, it was proposed 

to start from the general study of Gregotti's theoretical work in order to analyse the reflection of 

his thought in a built work, taking Centro Cultural de Belém as a case study. 

Gregotti's path is characterized by the theoretical production as a complement of the practice. By 

means of the architectural materials, his theoretical work falls upon themes such as the main 

questions about the city and its territory, promoting the debate of the subject. 

Acknowledging the complexity of Gregotti's work, a bibliographic revision is established centered 

on the comprehension of the organizing principles of his thought. Based on this, it is intended to 

understand the project of Centro Cultural de Belém on Gregotti's work through a study of the main 

identified concepts for the analysis of the case study, which focuses on both the moment of the 

competition and the construction. 

The analysed principles - anthropogeography, history, monumentality and modification - are 

evaluated as the more significant values for the study of Belém. Conceived in a modular option 

that generates a scheme of enclosed spaces and surrounding spaces, Centro Cultural de Belém 

is analysed based on what Gregotti understands as elements of critic to approach a project: 

precision, simplicity, order and organicity.  

Keywords: Vittorio Gregotti, Centro Cultural de Belém, theoretical thought, architecture project, 

Belém. 

 

 



x 	

Índice geral 

Agradecimentos 
 

 v 

Resumo 
 

 vii 

Abstract 
 

 ix 

Índice geral 
 

 xi 

Lista de elementos gráficos 
 

 xii 

Abreviaturas 
 

 xvii 

Glossário 
 

 xvii 
 

Introdução 
 

 1 

Motivação 
 

 2 

Estado da Arte 
 

 2 

Objetivos 
 

 3 

Metodologia 
 

 4 

Estrutura 
 

 6 
 

1 O Centro Cultural de Belém na obra de Vittorio Gregotti 
 

9 

1.1 Vittorio Gregotti: notas biográficas 
 

10 

1.2 Enquadramento do projeto 
 

13 

1.2.1 Referências 
 

14 

1.2.2 Concurso 
 

16 

1.2.3 Obra construída 
 

23 
 

2 A reflexão teórica em Vittorio Gregotti: conceitos e seus significados 
 

27 

2.1 Princípios gerais 
 

28 

2.1.1 Antropogeografia 
 

31 

2.1.2 História 
 

33 

2.1.3 Monumentalidade 
 

35 

2.1.4 Modificação 
 

38 

2.2 Quatro Virtudes 
 

40 

2.2.1 Precisão 
 

41 

2.2.2 Simplicidade 
 

43 

2.2.3 Ordem 
 

44 

2.2.4 Organicicidade 
 

46 
 
  



xi 	

 

3 O Centro Cultural de Belém: tradução de conceitos 
 

49 

3.1 O lugar de Belém no pensamento teórico de Vittorio Gregotti 
 

50 

3.1.1 A arquitetura dos princípios 
 

51 

3.1.2 A construção da paisagem 
 

55 

3.2 O entendimento do complexo edificado 
 

57 

3.2.1 Especificidade do projeto 
 

58 

3.2.2 O valor do tempo 
 

63 
 

4  Considerações finais 
 

77 
 

Bibliografia 
 

 81 

Bibliografia ativa 
 

 82 

Bibliografia passiva  
 

87 

 

A Anexos 
 

93 

A.1 Entrevista a Vittorio Gregotti 
 

94 

A.2 Livros de Vittorio Gregotti 
 

96 

A.3 Desenhos de Gregotti Associati e Risco: Segunda fase de concurso 
 

97 

A.4 Desenhos do Centro Cultural de Belém: Obra construída 
 

111 

  



xii 	

Índice de elementos gráficos 

01 Centro de Investigação ENEA  
Fonte: Muciaccia, A., n.d. Vittorio Gregotti edificio dell'Enea a Portici. [online] Disponível em: 
<http://www.albertomuciaccia.com/am/it/interiors/> 
 

10 

02 Piazzale Kennedy 
Fonte: Morpurgo, G. (2008) Gregotti & Associates: The Architecture of Urban Design. Milão: 
Rizzoli, p.183. 
 

10 

03 Leipziger Platz 
Fonte: Morpurgo, G. (2008) Gregotti & Associates: The Architecture of Urban Design. Milão: 
Rizzoli, p.197. 
 

10 

04 Universidade de Palermo 
Fonte: Morpurgo, G. (2008) Gregotti & Associates: The Architecture of Urban Design. Milão: 
Rizzoli, p.51. 
 

15 

05 Universidade de Florença 
Fonte: Gregotti, V., 1971. Perspective view from the northeast. [online] Disponível em: 
<https://tecnichedirappresentazione.wordpress.com/2014/10/17/lezionesuldisegno/> 
 

15 

06 Universidade de Calábria 
Fonte: Morpurgo, G. (2008) Gregotti & Associates: The Architecture of Urban Design. Milão: 
Rizzoli, p.67. 
 

15 

07 Vista aérea fornecida aos concorrentes 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [pdf] CCB.01.1. Lisboa: 
Arquivo - AMCCB. 
 

17 

08 Primeira fase - vista geral 
Fonte: Gregotti, V. (1998) Racconti di architettura. Geneve-Milão: Skira, p. 177. 
 

19 

09 Primeira fase - vista do embasamento 
Fonte: Gregotti Associati e Risco, 1988b. Centro Cultural de Belém: Memória descritiva. 
[policopiado] 1252, CCB.18.1. Lisboa: Arquivo - AMCCB, p. 4. 
 

20 

10 Primeira fase - terraço do Hotel 2 
Fonte: Gregotti Associati e Risco, 1988b. Centro Cultural de Belém: Memória descritiva. 
[policopiado] 1252, CCB.18.1. Lisboa: Arquivo - AMCCB, p. 4. 
 

20 

11 Segunda fase - vista geral 
Fonte: Gregotti Associati e Risco, 1988. Desenho 7: Perspectiva Geral. [jpg] CCB.734. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

21 

12 Obra construída - vista geral 
Fonte: Guerra, F., n.d. ccb-002. [online] Disponível em: 
<http://encomenda.oasrs.org/casos/detalhe/EyuwV> 
 

21 

13 Segunda fase - Praça do Museu 
Fonte: Gregotti Associati e Risco, 1988c. Concurso para o projecto do Centro Cultural de 
Belém em Lisboa: Caderno 2 - Proposta de Ocupação da Área de Intervenção. [policopiado] 
1268. Lisboa: Arquivo - AMCCB, p.7. 
 

22 

14 Obra construída - Praça do Museu 
Fonte: Guerra, F., n.d. ccb-020. [online] Disponível em: 
<https://www.risco.org/projects/ccb_16> 
 

22 

15 Vista da cobertura do Centro de Exposições em direção à colina do Restelo 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 

50 



xiii 	

16 Praça do Império, Exposição do Mundo Português 
Fonte: Anon, 1940. Vista geral da Exposição do Mundo Português. [online] Disponível em: 
<https://caravelonwheels.com/pt-pt/padrao-dos-descobrimentos/caravel-wheels-arquivo-
municipal-vista-geral-da-exposicao-mundo-portugues-1940-2/#main> 
 

52 

17 Segunda fase - percurso pedonal, vista do módulo 4 para o módulo 3 
Fonte: Gregotti Associati e Risco, 1988c. Concurso para o projecto do Centro Cultural de 
Belém em Lisboa: Caderno 2 - Proposta de Ocupação da Área de Intervenção. [policopiado] 
1268. Lisboa: Arquivo - AMCCB, p.20. 
 

54 

18 Segunda fase - percurso pedonal, módulo 5 
Fonte: Gregotti Associati e Risco, 1988c. Concurso para o projecto do Centro Cultural de 
Belém em Lisboa: Caderno 2 - Proposta de Ocupação da Área de Intervenção. [policopiado] 
1268. Lisboa: Arquivo - AMCCB, p.20. 
 

54 

19 Vista do Mosteiro dos Jerónimos para o Pavilhão dos Portugueses no Mundo 
(esquerda) 
Fonte: Gomes, A. L., Pereira, J. D. S. S. e Ferreira, C. A. (1993) Centro Cultura de Belém: 
O Sítio, a Obra. Lisboa: Centro Cultural de Belém, p. 65. 
 

56 

20 Vista do Mosteiro dos Jerónimos para o CCB (direita) 
Fonte: Gomes, A. L., Pereira, J. D. S. S. e Ferreira, C. A. (1993) Centro Cultura de Belém: 
O Sítio, a Obra. Lisboa: Centro Cultural de Belém, p. 67. 
 

56 

21 Vista do terraço sul do piso 2 do Centro de Espetáculos (esquerda) 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

59 

22 Vão para o pátio no Grande Hall do Centro de Exposições (direita) 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

59 

23 Segunda fase - terraços ajardinados voltados a sul 
Fonte: Gregotti Associati e Risco, 1988c. Concurso para o projecto do Centro Cultural de 
Belém em Lisboa: Caderno 2 - Proposta de Ocupação da Área de Intervenção. [policopiado] 
1268. Lisboa: Arquivo - AMCCB, p.17. 
 

60 

24 Grande Hall, Centro de Exposições (esquerda) 
Fonte: enquadramento da autora, adaptado de: Branco, V., 1997. Live/Life – O panorama 
artístico no Reino Unido em 1996: novas aventuras. [fotografia] (Lisboa: Arquivo - AMCCB). 
 

61 

25 Centro de Exposições (direita) 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

61 

26 Centro de Exposições 
Fonte: Anon, 1997. Paula Rego - Retrospectiva. [fotografia] (Lisboa: Arquivo - AMCCB). 
 

62 

27 Centro de Exposições 
Fonte: Anon, 1997. Paula Rego - Retrospectiva. [fotografia] (Lisboa: Arquivo - AMCCB). 
 

62 

28 Vista da cobertura do Centro de Exposições 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

65 

29 Volume de escadas, Av. da Índia - Jardim das Oliveiras 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

66 

30 Praça do Museu 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

67 

31 Vista de terraço sul do Centro de Exposições para o Tejo 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 
 

67 



xiv 	

32 Vista entre o Centro de Espetáculos e o Centro de Exposições 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

68 

33 Vista da cobertura do Centro de Exposições para o Tejo 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

69 

34 Vista do Centro de Espetáculos para o Centro de Exposições 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

70 

35 Foyer piso 1, Centro de Espetáculos 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

71 

36 Foyer piso 2, Centro de Espetáculos 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

71 

37 Centro de Reuniões 
Fonte: fotografia da autora, 2018. 
 

72 

38 Centro de Espetáculos 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

72 

39 Centro de Espetáculos 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

72 

40 Centro de Reuniões 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

73 

41 Vista de um camarote, Grande Auditório 
Fonte: fotografia da autora, 2018. 
 

74 

42 Camarotes, Grande Auditório 
Fonte: fotografia da autora, 2018. 
 

75 

43 Palco do Grande Auditório 
Fonte: fotografia da autora, 2019. 
 

75 

44 Segunda fase - implantação geral 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-01. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

97 

45 Segunda fase - planta de conjunto, cobertura 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-03. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

98 

46 Segunda fase - cota +5.00 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-05. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

99 

47 Segunda fase - cota +2.00 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-06. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

100 

48 Segunda fase - perspetiva geral 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-07. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

101 

49 Segunda fase - planta cota +2.00 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-10. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

102 



xv 	

50 Segunda fase - planta cota +17.90 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-14. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

103 

51 Segunda fase - Centro de Reuniões e Centro de Espetáculos, coberturas 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-15. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

104 

52 Segunda fase - Centro de Exposições, planta cota +2.00 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-18. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

105 

53 Segunda fase - Centro de Exposições, planta cota +12.80 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-21. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

106 

54 Segunda fase - Centro de Exposições, planta cota +17.90 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-22. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

107 

55 Segunda fase - Centro de Exposições, cobertura 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-23. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

108 

56 Segunda fase - pormenores construtivos 
Fonte: Instituto Português do Património Cultural, 1988. Vista aérea. [jpg] CCB.734-26. 
Lisboa: Arquivo - AMCCB. 
 

109 

57 Obra construída - planta de conjunto, cobertura 
Fonte: Fundação Centro Cultural de Belém (n.d.) Nota Técnica. Lisboa: Centro Cultural de 
Belém, p.15. 
 

111 

58 Obra construída - alçados 
Fonte: Fundação Centro Cultural de Belém (n.d.) Nota Técnica. Lisboa: Centro Cultural de 
Belém, p.16. 
 

112 

59 Obra construída - cortes 
Fonte: Fundação Centro Cultural de Belém (n.d.) Nota Técnica. Lisboa: Centro Cultural de 
Belém, p.17. 
 

113 

  



xvi 	

  



xvii 	

Abreviaturas 

CCB - Centro Cultural de Belém 

CIAM - Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 

IBA - Internationale Bauausstellung Berlin 

ZEN - Zona Espansione Nord 

ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’energia e lo Sviluppo Economico 

Sostenibile 

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche 

UNESCO - united Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 

Glossário 

Módulo 1 - Centro de Reuniões 

Módulo 2 - Centro de Espetáculos 

Módulo 3 - Centro de Exposições 

Módulo 4 - Instalações Hoteleiras 

Módulo 5 - Equipamento Complementar de Apoio 

  



xviii 	

 

  



	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

  



2 	

Motivação  

A arquitetura requer tempo: o tempo de aprendizagem, o tempo de pensamento, o tempo de execução, 

o tempo de vida e até o tempo de ruína. A arquitetura requer o assimilar do tempo. A teoria da 

arquitetura apresenta-se como disciplina de sistematização do pensamento num determinado contexto 

e momento, estreitando a relação entre tempo e prática. 

A associação entre a teoria e a prática em arquitetura remonta à Antiguidade Clássica, ao tratado De 

Architectura de Vitrúvio enquanto primeira referência conhecida. Desde cedo que os arquitetos 

procuraram estabelecer referências teóricas que permitissem contextualizar os tempos e as práticas 

que lhes estão associadas. Enquanto material da história, a reflexão e o pensamento teórico 

apresentam-se como uma base de trabalho, demonstrando uma relação simbiótica entre si, pelo que o 

estudo da ideologia de um determinado autor possibilita um melhor entendimento da sua prática no 

campo da arquitetura. 

Durante o ano letivo de 2017/2018 em que estudei na Technische Universität Graz ao abrigo do 

programa de mobilidade Erasmus, tive a oportunidade de travar contato direto com o método e com a 

prática atuais da disciplina da arquitetura na Áustria. Esta experiência fez-me ganhar consciência de 

como a aproximação projetual na europa central se apresenta consideravelmente distinta da prática 

tida em alguns outros países europeus, contrastando, em alguns aspetos, com a realidade em Portugal. 

Com vista a travar conhecimento com uma outra cultura arquitetónica, o meu interesse e a proximidade 

geográfica com Itália levaram-me a várias viagens a este país. Embora já antes tivesse visitado Itália, 

apreendi a realidade deste país de forma diferente no decorrer das viagens que fiz durante a minha 

estadia na Áustria. O valor que ia encontrando na arquitetura e no modo de estar das pessoas levou-

me a refletir sobre a riqueza da cultura italiana. Ao voltar a Portugal, sabia que queria centrar a 

investigação para a dissertação de mestrado na prática da arquitetura em Portugal, relacionando-a, de 

algum modo, com o pensamento e com a escola italiana.  

O Centro Cultural de Belém, obra de referência para a história e o desenvolvimento da cidade de 

Lisboa, a assinalar os 25 anos de existência, revelou-se uma possibilidade interessante para podermos 

compreender a relação entre o pensamento teórico de um dos seus autores, o arquiteto italiano Vittorio 

Gregotti – figura relevante da reflexão teórica sobre a arquitetura, o seu território e a cidade, que toma 

a escrita como um exercício de projeto –  e uma obra construída.  

 

Estado da arte 

Ao longo dos últimos 25 anos, o estudo do Centro Cultural de Belém tem sublinhado, por norma, o seu 

valor arquitectónico, cultural, urbanístico e político, sendo de salientar o contributo do arquiteto Nuno 

Grande, nomeadamente com a sua tese de doutoramento, Arquitecturas da cultura: política, debate, 

espaço: génese dos grandes equipamentos culturais da contemporaneidade portuguesa (2009). Do 
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mesmo autor, merece referência um artigo publicado em 2004 no Jornal Arquitectos intitulado 

Gulbenkian e Centro Cultural de Belém: dois concursos, dois ciclos na cultura portuguesa 

contemporânea, o ensaio publicado no livro Arquitetura em Concurso: Percurso Crítico pela 

Modernidade Portuguesa (2016), assim como a sua coordenação científica no livro CCB: Vinte e Cinco 

Anos (2018), onde são apresentadas várias componentes constituintes do projeto, permitindo um 

entendimento global do complexo, desde o projecto de arquitetura à intervenção nos jardins por 

Caldeira Cabral, ao mobiliário de Daciano da Costa, ao acervo, entre outros, incluindo entrevistas a 

Vittorio Gregotti, a Manuel Salgado e a Caldeira Cabral. 

No âmbito da abordagem política e urbanística, salienta-se Michel Toussaint com uma perspetiva crítica 

ao projeto vencedor do concurso traduzida no artigo para a Lusíada: Revista de Ciência e Cultura 

(1992). Destacam-se ainda as contribuições de Ruth Hanisch e o seu texto publicado no livro Museus 

para o Novo milénio: Conceitos, Projectos, Edifícios (1999) onde realça o valor urbanístico e 

monumental do Centro Cultural de Belém; os textos de Rogério Vieira de Almeida no livro Arquitectura 

do Século XX: Portugal (1998); e a reflexão de Ana Tostões em Arte Portuguesa: da pré-história ao 

século XX (2009). 

Vittorio Gregotti, autor com numerosos livros publicados sobre temas da disciplina da arquitetura, tais 

como as principais questões em torno da cidade e do seu território, apresenta uma extensa obra teórica, 

que abrange também inúmeras publicações em periódicos e revistas da especialidade. A sua obra tem 

sido objeto de múltiplas leituras e apreciações por vários autores, como é exemplo Guido Morpurgo, 

que publicou as monografias Gregotti Associati: 1953-2003 (2004), Gregotti & Associates: The 

Architecture of Urban Design (2008) e Gregotti & Associates: The Architecture of Urban Landscape 

(2014), assim como outros textos no âmbito da sua produção arquitetónica, e Manfredo Tafuri em 

Vittorio Gregotti: Progetti e architetture (1982). 

Na compreensão do pensamento de Gregotti, destacamos as seguintes obras da sua autoria: Território 

da Arquitectura (1966/2004), Questioni di architettura: Editoriali di “Casabella” (1986), Inside 

Architecture (1991/1996), Sulle orme di Palladio (2000), Lezioni veneziane (2016) e I racconti del 

progetto (2018). Em Le scarpe di Van Gogh: Modificazioni nell'architettura (1994) e Racconti di 

architettura (1998) Gregotti debruça-se especificamente sobre o projeto do Centro Cultural de Belém. 

Apesar de toda a produção bibliográfica existente, considerámos pertinente desenvolver uma leitura 

cruzada entre o seu pensamento e a obra do Centro Cultural de Belém que pudesse contribuir para um 

melhor conhecimento do papel de Gregotti dentro das autorias várias que estão presentes no projeto. 

 

Objetivos 

Desde o início da sua atividade profissional que o percurso de Gregotti é marcado pela produção teórica 

em complemento da prática arquitectónica. No âmbito do estudo da relação entre a teoria e o projeto, 

partindo do entendimento do significado do Centro Cultural de Belém na obra de Gregotti, o principal 
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objetivo da presente dissertação encontra-se em compreender o reflexo do pensamento de Gregotti no 

caso de estudo selecionado. 

Para tal, importa compreender as principais ideias exploradas por Gregotti na sua produção teórica, 

assim como os princípios organizadores do projeto do Centro Cultural de Belém, com vista a 

estabelecer uma relação cruzada entre a ideologia e a prática. 

Deste modo, é feita uma leitura de textos de Gregotti cuja publicação tenha decorrido ao longo dos 

vários momentos do seu percurso. É também importante entender o programa do concurso, as 

premissas que os concorrentes enfrentaram, assim como as condicionantes impostas pelo curto tempo 

disponível para a execução das obras de construção. É ainda de destacar a importância em 

compreender a perspetiva de Gregotti sobre o próprio concurso e o projeto para o Centro Cultural de 

Belém. 

 

Metodologia 

Propusemo-nos partir do estudo geral da obra teórica de Vittorio Gregotti para a análise do reflexo do 

pensamento do arquiteto numa obra edificada. Assim, a metodologia seguida com vista a atingir os 

objetivos previamente descritos teve uma componente teórica e prática, tendo sido divida em quatro 

fases: (1) acompanhamento da montagem da exposição O Território da Arquitetura: Gregotti e 

Associados 1953-2017; (2) revisão bibliográfica; (3) análise cruzada do material de estudo; (4) 

considerações finais. 

A primeira fase da investigação, a colaboração em toda a montagem da exposição monográfica da 

obra de Gregotti realizada na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, proporcionou uma 

aproximação à obra global de Gregotti e permitiu o contato direto com o curador da exposição, o 

arquiteto Guido Morpurgo. Com elevado conhecimento na obra de Gregotti, Morpurgo desempenhou 

uma ajuda ímpar na compreensão do percurso de Gregotti. 

A segunda fase, a revisão bibliográfica, teve início no decorrer da primeira, surgindo no seguimento da 

experiência e do conhecimento adquiridos no período de montagem da exposição. A leitura de 

Morpurgo sobre a investigação por nós realizada ajudou-nos a selecionar os livros da autoria de 

Gregotti a serem analisados. Dos livros lidos, destacam-se aqueles cujo conteúdo se revelou mais 

pertinente no âmbito da presente dissertação: Território da Arquitectura (1966), a primeira obra teórica 

lida por ser o livro de maior referência no que diz respeito ao autor em estudo, representativo do 

momento inicial da sua atividade profissional pois lança as bases das temáticas que vem a abordar ao 

longo da sua prática; Questioni di architettura: Editoriali di “Casabella” (1986), que reúne uma série de 

textos do período em que Gregotti escreveu os editoriais da revista Casabella, entre Março de 1982 e 

Setembro de 1986, sendo uma obra representativa da sua ideologia e das questões de que se ocupou 

naqueles anos; Inside Architecture (1991), livro publicado no período de construção do Centro Cultural 

de Belém, onde Gregotti sumariza alguns dos principais conceitos que regem a sua obra; Lezioni 
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veneziane (2016), livro que reúne a transcrição de seis aulas lecionadas na Università Iuav di Venezia, 

e que contribuiu para a compreensão da relação que o próprio Gregotti estabelece entre teoria e prática 

em arquitetura; I racconti del progetto (2018), um dos mais recentes livros de Gregotti que inclui um 

texto de Morpurgo, por permitir uma clarificação dos principais temas explorados pelo autor ao longo 

do seu percurso. Foi também realizado um levantamento ao nível das entrevistas a Vittorio Gregotti e 

a Manuel Salgado, onde se destacam as duas entrevistas publicadas no livro CCB: Vinte e Cinco Anos: 

entrevista a Vittorio Gregotti por Nuno Grande e Roberto Cremascoli, e a entrevista a Manuel Salgado 

por Nuno Grande. No âmbito da revisão bibliográfica, da montagem da exposição e das leituras 

efetuadas, surgiu a oportunidade, expressa pelo curador, de um encontro com Vittorio Gregotti, tendo 

sido desenvolvido nesse sentido o guião de uma entrevista. 

Em paralelo, foi consultado o arquivo do Centro Cultural de Belém. No levantamento dos documentos 

constantes do arquivo destacam-se: o regulamento e o programa do concurso; as atas das reuniões 

do júri do concurso; as informações enviadas aos concorrentes; a correspondência enviada pelos 

concorrentes à organização do concurso com pedidos de esclarecimento; as comunicações públicas 

realizadas pela Secretaria do Estado e da Cultura no âmbito do concurso; os cronogramas e 

memorandos realizados pelo Instituto Português do Património Cultural; as apreciações por parte da 

equipa técnica de especialistas de apoio ao júri na avaliação da segunda fase do concurso; os dossiers 

de referência das propostas apresentadas pelas cinco equipas finalistas; as peças escritas e gráficas 

apresentadas pelas cinco equipas finalistas; as atas de reuniões da fase de construção do Centro 

Cultural de Belém; a correspondência entre consultores e equipa responsável pelas obras no Centro 

Cultural de Belém; as informações relativas à empreitada; a correspondência relativa a alterações de 

projeto no decorrer das obras; os relatórios sobre a situação técnica do Grande Auditório face aos 

espetáculos cénicos e de ópera; as informações sobre o andamento dos trabalhos de projeto no 

decorrer das obras; os relatórios técnicos e as publicações da época.  

O período de montagem da exposição e de consulta do arquivo do Centro Cultural de Belém revelou-

se crucial no conhecimento mais atento do caso de estudo, pois permitiu a vivência diária nas 

instalações, não só em espaços de acesso público, como também em espaços semiprivados, 

reservados aos funcionários. De destacar duas visitas realizadas pelo engenheiro António Ribeiro, 

Diretor da Direção de Edifícios e Instalações Técnicas (DEIT) do Centro Cultural de Belém, a zonas de 

acesso restrito, tais como zonas técnicas, coberturas dos módulos 1 e 3, palco, subpalco e torre de 

palco do Grande Auditório, varanda Norte do Grande Auditório e terraços do Centro de Exposições. 

É ainda de destacar a conversa com o arquiteto Manuel Salgado, esclarecedora de vários assuntos 

relativos ao projeto do concurso, à construção e à condição do Centro Cultural de Belém hoje, 25 anos 

após a sua edificação. A conversa estendeu-se ainda a uma troca de ideias sobre os principais temas 

que Gregotti trata, revelando-se um importante contributo para a compreensão do pensamento de 

Gregotti no contexto do projeto do Centro Cultural de Belém. 

A terceira fase consiste na análise cruzada da informação resultante do estudo desenvolvido nas 

primeiras fases de investigação. O cruzamento da leitura dos textos teóricos de Gregotti com os 
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princípios organizadores do projeto do Centro Cultural de Belém resultaram numa seleção de conceitos 

explorados por Gregotti na sua obra teórica. A sistematização destes conceitos conduziu à análise do 

pensamento de Gregotti no âmbito do caso de estudo escolhido. Com vista a consolidar a análise desta 

fase foi desenvolvido por nós um ensaio fotográfico, realizado ao longo do estudo, onde se suportam 

as considerações feitas. Esta opção deve-se ao interesse em observar a arquitetura através do olhar 

enquadrado e focado em aspetos específicos do presente estudo. Com base na análise do material 

resultante da primeira e segunda fases, a seleção das fotografias que integram o ensaio fotográfico 

foca a singularidade de alguns dos espaços, elementos e vistas do Centro Cultural de Belém.  

Por fim, na quarta fase, apresentam-se as considerações finais, sistematizadas a partir do trabalho 

desenvolvido nas três fases antecedentes, e indicam-se ainda hipóteses para futuros estudos. 

 

Estrutura 

A presente dissertação encontra-se estruturada em três partes fundamentais: O Centro Cultural de 

Belém na obra de Vittorio Gregotti, A reflexão teórica em Vittorio Gregotti: conceitos e seus significados 

e Centro Cultural de Belém: tradução de conceitos. Integram ainda esta estrutura a Introdução e as 

Considerações finais. Seguem-se a Bibliografia e os Anexos. 

No capítulo 1, O Centro Cultural de Belém na obra de Vittorio Gregotti, faz-se uma introdução ao caso 

de estudo do Centro Cultural de Belém na obra de Gregotti, através de uma contextualização biográfica 

do arquiteto, seguida do enquadramento dos princípios organizadores do projeto a concurso. 

Apresenta-se ainda uma descrição dos aspetos mais relevantes das circunstâncias, premissas e 

considerações do concurso, assim como da obra construída. 

O capítulo 2, A reflexão teórica em Vittorio Gregotti: conceitos e seus significados, apresenta os 

principais temas sobre os quais trata o pensamento teórico de Gregotti, focando-se nos conceitos 

selecionados para a análise do caso de estudo. Partindo dos princípios gerais que organizam a sua 

abordagem, onde se destacam a antropogeografia, a história, a monumentalidade e a modificação, 

chega-se às características que Gregotti entende necessárias à prática da disciplina da arquitetura: 

precisão, simplicidade, ordem e organicicidade. No que respeita à referenciação das fontes utilizadas 

nos casos dos conceitos de precisão, simplicidade, ordem e organicicidade, embora sejam noções por 

nós também estudadas no livro Le scarpe di Van Gogh: Modificazioni nell'architettura (1994), recorreu-

se apenas às definições apresentadas por Gregotti no livro I racconti del progetto (2018), por 

evidenciarem os aspetos de maior interesse para o presente estudo. O mesmo acontece com o conceito 

de monumentalidade, que se apresenta com recurso à obra Inside Architecture (1991/1996). 

O capítulo 3, Centro Cultural de Belém: traduções de conceitos, foca-se na leitura cruzada dos 

conceitos abordados no capítulo 2 com as características do Centro Cultural de Belém, através de uma 

análise escrita e de um registo fotográfico. A partir do entendimento do lugar de Belém no contexto em 

que foi equacionando aquando do concurso, a primeira parte deste capítulo destaca a leitura 
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antropogeográfica do lugar e a ideia de modificação por meio da história. Enuncia-se também a leitura 

da monumentalidade do lugar de Belém. Com foco no complexo edificado, a segunda parte do capítulo 

centra-se na análise do Centro Cultural de Belém a partir das premissas enunciadas no capítulo 1, 

relacionando-as com os aspetos mais significativos da reflexão teórica de Gregotti abordados no 

capítulo 2. Neste seguimento, surge o ensaio fotográfico cujo propósito assenta em captar, através da 

fotografia, a tradução de algumas das questões que a presente dissertação estabelece no seguimento 

dos princípios enunciados por Gregotti e por nós selecionados para o estudo do Centro Cultural de 

Belém. 

O capítulo 4, Considerações finais, apresenta uma reflexão focada nas relações estabelecidas entre o 

pensamento teórico de Vittorio Gregotti e o projeto de arquitetura do Centro Cultural de Belém, 

realçando os principais resultados a que chegámos ao longo desta dissertação. 

Seguem-se a Bibliografia e os Anexos, onde é incluída a bibliografia de Vittorio Gregotti, a entrevista 

realizada a Gregotti e uma seleção de desenhos recolhidos no arquivo do Centro Cultural de Belém 

considerados relevantes para a análise em curso. A bibliografia de Vittorio Gregotti, enviada pelo 

próprio, apresenta os títulos e correspondentes referências dos seus livros. Os desenhos selecionados 

que pertencem à fase final do concurso para o Centro Cultural de Belém são entregues em formato A0 

por serem cópia dos desenhos originais no mesmo formato. 

A tradução das leituras em língua estrangeira foi realizada pela autora. Adotou-se a prática de traduzir 

para português todas as citações em língua estrangeira, para uma maior facilidade de leitura. Sempre 

que se verificam traduções, é indicado (Trad. autora) e coloca-se em nota de rodapé a citação original 

correspondente.   
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1    O Centro Cultural de Belém na obra de Vittorio Gregotti  
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1.1    Vittorio Gregotti: notas biográficas 

Vittorio Gregotti é um arquiteto que nasceu no ano de 1927, na cidade de Novara, em Itália. 

Contemporâneo de Aldo Rossi (1931-1997), Carlo Aymonino (1926-2010), Gino Valle (1923-2003), 

Giancarlo De Carlo (1919-2005) e, no campo da história e da crítica, Leonardo Benevolo (1923-2017) 

e Manfredo Tafuri (1935-1994) (Morpurgo, 2008, p.7), desde a década de 1970 que é um dos mais 

relevantes e intervenientes arquitetos italianos, devido tanto à sua vasta produção de projetos 

internacionais como à orientação que deu à revista Casabella (Pedreirinho, 1994, p.124). 

Em 1988 Gregotti foi convidado para o concurso do Centro Cultural de Belém (Instituto Português do 

Património Cultural, 1988a, p.11), tendo proposto a Manuel Salgado (n.1944) formar equipa. A sua 

participação decorreu num contexto de grandes concursos internacionais ao nível do planeamento 

urbano que Gregotti vinha a desenvolver nos últimos anos no seu atelier. 

Também com início no ano de 1988, é de destacar a transformação da área de Bicocca, que marcou o 

foco do atelier nos últimos 20 anos da sua atividade, para criar um novo centro nos subúrbios de Milão 

(Morpurgo, 2008, p.9). De acordo com Morpurgo, embora se trate de um projeto onde a precisão 

metodológica se encontra subjacente à construção deste distrito da cidade de Milão, o projeto não 

descura a sua integração na paisagem. Deste modo, as intervenções em Bicocca e em Belém 

apresentam princípios organizadores semelhantes no que respeita à relação estabelecida entre a 

paisagem e a cidade (Morpurgo, 2008, p.173). 

A codificação dos procedimentos e metodologias de planeamento ao nível de diferentes escalas na 

cidade, iniciada no final da década de 1980, deu início a uma fase marcada por grandes intervenções 

à escala urbana (Morpurgo, 2008, p.173). Em escalas semelhantes à intervenção em Belém, 

consideramos que é de destacar o Centro de Investigação Ente Nazionale Energie Alternative (ENEA) 

em Casaccia (1985-1988) (imagem 01), a Piazzale Kennedy em La Spezia (1988-1997) (imagem 02), 

a proposta para a renovação da Postsdamer Platz e Leipziger Platz (imagem 03) em Berlim (não 

construído, 1991), a Sede do Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) em Bicocca (1992-1999) e o 

Departamento de Humanidades na Universidade de Bicocca (1994-1997). 

01  Centro de Investigação ENEA (esquerda)
02  Piazzale Kennedy (centro)
03  Leipziger Platz (direita)
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Importa, porém, conhecer o percurso do arquiteto até ao momento do concurso para o Centro Cultural 

de Belém. Para contextualizar o início da sua prática é fundamental recordar a situação em Itália no 

decorrer e no após Segunda Guerra Mundial. 

A década de 1940 foi marcada por um clima de incerteza de natureza política e, consequentemente, 

social (Gregotti, 1968/1969, p.36). Em 1943, a atividade da revista Casabella foi suspensa por ordem 

do governo, levando a que gradualmente o grupo de racionalistas se associasse à luta política 

clandestina, conforme refere Gregotti na mesma obra. Nesse ano, após ter participado na Segunda 

Guerra Mundial, Giuseppe Terragni (1904-1943) morreu repentinamente, com apenas 39 anos de idade 

(Gregotti, 1968/1969, p.36). Raffaelo Giolli (1889-1945), Gian Luigi Banfi (1910-1945) e Giuseppe 

Pagano (1896-1945) foram presos e deportados para campos de concentração na Alemanha, onde 

viriam a morrer (Gregotti, 1968/1969, p.36). 

Milão transformou-se num lugar de violência, tanto no seu centro histórico como nos seus subúrbios. 

Numa cultura que se viu obrigada a refletir sobre a razão da sua marginalização, clandestina e 

internacional, mas fortemente provincial, o apelo à realidade e à mediação na história apresentou-se 

como meio para preservar a sua identidade. Eram assim lançados os alicerces de uma vanguarda 

(Tafuri, 1982, p.7). 

No final da década de 1940, Gregotti frequentou o curso de Arquitetura no Politecnico di Milano, 

juntamente com vários jovens arquitetos promissores a que Tafuri chamou la generazione 

dell'incertezza1 (Tafuri, 1982, p.7). De acordo com Seixas Lopes (1972-2016) tratou-se, «em diversos 

aspectos, [de] uma geração precoce, que cedo afirmou um posicionamento crítico em relação à 

profissão, à sociedade e à política» (Lopes, 2015/2016, p.103). 

Foi nesta altura que Gregotti conheceu Ernesto Nathan Rogers (1909-1969), de quem foi aluno. No 

segundo ano de faculdade estudou em Paris, onde travou contato com Auguste Perret (1874-1954). 

Mais tarde, de volta a Milão, adiou por um ano o fim da sua formação para trabalhar no estúdio BBPR, 

originalmente constituído por Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso (1909-2004), Enrico Peressutti 

(1908-1976) e Rogers. Gregotti nutria uma profunda admiração por Rogers, tendo-o tomado como seu 

mestre: 

«Rogers tinha todas as qualidades: fazia parte de um dos mais brilhantes ateliers de arquitetura em 

Itália durante os anos cinquenta e sessenta, era amigo de quase todas as grandes personalidades 

da arquitetura internacional, lecionou em várias universidades estrangeiras, dirigiu Domus no 

primeiro período do pós-guerra, transformando-a numa revista de arquitetura na qual o compromisso 

civil andava lado a lado com uma forte provincialização em Itália, país que acabava de emergir do 

fascismo»2 (Trad. autora) (Gregotti, 2000, pp.24-26). 

																																																								
1 a geração da incerteza 
2 «Rogers ne aveva tutte le qualità: faceva parte di uno degli studi di architettura più brillanti d'Italia durante gli anni 
Cinquanta e Sessanta, era amico di quasi tutte le grandi personalità dell'architettura internazionale, insegnava in 
numerose università straniere, aveva diretto "Domus" nel primo dopoguerra trasformandola in una rivista di 
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Ainda antes de se formar, em 1951, foi convidado para o debate do CIAM The Core of the City enquanto, 

em simultâneo, colaborou com Rogers para a exposição Misura e grandezza dell'uomo na X Triennale 

di Milano (Gregotti, 2005, p.31). O debate trouxe a questão da relação entre a nova arquitetura e a 

historicidade da cidade em diálogo com o tema da memória, lançando uma discussão geral sobre a 

importância da noção de contexto que, como veremos, é ideia fundamental na obra de Gregotti. O 

CIAM de 1951 trouxe também a Gregotti a possibilidade de travar contato com notáveis arquitetos da 

época (Gregotti, 2016, p.59), onde se destacam Le Corbusier (1887-1965) e Walter Gropius (1883-

1969), sobre os quais escreveu mais tarde3. 

Os anos do pós-guerra ficaram caracterizados pelo reflexo da tensão que se fazia sentir através da 

regeneração cultural, nomeadamente ao nível do ambiente universitário - local de produção por 

excelência do conhecimento, com vista a estimular o progresso social. 

Gregotti concluiu a licenciatura em 1952. Os seus primeiros projetos remontam ao estúdio Architetti 

Associati (1953-1969), que fundou juntamente com Lodovico Meneghetti (n.1926) e Giotto Stoppino 

(1926-2011) - inicialmente em Novara e, mais tarde, em Milão. Apesar da adesão implícita à corrente 

de características ambientais pré-existentes, típicas de Rogers, Gregotti, Meneghetti e Stoppino 

assumiram um registo singular que permitiu que rapidamente criassem a sua própria abordagem. 

Começando com uma profunda análise crítica da arquitetura moderna, as suas respostas de projeto 

tornaram-se tema de reflexão sobre os objetivos e as tarefas da disciplina da arquitetura. É no que diz 

respeito à questão do encontro entre a arquitectura e o lugar, assim como no diálogo entre o projeto 

visto como ferramenta cognitiva e o clima cultural predominante, que se estruturou a contribuição do 

estúdio Architetti Associati (Morpurgo, 2008, p.13). 

Foi editor da revista Casabella entre 1953 e 1955, editor-chefe da revista Casabella-Continuità entre 

1955 e 1963 e diretor da revista Edilizia Moderna entre 1963 e 1965. Tal como Tafuri evidenciou (1982, 

p.7), em 1966 Aldo Rossi publicou L'architettura della città, Robert Venturi (1925-2018) publicou 

Complexity and Contradiction in Architecture e Gregotti publicou Il territorio dell'architettura, o seu 

primeiro livro. Enquanto Rossi valoriza a densidade de layers e o valor do locus no projeto da cidade e 

Venturi trabalha as questões da comunicação, da imagem e do significado da arquitetura, Gregotti 

singulariza-se, no nosso ponto de vista, por apresentar uma reflexão sobre a noção de habitabilidade 

através dos materiais que compõem a arquitetura, ao recorrer aos temas do território, da paisagem, da 

antropogeografia e da história para tratar os usos e os significados da arquitetura (ver capítulo 2). É 

nesta obra que Gregotti enuncia pela primeira vez alguns dos grandes temas que vai trabalhar de 

seguida. 

																																																								
architettura in cui l'impegno civile era parallelo a una forte sprovincializzazione dell'Italia, paese appena uscito dal 
fascismo» 
3 Para além de Van Esteren (1897-1988), Wells Coates (1895-1958), Ove Arup (1895-1988), Sigfried Giedion 
(1888-1968), Herbert Read (1893-1968), Josep Lluís Sert (1902-1983). 
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Em 1972 escreveu o primeiro artigo publicado fora de Portugal sobre Álvaro Siza (n.1933) na revista 

Controspazio (Andrade, 2016), na altura dirigida por Paolo Portoghesi (n.1931), revelando-se um 

importante contributo para a divulgação e afirmação do trabalho de Siza no panorama internacional. 

Mais tarde, em 1974, fundou Gregotti Associati com Pierluigi Cerri (n.1939), Hiromichi Matsui, Pier Luigi 

Nicolin (n.1941), Bruno Viganò e Spartaco Azzola, que viria a tornar-se Gregotti Associati International 

(1988), juntamente com três colaboradores: Cerri, um dos membros fundadores, Augusto Cagnardi 

(n.1937) e Michele Reginaldi (n.1958). O conceito de espaço arquitetónico abordado expandiu em 

escala para alcançar a dimensão urbana, levando à reformulação de ideias à cerca das condições de 

vida, relações estabelecidas, comportamentos e necessidades. Este modo de pensar, promovido por 

projetos do início da década de 1970, marcou a afirmação do atelier de Gregotti no panorama cultural 

europeu (Morpurgo, 2008, p.7). 

Em 1980, juntamente com Carlo Magnani (n.1950), Gregotti abriu um segundo atelier em Veneza. No 

mesmo ano, começou a lecionar no Instituto Universitario di Architettura di Venezia. Em 1981, Cagnardi 

juntou-se a Gregotti e Cerri (Viganò e Nicolin haviam deixado o estúdio em 1976 e 1978, 

respetivamente). Iniciou-se uma época de constantes participações em concursos nacionais e 

internacionais em paralelo com o reforço da componente teórica, através da sua escrita de caráter 

crítico em diversos livros, artigos e ensaios, promovendo a renovação do debate da disciplina da 

arquitetura. Foi neste seguimento que, entre 1982 e 1996, se associou novamente à revista Casabella 

para dar início ao novo projeto cultural e editorial, em paralelo com a sua colaboração com a revista 

Rassegna, entre 1979 e 1998 (Morpurgo, 2008, p.87). Entre 1984 e 1992 assinou a coluna de 

arquitetura da revista semanal Panorama. 

O foco de atividade do atelier durante este período recaiu sobre um novo projeto global de 

transformação de diversas cidades europeias, nas quais se destacaram a modificação de algumas 

partes da cidade de Veneza refletindo os seus traços originais, a segunda reconstrução de Berlim 

através da experiência do  Internationale Bauausstellung Berlin (IBA) e de concursos para a Potsdamer 

Platz, assim como o projeto de Bicocca, que permitiu retomar a relação entre Milão e a sua área 

metropolitana, e o concurso para o Centro Cultural de Belém. Em cada um destes casos, o desenho 

urbano revelou-se essencialmente relacionado com a história do local (Morpurgo, 2008, p.9). 

 

1.2    Enquadramento do projeto  

Consideramos que a modificação do lugar por meio da intervenção arquitetónica altera a perceção, 

seja singular, seja coletiva, do espaço. Gregotti trata a ideia de modificação como interpretação dos 

significados da história e da memória da arquitetura, assim como dos contextos em que atua, enquanto 

material dialético do projeto. 

O início do projeto de transformação da área de Bicocca, em Milão, marcou a segunda metade da 

década de 1980 no atelier Gregotti & Associati. A situação de estabilidade proporcionada por esta 
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grande intervenção criou espaço ao desenvolvimento de novas perspetivas internacionais. Foi nestas 

circunstâncias que, em 1988, surgiu o convite à participação de Gregotti no concurso para o Centro 

Cultural de Belém. Bicocca e Belém apresentam-se como esquemas simétricos e recíprocos baseados 

num princípio de projeto que abrange a paisagem e a cidade. A codificação dos procedimentos e 

metodologias de planeamento elaborados pelo atelier começou com o início da construção física destes 

esquemas de projeto, incidindo em desenvolvimentos amplos, que ocupam extensas zonas urbanas 

(Morpurgo, 2008, p.173). 

No nosso entender, e tal como Gregotti reforça através da ideia de modificação que apresenta, a 

edificação do Centro Cultural de Belém contribuiu para uma nova leitura do local, reequacionando a 

posição daquele lugar de cariz simbólico e histórico no contexto da cidade de Lisboa. A relevância da 

adequação ao contexto foi enunciada no programa inicial do concurso para o Centro Cultural de Belém: 

«37.4 - Partido arquitectónico. Para além de uma alta qualidade exigida a todas as componentes 

edificadas e ao mobiliário e arranjos exteriores, dá-se a maior importância ao sentido de integração no 

sítio, relacionamento com a paisagem e com o tecido existente (...)» (Instituto Português do Património 

Cultural, 1988a, p.37). 

 

1.2.1    Referências 

Gregotti refere-se à arquitetura portuguesa com notável admiração, destacando a capacidade de ter 

aceite, interpretado e processado as contribuições que derivaram de outros países, em tempos 

divulgados pelos navegadores portugueses, ou ainda pelas influências que recebeu da cultura árabe, 

espanhola, italiana, francesa. Das referências mais exóticas, afirma, da arquitetura manuelina, à 

rigorosa, clara e racional arquitetura chã, do tempo de D. João III, que dominou os princípios da 

construção e do desenho urbano, passando pela relação com a reconstrução da baixa pombalina no 

século XVIII. Elogia aquilo que entende como «uma sensibilidade muito especial para a geografia e 

para a maneira como ela é combinada com a arquitetura»4 (Trad. autora), nomeadamente na 

arquitetura popular, que «admiravelmente estudada e ricamente diferenciada, desde a pedra dos 

espigueiros do Norte, à cal do Alentejo, constitui um elemento essencial de referência também para a 

melhor arquitetura contemporânea portuguesa»5 (Trad. autora) (Marotta, 2002, p.95). Realça ainda um 

elemento «menos histórico, mas muito decisivo, que é constituído pela especial e inesquecível luz do 

Atlântico, que destaca cada pequeno detalhe e constringe a arquitetura a um controlo particularmente 

severo até mesmo sobre os mais pequenos detalhes e diferenças dos planos das fachadas»6 (Trad. 

																																																								
4 «una specialissima sensibilità per la geografia e per il modo con cui essa si congiunge con l'architettura» 
5 «ammirabilmente studiata e riccamente differenziata dalla pietra degli espigueiros del nord alla calce dell'Alentejo, 
costituisce un elemento di riferimento essenziale anche per la migliore architettura contemporanea portoghese» 
6 «meno storico ma molto determinante che à costituito dalla speciale, indimenticabile luce atlantica chiara e 
radente, che mette in evidenza ogni piccola modanatura e costringe l'architettura ad un controllo particolarmente 
severo sulle anche più piccole modanature e differenze di piano delle facciate» 
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autora) (Marotta, 2002, p.95). Estas apreciações permitem-nos compreender, em parte, a leitura 

historizada que Gregotti faz da arquitetura portuguesa. 

Gregotti recorre aos projetos das Universidades de Palermo (1968-1969) (imagem 04), Florença (1971) 

(imagem 05) e Calábria (1973-1979) (imagem 06), para contextualizar a abordagem adotada no Centro 

Cultural de Belém (1988-1993) (Gregotti, 1994, pp.38-46) (ver capítulo 3.1). De acordo com Gregotti, 

sem a experiência do projeto para a expansão da Universidade de Palermo (até hoje ainda não 

concluído), os projetos da Universidade de Calábria e da Universidade de Florença não teriam sido 

possíveis: 

04  Universidade de Palermo

05  Universidade de Florença

06  Universidade de Calábria
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Trata-se de uma solução na qual uma série de princípios importantes foram testados para entender 

os desenvolvimentos sucessivos das nossas experiências (...) Em primeiro lugar, é a aplicação do 

princípio dos compartimentos e dos seus elos de ligação como fundamentos da estrutura urbana; 

depois, tentou-se cruzar coerentemente as camadas do projeto com um principio insediativo, 

passando pela organização espacial até o sistema construtivo, até à sua possibilidade geradora de 

desenvolvimento e flexibilidade, sem renunciar à forma definida e vinculada do edifício como um 

sistema micro urbano»7 (Trad. autora) (Gregotti, 1994, p.38). 

Em Racconti di architettura ancora-se na redescoberta do «sentido de necessidade»8 (Trad. autora) 

(Gregotti, 1998, p.175) para contextualizar, 10 anos após o concurso, a sua intervenção em Belém. 

Segundo Gregotti, «redescobrir o sentido de necessidade não significa, para a arquitetura, uma simples 

redução à funcionalidade e à técnica (...) nem simplesmente uma redução ao limite da experiência 

percetiva»9 (Trad. autora) (Gregotti, 1998, p.175). Redescobrir o sentido de necessidade significa 

constituir uma «distância crítica em relação às condições do mundo e às verdades limitadas e 

específicas dos locais e dos contextos»10 (Trad. autora) (Gregotti, 1998, pp.175-176). Neste livro, onde 

retoma o olhar sobre alguns dos seus projetos mais significativos, Gregotti afirma: 

«É a partir destas considerações simples que o projeto para o centro cultural de Belém evoluiu: algo 

que amadureceu durante a minha longa relação apaixonada com a cultura e a paisagem 

portuguesas, através da decifração da humanidade silenciosa e luminosa de Lisboa»11 (Trad. 

autora) (Gregotti, 1998, p.176). 

Das memórias que guarda do momento do concurso, elogia Salgado, que lhe terá proporcionado um 

extraordinário conhecimento da cidade de Lisboa «até à densidade necessária para que se tornasse 

material de projeto»12 (Trad. autora) (Gregotti, 1998, p.178). 

 

1.2.2    Concurso 

A 12 de Janeiro de 1988 o Governo Português tomou a decisão de «promover a construção de um 

Centro Cultural no percurso que estabelece a ligação entre o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de 

																																																								
7 «Si tratta di una soluzione in cui sono stati sperimentati una serie di principî importanti per capire gli sviluppi 
successivi delle nostra esperienze (...) Innanzi tutto è l'applicazione del principio dei recinti e dei loro nessi di 
congiunzione come fondamenti della struttura urbana; poi si è trattato del tentativo di coerente attraversamento 
degli strati del progetto da parte di un principio insediativo, attraverso l'organizzazione spaziale sino al sistema 
costruttivo, al suo generare possibilità di sviluppo e flessibilità senza rinunciare alla forma definita e concatenata 
dell'edificio come sistema microurbano» 
8 «senso della necessità» 
9 «ritrovare il senso della necessità non significa però per l'architettura né semplice riduzione alla funzionalità e alla 
tecnica (...) né solo riduzione al limite dell'esperienza percettiva» 
10 «distanza critica nei confronti delle condizioni del mondo e delle verità limitate e specifiche dei siti e dei contesti» 
11 «È da queste semplici considerazioni che si è mosso il progetto per il centro culturale di Belém: qualcosa che è 
maturato durante il mio lungo appassionato rapporto con la cultura e il paesaggio portoghesi, attraverso la 
decifrazione della umanità silenziosa e luminosa di Lisbona» 
12 «sino alla densità necessaria a divenire materiali del progetto» 
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Belém, dois símbolos da nossa história e da história do mundo, justamente classificados pela UNESCO 

como monumentos do património mundial» (Instituto Português do Património Cultural, 1988a, p.7). 

O propósito do concurso prendia-se com vários fatores: a necessidade de arranjo da Praça do Império, 

que se encontrava sem solução desde o final da Exposição do Mundo Português no ano de 1940; o 

interesse em qualificar a zona com novas superfícies museológicas; o objetivo de criar condições para 

albergar exposições temporárias de apoio às Comemorações do 5º Centenário das Descobertas (onde 

a área de Belém deveria desempenhar uma posição de relevo); a importância em integrar o tecido 

urbano (imagem 07); a necessidade de se criar instalações para o exercício da função de Presidência 

do Conselho das Comunidades Europeias, que Portugal iria desempenhar no ano de 1992; e, ainda, a 

consideração de que a função genérica mais apropriada para um edifício de uso diverso e que 

respondesse aos presentes objetivos seria a cultural (Instituto Português do Património Cultural, 1988a, 

p.7). 

O concurso lançado pelo Conselho de Ministros e promovido pela Secretaria de Estado da Cultura por 

intermédio do Instituto Português do Património Cultural para a elaboração do projeto foi dividido em 

duas fases: ideias e estudo prévio (Instituto Português do Património Cultural, 1988a, pp.7-8). 

Entre os condicionamentos urbanísticos descritos no Art.º 37.º do Regulamento, destaca-se as cérceas, 

onde se considera que deveria ser tido em atenção o volume dos Jerónimos, que se pretendia que 

mantivesse uma presença dominante na paisagem da encosta; as construções na Rua Bartolomeu 

Dias, que deveriam definir uma escala geral para a cércea do que viria a ser edificado, pelo que não 

deveria ser ultrapassada; a questão paisagística geral, que determinaria uma necessidade de um 

07  Vista aérea fornecida aos concorrentes
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volume muito contido para o Centro Cultural de Belém por vista a não prejudicar a leitura da encosta, 

permitindo manter as relações visuais mais importantes, nomeadamente a vista da Torre de Belém 

sobre os Jerónimos e o seu enquadramento. Valorizou-se também a distribuição funcional, que definia 

que o Centro de Reuniões se deveria situar sobre a Praça do Império, concebido com o intuito de servir 

ao funcionamento da Presidência do Conselho das Comunidades Europeias no ano de 1992; 

acrescentava-se ainda que o «miolo do complexo» deveria conter uma via pedonal que atravessasse 

o edificado desde o lado Poente (junto ao Convento do Bom Sucesso) até à Praça do Império. Foi 

também considerado o partido arquitetónico, que definia que em termos de arquitetura urbana se visava 

um arranjo interno com uma sequência de espaços de que acrescentassem valor ao complexo, 

nomeadamente pátios, largos, ruas e passagens, servindo de suporte a um espaço que se queria 

vitalizado e de qualidade, com vista a garantir um trajeto apelativo e urbanisticamente interessante que 

atravessasse o volume de encerramento da Praça do Império e que oferecesse equipamento e 

diversões a quem procurasse a zona. Por último, consideramos ainda pertinente mencionar a requerida 

flexibilidade da solução que, para além de uma grande abertura a alternativas de programa, própria da 

fase de concurso de ideias (primeira fase), seria conveniente encarar a passagem do tempo pelos usos 

a prever, considerando-se positivas as soluções que se mostrassem mais aptas a funcionar 

corretamente para um maior número de diferentes solicitações. 

Tal como previsto no Regulamento, a primeira fase de concurso decorreu sob anonimato (Instituto 

Português do Património Cultural, 1988a, p.11), tendo sido apresentadas 53 candidaturas.  O júri 

mostrou-se unânime perante um leque de ideias diversas e distintas entre si, selecionando seis 

propostas para a 2ª fase do concurso: Tribel - Sabatier - Fabre - Perrottet (chefe de equipa: Jean Tribel), 

Valode & Pistre (chefe de equipa: Jean Pistre), Building Workshop (chefe de equipa: Renzo Piano), 

Manuel Mendes Tainha (chefe de equipa), Gonçalo de Sousa Byrne (chefe de equipa), Gregotti 

Associati S.R.L. e Risco (chefe de equipa: Vittorio Gregotti) (Instituto Português do Património Cultural, 

1998d, pp.1-5). Das considerações gerais tecidas pelo júri destacam-se as «ideias e intenções que 

presidiram ao lançamento do Concurso, de certo modo sublinhadas pela própria resposta obtida nos 

meios profissionais e que o nível do concurso veio a demonstrar» (Instituto Português do Património 

Cultural, 1998d, p.2). Renzo Piano abandonou o concurso no decorrer da segunda fase por considerar 

baixo o valor dos honorários previstos para a equipa vencedora (Grande, 2016, p.87). 

Os concorrentes selecionados tiveram até ao dia 5 de Dezembro de 1988 para «apresentar uma 

proposta desenvolvida ao nível de estudo prévio» (Instituto Português do Património Cultural, 1998e). 

No nosso entender, a equipa formada por Gregotti e Salgado demonstrou desde cedo uma 

interpretação clara das intenções do programa do concurso e das circunstâncias em que o mesmo 

decorria. Segundo Salgado, ao chegar a Lisboa para a primeira visita ao local, Gregotti trazia consigo 

uma ideia já esboçada num pequeno esquiço: 

«A ideia do grande edifício, ou de uma megaestrutura, nasce no âmbito do concurso para o CCB e 

é claramente trazida pelo Vittorio Gregotti. (...) Ele veio a Lisboa, para ver o lugar do concurso, e 

trazia já a ideia construída, um conceito esboçado, embora sem nunca ter visitado o local. Conhecia-
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o por fotografias, e conhecia Lisboa de visitas anteriores, mas julgo que nunca tinha estado 

fisicamente naquele lugar específico. (...) Trazia-a desenhada num pequeno bilhete de transporte 

(...) onde ele marcava os cinco módulos que propunha para o conjunto, que não estavam previstos 

no programa do concurso, o qual era mais vago» (Grande, 2018, p.168). 

Na memória descritiva entregue na peça síntese escrita da primeira fase do concurso, Gregotti e 

Salgado apresentaram como questões essenciais a integração de um complexo edificado no sistema 

circundante que permitisse a ligação dos «fragmentos de contacto mais próximo» por modo a contribuir 

«para estruturar todo o conjunto monumental de Belém», assim como a importância de uma resposta 

«a questões tipológicas e distributivas postas no programa, com um funcionamento e eventual 

exploração independente, das várias partes que constituem o complexo», apresentando ainda 

consciência pela mais-valia garantida por uma «grande flexibilidade ao sistema, com a polivalência de 

vários espaços, para poder responder a solicitações excepcionais» (Gregotti Associati e Risco, 1988b, 

p.1). A concretização da abordagem adotada através das intenções apresentadas é descrita mais 

adiante no mesmo documento: 

«Do ambiente monumental da Praça do Império, passar-se-á à grande praça do museu e desta à 

praça dos hotéis, atravessando átrios cobertos e espaços ao ar livre, subindo e descendo escadas 

e rampas, passando sob pontes e espaços de grande volume. 

A partir da pequena praça dos hotéis, fazendo já a transição para a malha urbana do Bom Sucesso, 

desenvolver-se-á a rua do comércio que terminará numa nova praça, sobre o comprido, arborizada, 

que remata a Av. Torre de Belém. 

Na rua comercial integrar-se-ão os antigos armazéns existentes nas traseiras do Convento do Bom 

Sucesso que se prolongarão ao longo da Av. da Índia com uma banda de blocos de habitação de 3 

pisos» (Gregotti Associati e Risco, 1988b, p.7). 

A diferenciação dos espaços enunciados corresponde também a uma distinção na escala e na 

linguagem dos edifícios. No sentido este-oeste, a escala do complexo apresenta-se mais monumental 

no Centro de Reuniões e é aligeirada até ao Bairro do Bom Sucesso, apresentando uma escala mais 

08  Primeira fase - vista geral
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reduzida na zona dos hotéis e das lojas e ateliers que constavam na organização ao longo da rua de 

comércio projetada (Gregotti Associati e Risco, 1988b, p.7). 

Entendemos que as diferenças mais notórias entre a primeira (imagens 08, 09 e 10) e a segunda fases 

do concurso se traduziram na consolidação dos princípios fundadores do projeto, assentes no 

tratamento da «massa edificada não como um edifício, mas como um bocado de cidade», partindo de 

um conjunto de espaços exteriores de utilização pública», como as ruas, as praças e o percurso 

pedonal que, enquanto eixo, «dá continuidade» à relação entre a Praça do Império e a Torre de belém. 

De acordo com Salgado, a base do conceito arquitetónico e urbanístico encontra-se na «racionalidade 

de definir módulos que se estruturam a partir de espaços exteriores de utilização pública» (Salgado, 

2019). 

A organização do programa através da criação de «vários blocos» reforça a importância da 

«flexibilidade de utilização do conjunto com a máxima polivalência dos espaços». A opção por módulos, 

dispostos sequencialmente, «parece ser a melhor forma de se conseguir o agrupamento ou a 

estanquicidade dos blocos» (Gregotti Associati e Risco, 1988b, p.9). De acordo com os autores, a 

«chave da flexibilidade da solução reside nesta organização por blocos contínuos mais isoláveis, que 

09  Primeira fase - vista do embasamento

10  Primeira fase - terraço do Hotel 2
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faculta múltiplas combinações programáticas», promovendo a flexibilidade da utilização dos espaços 

no centro cultural (Gregotti Associati e Risco, 1988b, p.10). 

Salgado realça ainda outro aspeto importante no conceito original do projeto: «a intenção de criar uma 

plataforma sobrelevada que contém os estacionamentos e sobre a qual são montados os volumes, 

bastante atrasados». Por um lado, «permite a relação com o rio por cima da linha de comboio, por cima 

11  Segunda fase - vista geral

12  Obra construída - vista geral
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dos carros». Por outro, «o contraponto entre quase um ar de fortaleza que todo este conjunto tem 

quando é visto do exterior, com umas fachadas muito mais transparentes que são viradas para os 

espaços públicos interiores» (Salgado, 2019). 

A ponderação do júri na fase final do concurso contou com a colaboração de uma equipa de 

especialistas convidados. Numa entrevista publicada por ocasião da exposição Arquitetura em 

Concurso: Percurso Crítico pela Modernidade Portuguesa apresentada na Garagem Sul - Exposições 

de Arquitetura do Centro Cultural de Belém em 2016, o Professor António Lamas (n.1946) recorda: 

«O que se fez no concurso, e essa foi uma estratégia inovadora em relação ao que se tinha e se 

tem feito, foi promover a assessoria do júri por uma comissão técnica que reunia um conjunto de 

especialistas de referência nas questões económicas, construtivas, de viabilidade acústica, de 

13  Segunda fase - Praça do Museu

14  Obra construída - Praça do Museu
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museologia, etc. A comissão técnica analisou os cinco projetos que passaram à segunda fase, 

designadamente as componentes necessárias para analisar as propostas, como a equipa, e 

recomendar que as equipas se munissem de mais valências, se fosse esse o caso» (Gouveia, 

Lamas e Tostões, 2016, p.96). 

A 17 de Dezembro de 1988 o júri decidiu por unanimidade atribuir o primeiro lugar à equipa de Vittorio 

Gregotti e Manuel Salgado.  Na ata das decisões destaca-se na proposta vencedora o estabelecimento 

de um bom equilíbrio entre:  

«a) a dimensão e identidade do edifício e a sua integração no sítio, estabelecendo a relação entre 

o carácter monumental da zona e o tecido urbano adjacente; b) a unidade do todo e a identidade 

das partes; c) a exigência formal quanto ao produto acabo e a flexibilidade de execução; d) a 

capacidade de autonomia e a possibilidade de adaptação à evolução dos espaços contíguos, 

nomeadamente da zona ribeirinha» (Lamas, A. R. G., Pinto, A. M., Souza, J. M. A., Antunes, C. L. 

F., Portas, N., Delfante, C., Lobo, M. C., George, F., Martin, L., Nicolin, P., Távora, F., 1988). 

O início das obras do Centro Cultural de Belém teve lugar a 26 de Setembro de 1989 (Raimundo, 1994, 

p.61). Do projeto vencedor do concurso (imagem 11) à obra edificada (imagem 12) verificaram-se 

algumas diferenças. Entre as mais notórias, salientam-se as «torres que estavam desenhadas para a 

Praça do Museu (imagem 13 e 14), hoje inexistentes», a «introdução do volume da caixa de palco no 

Grande Auditório, já com a obra em curso» e «janelas pensadas como bow windows» que deram lugar 

a «aberturas mais regradas e convencionais». 

De acordo com Salgado, tal ocorreu devido a duas razões fundamentais: «a mudança de programa, no 

que diz respeito ao Grande Auditório, que estava pensado como uma sala multiusos» que, na altura, 

«José Ribeiro da Fonte, diretor do Teatro de São Carlos, sugeriu ao Governo que se fizesse uma sala 

complementar ao seu teatro, permitindo a produção de Ópera no CCB». Uma vez tomada esta decisão 

política e alterada a caixa de palco, o projeto precisou de ser reequacionado: «foi necessário limpar 

outras coisas do projeto de concurso», incluindo as «pequenas torres que existiam no módulo das 

exposições». No que respeita aos vãos, houve ainda «necessidade de fazer um maior controlo da luz 

natural, sobretudo nas galerias de exposições», que levou a uma maior contenção nos alçados 

exteriores. Salgado destaca também o tempo disponível como outra razão que levou à simplificação 

da solução, cuja construção deveria estar concluída até Janeiro de 1992 (Grande, 2018, p.171). 

 

1.2.3    Obra construída 

Embora só tenha sido concluído em Maio de 1993, altura em que terminaram as obras internas do 

Grande Auditório e dos jardins, o Centro Cultural de Belém foi inaugurado a 1 de Janeiro de 1992 a 

tempo de receber a Presidência do Conselho das Comunidades Europeias (Gregotti, 1998, p.185). Do 

programa para o concurso foram construídas apenas as áreas do centro de reuniões, auditórios e 

centro de exposições, ficando por concluir a construção dos espaços destinados a instalações 
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hoteleiras e a equipamento complementar e de apoio (ver imagem 13). No nosso entender, a parte do 

projeto que ficou por edificar teria enriquecido o complexo, potenciando uma maior vivência urbana. 

Concordamos com Hanisch quando afirma que, caso tivesse sido concluída a construção, «tê-la-ia 

integrado melhor no contexto da urbanização habitacional adjacente» (Hanisch, 1999, p.63).  

De acordo com Gregotti, o Centro Cultural de Belém é «um projeto que comprova as possibilidades 

abertas por muitos discursos teóricos e escritos» divulgados «a partir dos anos 50» (Grande, 2018, 

p.162), referindo-se às suas primeiras obras teóricas publicadas. Entre outras, Il territorio 

dell'architettura explicita com especial relevância a relação que Gregotti estabelece entre 

antropogeografia e história: 

«Porque o que descobrimos na história não é uma verdade em si, mas para nós, para a nossa 

sociedade de hoje: um conjunto de valores capaz de nos ajudar a dar um sentido, uma direção ao 

nosso caminhar para a construção da história futura, partindo do presente, enquanto precisamente 

a verdade da nossa interpretação está condicionada pela nossa ação e pelo nosso estar aqui e 

agora em meio às dificuldades do mundo» (Gregotti, 1966/2004, p.139). 

Argumenta que a partir da antropogeografia a natureza pode então ser «analisada nas suas 

deformações, na sua História e no seu caráter provisório», valorizando a noção de que «o mundo muda, 

se transforma, se modifica e, portanto, apreende intensamente a radicalidade dos lugares». Ao salientar 

a compreensão desta transformação, sublinha que a noção de contexto «inclui não apenas os fluxos 

que existiam anteriormente, mas também a forma como foram modificados» (Grande, 2018, p.162). 

Ainda neste seguimento, Morpurgo recorda Nicolin, antigo colaborador de Gregotti e membro do júri do 

concurso que, em 1989, se referia ao Centro Cultural de Belém como um edifício que «procura inserir-

se no sistema monumental de Belém, embora aceite que se encontra subordinado ao Mosteiro dos 

Jerónimos»13 (Trad. autora) (Morpurgo, 2008, p. 173). Morpurgo descreve o projecto do Centro Cultural 

de Belém enquanto «grande sistema arquitetónico»14 (Trad. autora) confrontado com «um edifício 

monumental e um tecido urbano preexistente»15 (Trad. autora) (Morpurgo, 2008, p. 176), «formando um 

grande microssistema urbano, semelhante a uma espécie de acrópole moderna»16 (Morpurgo, 2008, 

p. 173). 

 
 

 

 

																																																								
13 «attempts to muscle in on the monumental system of Belém, though it accepts that it is subordinate to the 
Jeronimos monastery» 
14 «large architetctural system» 
15 «a monumental building and an existing urban fabric» 
16 «forming a large urban microsystem, akin to a sort of modern acropolis» 
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2    A reflexão teórica em Vittorio Gregotti: conceitos e seus significados 
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2.1    Princípios gerais 

«Não se fiem (...) nas ideias acerca da projetação aqui expostas: se a arquitetura continuar vivendo, 

nossas palavras serão provavelmente sempre um pouco mais antiquadas que o objeto de que 

tratamos» (Gregotti, 1966/2004, p.59). Gregotti apresenta assim os princípios sobre os quais escreve. 

Nas suas obras teóricas trata a escrita como um exercício de projeto, onde vai experimentando e 

corrigindo, onde anota problemas que aguardam uma solução e ideias sobre as quais se debate. 

Quando questionado sobre qual a sua relação com a escrita e de que modo é que influi no desenho, 

Gregotti afirma que «é a prática que influencia a teoria»17 (Trad. autora) (Gregotti, 2019). De acordo 

com Gregotti, a capacidade de produzir uma organização coerente entre autonomia e heteronomia 

apresenta-se como característica essencial da prática da arquitetura. Entendemos que este preceito 

se relaciona com a sua visão de que a prática da arquitetura é uma prática coletiva, ideia que se pode 

verificar através das suas colaborações com inúmeros arquitetos ao longo de todo o seu percurso.  

Consideramos que o seu pensamento teórico assenta, como já antes referido, no entendimento de 

diversos conceitos que o próprio Gregotti desenvolve e define nos seus textos desde a década de 1960. 

Os princípios a seguir apresentados centram-se nas ideias de Gregotti em torno da modificação dos 

lugares e nas características que o arquiteto mais valoriza no que respeita a esta modificação. 

Na perspetiva de Gregotti, a história do desenvolvimento do projeto de arquitetura deve considerar as 

razões antropogeográficas do contexto específico e saber avaliá-las enquanto material de cada um dos 

seus projetos, não apenas como consciência do meio físico em que atua, mas também como 

interpretação de uma cultura da paisagem construída na história e das suas possíveis modificações 

como material do projeto com o qual se confronta (Gregotti, 2018, p.111). O valor da paisagem revela-

se assim tema recorrente na sua obra, relacionando-o diretamente com a ideia de antropogeografia. 

Por um lado, a análise urbana, os estudos sobre a cidade e a relação entre morfologia e tipologia, por 

outro, a noção de um principio insediativo18 específico, a sua geografia e as suas modificações na 

																																																								
17 «é il lavoro che influenza la teoria» 
18 «(...) a sua [Gregotti] noção de principio insediativo [é] indispensável para especificar como/onde o edifício é 
colocado no contexto dos pré-existentes, de que conhecimento é testemunho ou de que especificidade local o 
conhecimento do arquiteto, educado na ciência geral da arquitetura, deve instruir-se, através das estruturas 
existentes, tornando-se uma testemunha. 
O principio insediativo exige essa instrução do contexto urbano preexistente, que não é um dado inerte, mas um 
fenómeno ativo e dinâmico, no qual o conhecimento e as determinações do local estão numa relação intrínseca, 
mas aberta, porque estão conscientes do não saber. E é em relação a essa abertura que o projeto de construção 
individual age e reage, estabelecendo o seu próprio modo de ser em relação ao dado fenomenológico. Assim, 
através desta ação reativa, este dado fenomenal não pode continuar a ser como era, sendo modificado» (Trad. 
autora) (d'Alfonso, 2014, p.70). 
«(...) la sua [Gregotti] nozione di principio insediativo indispensabile a specificare come/dove l'individuo edilizio si 
collochi nel contesto delle preesistenze. Di quale sapere sia testimonianza o di quale specificità locale il sapere 
dell'architetto, istruito della scienza generale dell'architettura, debba istruirsi, attraverso le preesistenze e divenire 
testimone. 
Il principio insediativo infatti esige questa istruzione da parte del contesto preesistente urbano che non è un dato 
inerte ma un fenomeno attivo e dinamico in cui sapere e determinazioni del sito stanno in un rapporto intrinseco 
ma aperto perché sapienti del non sapere. Ed è nei confronti di questa apertura che l'individuo edilizio in progetto, 
agisce e reagisce stabilendo il proprio modo di essere in relazione ad esso fenomenico dato. Cosicché, attraverso 
questa azione reattiva, esso fenomenico dato non possa essere più com'era ma si modifichi» (d'Alfonso, 2014, 
p.70). 
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história, lançam as bases de um interesse indispensável à premissa de «lugar como um material 

narrativo do projeto»19 (Trad. autora) enquanto fundamento para a modificação proposta (Gregotti, 

2018, p.112): «O projeto é o modo através do qual intentamos transformar em ato a satisfação de um 

desejo nosso. (...) Tal objetivo deve realizar-se como ponto concreto que vem a ser presença e 

significado, para passar logo a ser matéria a resignificar e satisfazer um desejo ulterior» (Gregotti, 

2004/1966, pp.11-12). 

Consideramos que a reflexão sobre a História tem um significado importante na construção da ideologia 

de Gregotti no que respeita ao modo de abordar cada novo projeto. Tal como Gregotti reforça, a história, 

tal como é conhecida, assenta na interpretação do tempo passado a partir da cultura do presente. Ao 

refletir sobre Gregotti, Franco Rella (n.1944) crê que o conceito de Walter Benjamin (1892-1940) de 

Jetztzeit20 se aproxime à noção de presente que emerge da obra de Gregotti (Rella, 2016, p.11). Na 

perspetiva de Gregotti, para a arquitetura a história não é apenas o que torna humana a ideia de tempo, 

mas sobretudo um meio que permite identificar e interpretar elementos estruturais de uma dada cultura, 

preservando algumas verdades do passado, trazendo-as até aos nossos dias. Deste modo, torna-se 

possível considerar o tempo (o que nele ocorre) como matéria para se pensar o novo (Gregotti, 2016, 

p.20). O passado é representado concretamente pelo estado do contexto urbano e territorial, ao nível 

da sua conservação, modificação física, significado e uso da coletividade no presente (Gregotti, 2018, 

p.90): «Os seus significados poderão ser lidos de maneira diferente ao longo do tempo, podendo até 

afastar-se da intencionalidade original, mas sem esquecer que a primeira intencionalidade é intrínseca 

à sua forma estrutural»21 (Trad. autora) (Gregotti, 2016, p.20). 

De acordo com a reflexão teórica que apresenta, o valor do tempo na construção da arquitetura está 

no longo e incerto desenvolvimento do projeto e da realização, assim como na sua capacidade de 

permanência. Por vezes, como se verifica através da história, o valor do tempo encontra-se também 

na sobreposição de diferentes autores, com mudanças de significado no contexto, restauros ou 

acréscimos. Gregotti salienta que o valor do tempo se encontra na permanência da intencionalidade do 

autor do projeto e nas interpretações críticas da história do trabalho construído ou pensado (Gregotti, 

2018, p.101). No nosso entender, o valor que atribui à passagem do tempo estende-se ainda à sua 

perspetiva sobre os significados que a arquitetura pode criar. Gregotti considera que nos dias de hoje 

existe um desejo cada vez maior na representação por meio de monumentos, uma vontade de 

permanência que reage contra o valor dado ao instantâneo, ao imaterial e ao temporário. No entanto, 

adverte para o anti funcionalismo que muitas vezes se faz acompanhar desta intenção de 

monumentalidade (Gregotti, 1991/1996, p.64). 

A história de um projeto (contrariamente à descrição da obra construída) propõe um conteúdo 

interpretativo de factos e intenções subjetivas, uma narração do diálogo entre eventos, situações, 

pessoas e lugares, com diferentes contrastes, ambições, desejos e intencionalidades (Gregotti, 2018, 

																																																								
19 «il luogo come un materiale narrativo del progetto» 
20 termo da língua alemã sem tradução direta, cujo significado será algo como tempo de agora (Trad. autora) 
21 «I suoi significati potranno essere diversamente letti nel tempo persino spostandosi dalla prima intenzionalità 
originale ma senza dimenticare che la prima intenzionalità è intrinseca alla sua forma strutturale» 
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p.18). Mesmo a memória descritiva de um projeto de arquitetura não se limita a descrever os aspectos 

funcionais e técnicos, sendo muitas vezes um documento importante para entender o significado 

original e a parcialidade estrutural do projeto, representando também outra maneira de compreender o 

seu valor histórico e as razões de determinadas decisões de projeto (Gregotti, 2018, p.49). 

Gregotti relaciona temas de reflexão teórica com questões práticas da disciplina da arquitetura, 

remetendo, recorrentemente, para a problemática da modificação. Qualquer intervenção modifica o que 

já existe. No entanto, para Gregotti, o interesse em torno da modificação não se baseia apenas nesta 

consideração, reconhecendo a importância do contexto como material estrutural durante o processo de 

projeto, em vez de mero pano de fundo. O projeto como modificação também nos diz que cada situação 

oferece uma verdade específica do lugar e da geografia que incorpora a história particular do local 

(Gregotti, 1996/1991, p.67). Esta é, no nosso entender, a tese de Gregotti em torno da qual assenta a 

sua metodologia e que poderá levar à compreensão das diferentes formulações que Gregotti apresenta 

nos seus projetos ao longo do seu percurso. 

A reflexão sobre a noção de modificação em Gregotti remete para uma outra questão - a noção de 

pertença (a uma tradição, a uma cultura, a um lugar, e por aí adiante). Para Gregotti, esta noção opõe-

se à ideia de tabula rasa, de um objeto isolado, de um espaço infinita e indiferentemente divisível. A 

noção de pertença relaciona-se com a história da disciplina da arquitetura na sua continuidade, na ideia 

do lugar como material no momento da origem do projeto, de relações existentes através das quais o 

processo de projetar é, antes de mais, um processo de modificação. Através desta perspetiva é possível 

compreender a noção de memória atribuída ao local (Gregotti, 1986, p.98). É com base neste 

entendimento do território como um todo que Gregotti toma por materiais de projeto não apenas 

materiais como o cimento, o ferro ou o tijolo, mas também as condições físicas e culturais, a história da 

disciplina da arquitetura, as suas formas, os seus princípios, os seus usos e as suas mudanças de 

significado (Gregotti, 2018, p.34). No nosso entender, e com base nas obras estudadas, a noção de 

pertença é uma constante no seu pensamento teórico. 

Ainda no âmbito da reflexão em torno do conceito de modificação, Gregotti introduz a ideia de 

modificação criativa. Para si, modificação criativa significa consciência crítica das razões para construir 

o presente e a sua história enquanto resposta a uma condição específica, indispensável na origem de 

qualquer projeto (Gregotti, 2018, p.89). Entendemos que a importância que Gregotti dá à ideia de 

mudança está fortemente presente no seu discurso através da relevância dada ao adequar a cada 

local: 

«Quando iniciamos um projeto nos encontramos sempre dentro de uma situação histórica, com uma 

determinada cultura, uma economia, um cliente, uma técnica construtiva e regras coletivas 

prefixadas, que são as condições com as quais se estabelece um diálogo. Isso cria uma relação de 

necessidade com a forma, ou seja, o projeto não só deve responder funcionalmente a todos esses 

problemas, mas deve também tentar traduzi-los. Daqui a 30 ou 50 anos pode ser que o contexto 

seja modificado, que as condições sejam diversas; mesmo que as funções sejam outras. Mas isso 

não quer dizer que a arquitetura formada naquelas condições não as carregue dentro de si. Posso, 
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por exemplo, haver esquecido para que servia um templo romano, mas como ele nasceu a partir de 

uma necessidade, vejo que ela continua ali presente, representada pela arquitetura. É nesse sentido 

que falo de verdade e necessidade em arquitetura. Não importa se a verdade seja depois 

interpretada diversamente; a relação necessária com o contexto permanece» (Gregotti, 1995). 

É no seguimento desta ideia que Gregotti vê o projeto arquitetónico ainda não como arquitetura, mas 

sim como um meio de comunicação da intenção arquitetónica, estabelecendo uma clara distinção na 

leitura que faz entre o momento de projecto e a obra construída (Gregotti, 2004/1966, p.13). 

 

2.1.1    Antropogeografia 

Ao questionar «de que modo a nossa percepção da paisagem se converte em percepção estética, de 

que modo se adquire consciência da qualidade figurativa da paisagem?», Gregotti recorre à ideia de 

mito para procurar uma resposta: 

«(...) sempre que um grupo social elege um espaço como lugar simbólico, reconhece nele um valor 

diferente da natureza, ainda que a ela consagrado, que faz que o lugar se converta em objeto, que 

se defina como figura circunstante. Seja este apresentado como monumento, como bosque sagrado 

ou inclusive como lugar proibido (...) testemunha, por ser este lugar específico entre todos os demais 

possíveis, uma particular relação com o território e também com o solo, e torna visível a totalidade 

do circunstante geográfico» (Gregotti, 1966/2004, pp.65-66). 

Refere-se também a um segundo modo de resposta a esta questão, um modo indireto «baseado no 

testemunho que, extraindo fragmentos de paisagem do contexto, comunicando-os através de 

determinadas instrumentações, o preenchem de uma quase objetualidade que faz que o reconheçamos 

como figura», referindo-se ao papel da representação da paisagem como conhecimento comum 

(Gregotti, 1966/2004, p.66). 

Reelabora o principio de geografia enquanto morfologia ambiental voluntária, baseando-se na origem 

da ideia de paisagem sobre a qual se debruça desde o inicio da sua prática. A arquitetura das paisagens 

urbanas e, mais amplamente, da antropogeografia da paisagem, representam a síntese de um método 

de trabalho que iniciou com os projetos das décadas de 1960 e 1970, através do cruzamento das 

escalas dimensionais e relacionais, aptas a reinterpretar a profundidade da estética e do significado 

utilitário para ser alcançado através da modificação. Gregotti integra características naturais no projeto 

urbano, nos espaços abertos, nas infraestruturas e nos edifícios, sendo na ideia de cidade e do 

ambiente habitável total que estes componentes coincidem como uma forma de interpretação da 

realidade, uma redefinição de neoiluminação do mundo através da arquitetura (Morpurgo, 2014, p.8). 

Gregotti propõe uma leitura do local a partir da antropogeografia, enquanto ligação entre a natureza e 

a cultura, através da paisagem, em que a construção do ambiente é feita pelo homem. A paisagem é 

então interpretada como meio de construção (e reconstrução) contínua, oferecendo diferentes 

possibilidades e relações no diálogo entre novas intervenções e estruturas assentes na dimensão 
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histórica. A paisagem enquanto forma arquitetónica do território revela a permanência das mais 

profundas matrizes antropológicas. Gregotti refere-se ao termo antropogeografia enquanto «ambiente 

modificado pelo trabalho ou pela presença do homem», remetendo para a importância de recordar esta 

noção como uma «questão para a elaboração de morfologia social dos fins do século que se centra no 

debate aberto pelos sociólogos (Durkheim e seguidores) com os geógrafos», a fim de «definir as 

influências recíprocas entre a ação da natureza e o ambiente físico sobre a sociedade» (Gregotti, 

1966/2004, p.61). 

No contexto do início da sua atividade profissional, e através das modificações dos instrumentos de 

comunicação e das novas possibilidades de estruturação da forma visual propostas pelos artistas 

modernos, capazes de enfrentar a dinâmica do desenvolvimento temporal e espacial que a dimensão 

geográfica oferece, Gregotti assume a paisagem enquanto objeto estético: «(...) o ambiente 

circunstante é o produto dos esforços da imaginação e da memória coletiva que se explicam e realizam 

por meio das obras que o sujeito constrói quando se defronta com o mundo e portanto também com a 

sociedade» (Gregotti, 1966/2004, pp.64-65). 

Gregotti encara a intervenção na paisagem como um modo de construir sobre o construído. Excluindo 

o deserto puro, toda a paisagem «é sempre construída historicamente enquanto decisão de destinação 

ou de resíduo».  Ainda assim, entende que a perceção que se tem da paisagem é sempre limitada ao 

conhecimento histórico que será continuamente reformulado através da experiência cultural pessoal 

(Gregotti, 1966/2004, p.67): 

«A cidade representa o esforço mais notável, por parte da civilização humana, de uma 

transformação completa do ambiente natural, a passagem mais radical do estado de natureza ao 

estado de cultura com a criação de um microclima particularmente adequado para o 

desenvolvimento de algumas relações fundamentais para a vida do homem» (Gregotti, 1966/2004, 

p.68). 

No seguimento da reflexão que apresenta sobre o projeto de arquitetura, Gregotti considera que o 

arquiteto deverá operar dialeticamente nos confrontos com a tal paisagem, nos limites das suas 

possibilidades de modificação e com uma linguagem dotada de uma forma capaz de ler, confrontar e 

medir condições e possibilidades de mudanças necessárias, reconhecer a legitimidade, ou não, do 

tempo que acumulou, os usos, os abusos, a diversidade positiva e a estranheza; tudo isto em função 

de uma modificação do lugar e do seu futuro construído (Gregotti, 2018, p.112). 

Deste modo, a intervenção na paisagem apresenta-se como tema recorrente do pensamento teórico 

de Gregotti, que recorda a ideia do geógrafo Farinelli (n.1948) de que a «construção da paisagem (...) 

significa desenhar as coisas em conjunto com a sua imagem»22 (Trad. autora), remetendo para a ideia 

de que a antropogeografia se deve tornar diretamente um material imprescindível de cada projeto de 

renovação do conjunto arquitetónico (ver capítulo 2.1.4) e dos seus detalhes (Gregotti, 2018, p.112). 

																																																								
22 «costruzione del paesaggio (...) significa disegnare le cose ed insieme la loro immagine» 
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2.1.2    História 

Na sequência da aproximação que estabelece ao projeto por meio do estudo do contexto físico, Gregotti 

reflete sobre o contexto histórico. Olha a história como assunto no qual a teoria e a prática da arquitetura 

se baseiam, tomando-a como elemento inevitável: «não nos diz nada sobre a direção a seguir, mas 

sem ela estaríamos suspensos no vazio, na aleatoriedade do futuro e nas incertezas incessantes ou, 

pior, ao serviço dos poderes que dominam o presente»23 (Trad. autora) (Gregotti, 2016, p.55). 

Ao avaliar o contexto histórico em que se insere, reflexo do passado, aborda ainda outra questão: o 

valor da história criada no momento do presente. Entende que se poderia argumentar objetivamente 

que as coisas da arquitetura não devem ser explicadas por palavras, uma vez que se explicam melhor 

quanto mais são realizadas, ou simplesmente existem. Ainda assim, questiona-se: «porque parece ser 

tão necessário que os arquitetos de hoje expliquem os seus projetos com palavras?»24 (Trad. autora) 

(Gregotti, 1998, p.7). Na sua perspetiva, revela-se útil testemunhar a história interna do projeto de 

arquitetura, assim como as suas intenções, para que se possa relacionar situações externas que 

exerçam influência na obra (seja construída, seja desenhada). 

Segundo Gregotti, trate-se de desconfiança ou incapacidade, compreende a necessidade por parte do 

autor em explicar ou procurar traduzir as suas ações - o que ocorre, apenas, após o trabalho estar 

realizado. Contudo, adverte para a questão de o autor provar, muitas vezes, não ser o melhor intérprete 

da sua própria obra. No seu caso, afirma que a explicação literária acompanha o projeto e as suas 

razões, e não a obra concluída, em que o seu comentário se transformaria em crítica - Gregotti 

considera que tal não lhe competiria a si, mas a alguém que não o projetista (Gregotti, 1998, p.8). 

Em Il territorio dell'architettura, reflete sobre a historicidade dos materiais da arquitetura para analisar 

o conhecimento do próprio passado disciplinar, isto é, a relação entre a tradição da arquitetura e o 

projeto. É também a própria arquitetura uma matéria da história que, do ponto de vista do autor, nos 

interpela e leva a refletir sobre o valor e o significado que atribuímos à coisa arquitetónica. 

Com o início de um projeto são colocadas diversas considerações à cerca do propósito a que se 

destina: trata-se de um programa do conhecimento geral?, já antes foi abordado? Gregotti remete a 

sua prática, assim, a uma perspetiva histórica sobre o contexto em que atua (Gregotti, 1966/2004, 

p.118). A dimensão histórica apresenta-se-lhe como um parâmetro de análise da dimensão simbólica 

da relação estabelecida entre significante e significado (Gregotti, 1966/2004, p.123). Enquanto 

disciplina artística, Gregotti entende que a arquitetura não se relaciona com a história do ponto de vista 

evolutivo em relação ao que a precede, uma vez que constitui matéria de contestação ou alternativa 

ao momento presente em que atua (Gregotti, 1966/2004, p.124). 

																																																								
23 «non ci dice nulla sulla direzione da prendere ma senza di essa noi saremmo sospesi nel vuoto, nell'aleatorietà 
del futuro e nelle incertezze incessanti, o peggio al servizio dei poteri che dominano il presente» 
24 «perché dunque sembra così sovente necessario agli architetti di oggi spiegare i loro progetti con le parole?» 
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A análise historicista da arquitetura remete ainda para outra questão - o valor da arquitetura enquanto 

matéria da história da arte. De recordar que todos estes aspetos se relacionam através da reflexão do 

homem sobre os mesmos (Gregotti, 1966/2004, p.127): 

«Clássico e romântico (ou clássico e barroco), dionisíaco e apolíneo, fantasia e razão, utopia e 

realidade, organicicidade e abstração tornam-se os dois polos da dialética histórica das artes, cuja 

alternância seria de certo modo fatal na medida em que corresponderia a duas atitudes espirituais 

inconciliáveis no homem» (Gregotti, 1966/2004, p.127). 

O objetivo centra-se em compreender o que faz as coisas serem aquilo que são. No último século, a 

noção de objeto de arte sofreu várias modificações (Gregotti, 1966/2004, p.127). Para Gregotti, se 

«criação artística é construção artística do objeto, nenhum objeto é particularmente privilegiado com 

respeito à mesma, se não que todos podem conter em igual medida os caracteres de artístico», assim 

como qualquer objeto de uso se converte em arquitetura por meio da noção de design (Gregotti, 

1966/2004, p.127). No nosso entender, esta ideia reflete a proposta da arquitetura de Gregotti, que 

estende a sua intervenção da escala do desenho de produto ao plano urbano, remetendo para o 

aforismo de Hermann Muthesius (1861-1927) da colher à cidade. O preceito de Muthesius remonta ao 

período de 1910-1916, quando era presidente da Deutscher Werkbund, tendo sido, mais tarde, adotado 

por vários designers e arquitetos, incluindo Rogers (Cecchetti, 2011, p.237). 

Ao abordar esta questão, Gregotti salvaguarda a ilusão de que a história seja capaz de proporcionar 

indicações através das quais é possível deduzir formas arquitetónicas. Para si, a história não poderá 

constituir um mecanismo de imitação formal, considerando que o progresso «é feito sempre de 

descontinuidade, desarticulação, mas define-se enquanto tal em relação a algo, isto é, em relação à 

sedimentação histórica do presente» (Gregotti, 1966/2004, p. 38). Segundo Gregotti, a história 

apresenta-se como meio através do qual se poderá obter conhecimento para aplicar em cada 

intervenção (Gregotti, 1966/2004, p.144). Uma vez compreendida, não deverá constituir um limite, mas 

antes ser vista como um meio que permita uma transformação coerente do local: 

«A possibilidade de se servir do ensinamento da história consiste, portanto, na tomada de 

consciência da tradição em que operamos e, através desta, daquilo que cremos ser as direções das 

possíveis transformações da projeção arquitetónica; consiste, portanto, na capacidade de criticar as 

nossas intenções, de participar com plena adesão naquela particular condição histórica que é a 

atualidade» (Gregotti, 1966/2004, pp. 144-145). 

De acordo com Gregotti, história e memória, pessoal e coletiva, e mais tarde a historiografia, poderão 

encontrar-se tanto em oposição como a favor da relação entre passado e presente. O interesse que 

atribui ao passado está, hoje, em procurar algum elemento de comparação com o qual tenta esclarecer 

o problema de projeto que é proposto, ainda que a interpretação da história, assim como as mudanças 

de perspetiva e de metodologia, tenha origem no momento presente e nas suas incertezas (Gregotti, 

2018, pp.89-90). 
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Para Gregotti, a ciência será talvez o único meio a manter a ideia de história coincidente com a ideia 

de progresso, inovação e desenvolvimento positivo da modernização. Cada ciência, ou arte, ou 

sociedade, tem o seu próprio horizonte de crenças com o qual a modificação real da história se deve 

confrontar - em particular as artes, que têm uma relação especial e muito viva com a história -, tentando 

entender o quanto a consciência dessa comparação interpretativa é hoje indispensável à crítica ao 

estado da modernidade e à sua mudança de sentido (Gregotti, 2018, p.90). 

 

2.1.3    Monumentalidade 

No que respeita ao valor do significado atribuído ao longo do tempo, Gregotti afirma que nenhuma 

distinção poderá ser feita entre o monumento arquitetónico e a qualidade morfológica específica da 

arquitetura (Gregotti, 1991/1996, p.61). No ato de projetar, o desejo de criar durabilidade e significado 

coletivo ao longo do tempo - que entende ser a razão para se criar monumentos -, encontra-se 

intimamente ligado à questão da qualidade (Gregotti, 1991/1996, p.61). No seu entender, a qualidade 

recai no nível da investigação que se deverá focar não apenas sobre as regras de ação, mas também 

sobre o próprio significado da ação. Contudo, esta ideia suscita contradições em relação ao caráter 

exclusivamente afirmativo do que tradicionalmente é considerado monumento. Gregotti sublinha que 

«quando um monumento se torna o conteúdo da prática artística, sujeito a questionamentos críticos, 

muito da sua natureza monumental é negada, porque essa natureza vem da tradição»25 (Trad. autora) 

(Gregotti, 1991/1996, p.61). Identifica assim um conflito por resolver entre o monumento e a 

modernidade (Gregotti, 1991/1996, p.61). 

Na perspetiva de Gregotti, o entendimento da modernidade no que respeita à ideia de monumento não 

se relaciona com inadequação ou incapacidade para construir um simbolismo coletivo: 

«(...) diz respeito a uma contradição dentro da própria noção de monumento, e na capacidade atual 

do monumento de legitimamente representar, dentro de qualquer prática criativa, a grande tradição 

histórica que temos ajudado a demolir há pelo menos um século. Em relação a essa grande tradição, 

os monumentos atuais parecem ser uma forma de compensação, de projeção ilusória e de nostalgia. 

Nesses casos, os monumentos só podem ser fundamentados em material herdado (...)»26 (Trad. 

autora) (Gregotti, 1991/1996, p.61). 

De acordo com Gregotti, o projeto moderno apresenta-se como um projeto capaz de se superar pela 

razão crítica, através da capacidade de considerar objetivos e princípios como hipóteses necessárias 

em relação aos instrumentos que dispõe, sendo capaz de distinguir entre diferentes tipos de razões, 

incluindo a razão do monumento (Gregotti, 1991/1996, p.62). Gregotti recorre-se da historiografia da 

																																																								
25 «When a monument becomes the content of artistic practice, subject to critical self-questioning, much of its 
monumental nature is denied, because that nature comes from tradition» 
26 «Rather it concerns a contradiction within the very notion of monument, and in the monument's present ability to 
legitimately represent, within any creative practice, the grand historical tradition that we been helping to demolish 
for at least a century. In relation to that grand tradition, present-day monuments can only be founded on inherited 
material (...)» 
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arquitetura para fundamentar a sua crença de que o movimento moderno não poderá ser reduzido a 

uma única forma, e que sentidos diversificados, ricos e complexos são parte integrante deste 

movimento (Gregotti, 1991/1996, p.62). 

Reforça a ideia de que quem adote uma perspetiva mais ampla em relação à noção geral de 

modernidade, estará a referir-se aos pensadores complexos que são fundamentais para a definição da 

modernidade enquanto época crítica. Gregotti recorre às noções de Saint-Simon (1760-1825) de 

épocas orgânicas e críticas para o justificar: 

«O que é, de facto, a modernidade e a aventura da nossa disciplina, se não a capacidade de ver e 

superar as próprias contradições por meio da razão crítica? O que é a modernidade, se não a 

capacidade de usar as próprias tensões transformadoras, sem ilusões, mas também sem cinismo, 

para entrar no mundo, para compreendê-lo e para participar através das próprias hipóteses?»27 

(Trad. autora) (Gregotti, 1991/1996, p.62). 

As tensões transformativas são expressas através da introdução de um novo objeto arquitetónico no 

mundo, um objeto que se move e divide, em vez de interpretar. Nesse sentido, refere-se às difíceis 

condições da representação monumental em relação ao significado coletivo de uma obra (Gregotti, 

1991/1996, p.63). 

Defende que é possível, ainda assim, construir monumentos de grande qualidade, com grande valor 

didático, dotados de memória histórica capazes de testemunhar algum projeto do momento presente. 

Contudo, tal envolve noções inteiramente especiais de memória e de testemunho, transformando-as 

em materiais que formam um horizonte dotado de uma forte direção subjetiva (Gregotti, 1991/1996, 

p.63). Para Gregotti, quando definido como valor morfológico significativo de uma obra, o monumento 

não será, em qualquer caso, nem um tema nem uma tipologia, nem poderá ser tomado como objetivo 

concreto. No seu entender, não se poderá ordenar a construção de um monumento do mesmo modo 

que se ordena a construção de uma escola ou de um teatro, assim como o monumento também não 

poderá ser entendido como um género (como, a título de exemplo, o romance é para a literatura), nem 

como uma forma retórica, nem como uma categoria de composição (Gregotti, 1991/1996, p.63): 

«Deste ponto de vista, também se torna difícil adotar a atitude da moda de desconsiderar 

completamente a postura polémica que alguns arquitetos do movimento moderno demonstraram 

em relação à ideia de monumento. Estavam certos em pelo menos um ponto: o monumento não é 

uma questão de monumentalidade, e a tentativa de estabelecer o efeito que uma obra terá sobre 

aqueles que a experimentam é uma das formas clássicas de produzir kitsch»28 (Trad. autora) 

(Gregotti, 1991/1996, p.64). 

																																																								
27 «What, indeed, is modernity, and our discipline's adventure within it, if not the ability to see and surpass one's 
own contradictions through critical reason? What if modernity, if not the ability to use one's own transformative 
tensions, without illusions but also without cynicism, to enter the world, to understand it, and to participate in it 
through one's own hypotheses?» 
28 «From this point of view, it also becomes difficult to adopt the fashionable attitude of completely dismissing the 
polemical stance some architects of the modern movement have displayed toward the idea of monument. They 
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De acordo com Gregotti, outra resposta dada atualmente ao desejo generalizado de criar monumentos, 

fundamentando as hierarquias da sociedade e do poder de uma maneira mais positivista, encontra-se 

no monumento concebido enquanto imagem corporativa, sendo provado pelo novo estilo de poder 

económico multinacional, onde o desejo por monumentos é transformado numa ordem monumental 

com todo o seu caráter declamatório, encenado como um apelo ao passado como uma forma de 

legitimidade, ou voltando-se para o ideal de modernização como abstração estilística (Gregotti, 

1991/1996, p.64). 

No entanto, alerta para uma relação que entende inegável entre a noção de monumento e as 

discussões na disciplina da arquitetura sobre o valor da memória: 

«Se nenhum valor é dado à memória de eventos passados e presentes, então não há razão para 

construir monumentos para seu testemunho futuro. Nem haveria qualquer razão para nos 

preocuparmos com a existência futura do valor que criamos através da construção da arquitetura»29 

(Trad. autora) (Gregotti, 1991/1996, p.65). 

O autor recorda Gropius que, respondendo a uma discussão promovida em 1948 na revista The 

Architectural Review sobre o tema do monumento e a tradição do funcionalismo, consistentemente 

declarou que considerava uma série de transformações territoriais pela Tennessee Valley Authority30 

como um grande monumento, mostrando assim o quão vasta e não convencional a noção moderna de 

monumento poderia ser (Gregotti, 1991/1996, p.65). 

Muitos monumentos da antiguidade têm origem em demostrações de poder absoluto. Hoje consideram-

se também extraordinários alguns feitos da engenharia antiga, como aquedutos, pontes e fortificações, 

cujas intenções na fase inicial não procuravam monumentalidade, lendo-os como monumentos 

(Gregotti, 1991/1996, p.66). Além disso, mesmo objetos cujo uso ou significado se desconhece são 

elevados à categoria de monumento, devido à sua raridade como evidência, como traço, ou ainda pela 

relação muito especial com o local onde se encontram. Nestas circunstâncias, o monumento aborda a 

ideia do maravilhoso, do extraordinário, do espantoso. Gregotti recorda Marcel Duchamp (1887-1968) 

ao referir que «até um objeto comum se pode tornar um monumento caso se encontre dentro de um 

museu»31 (Trad. autora) (Gregotti, 1991/1996, p.66), caso a maravilha derivasse de uma nova 

interpretação do objeto dentro de um contexto diferente. Evoca também Michel Foucault (1926-1984), 

que afirma que «a história transforma documentos em monumentos», o que significa que a consciência 

																																																								
were right on at least one point: the monument is not a question of monumentality, and the attempt to establish the 
effect that a work will have on those who experience it is one of the classic ways to produce kitsch» 
29 «If no value is given to the memory of past and present evets, then there is no reason to build monuments for 
their future testimony. Nor would there be any reason to worry about the future existence of the value that we bring 
into being through the construction of architecture» 
30 Tennessee Valley Authority é uma corporação de propriedade federal nos Estados Unidos da América, criada 
por carta do Congresso em 18 de maio de 1933, para fornecer navegação, controle de enchentes, geração de 
eletricidade, fabricação de fertilizantes e desenvolvimento económico para o Vale do Tennessee afetado pela Great 
Depression durante a década de 1930. 
31 «even a common object can become a monument if it is inside a museum» 
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coletiva e a intencionalidade constroem o monumento projetando um sistema de significados e 

memórias num objeto específico (Gregotti, 1991/1996, p.66). 

Para Gregotti, o propósito da arquitetura deverá assentar em «construir projetos e objetos materiais 

capazes de se apresentar em tão alto nível de integridade, tensão, sutileza, profundidade de conexão 

e invenção, que sejam dignos de se tornar, por meio da história, monumentos» (Gregotti, 1991/1996, 

p.66). Ao abordar o tema da monumentalidade, Gregotti afirma que «monumento não é uma questão 

de monumentalidade»32 (Trad. autora) (Gregotti, 1991/1996, p.64). Para Gregotti, a monumentalidade 

é a qualidade de um edifício que, por consequência daquilo que é, pode eventualmente tornar-se 

monumento (Gregotti, 2019). 

 

 
2.1.4    Modificação 

No seguimento do propósito que Gregotti atribui à arquitetura, e de acordo com a reflexão teórica que 

apresenta, deverá ser reconhecida a impossibilidade de qualquer coincidência natural com o local de 

intervenção, i.e., do seu ponto de vista, a qualidade da arquitetura encontra-se acima desta não 

coincidência (Gregotti, 1991/1996, p. 70). Segundo esta perspetiva, é necessário então proceder à 

definição dos limites de uma intervenção para que as relações entre técnicas, topologia, topografia, 

assim como os princípios de projeto, se possam tornar os elementos essenciais da arquitetura da 

modificação (Gregotti, 1991/1996, p. 70). 

Gregotti expõe a ideia de «criatividade como modificação»33 (Trad. autora) na qualidade de um 

conhecimento crítico e de um modelo alternativo ao estado das coisas e às razões das suas 

contradições, como fundamento de todo o novo projeto autêntico enquanto obra alternativa, ainda que 

apenas poeticamente sonhada (Gregotti, 2018, p.89). Segundo Gregotti, modificação criativa significa 

consciência crítica das razões para a constituição do presente e da sua história enquanto forma de 

resposta a uma condição específica, essencial na origem de cada projeto - uma condição que nos deixa 

responsáveis pela direção do significado e pelas intenções alternativas à nova proposta. É, enquanto 

projeto, um processo de modificação durável no tempo, no sentido renovado do próprio contexto, que 

substitui a ideia de novidade nostálgica ou do presente incessante e temporário, ainda que no futuro 

possa ser diferentemente interpretada (Gregotti, 2018, p.89). 

Gregotti considera que a consciência de cada projeto enquanto modificação dialética do estado das 

coisas construído pela história põe em prática o que é definido como materiais produzidos pela memória 

coletiva ou singular, comparando ainda alguns destes materiais, como a geografia ou a religião, de 

mudança lenta, a outros eventos ou costumes dos dias de hoje que se alteram cada vez mais rápido, 

																																																								
32 «the monument is not a question of monumentality» 
33 «creatività come modificazione» 
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especialmente face às incertezas sobre os fundamentos ideais dos nossos anos, que avançam com 

sucesso para o formalismo criativo de objetivos de comunicação (Gregotti, 2018, p.89). 

Ao abordar o conceito de modificação como interpretação dos significados da história e da memória da 

disciplina, Gregotti atribui a especificidade do projeto aos contextos em que atua como material de 

diálogo. A necessidade de mudar deverá estar ligada à noção de que a nova proposta irá considerar o 

futuro num confronto não nostálgico, de diálogo com a história da disciplina da arquitetura e da sua 

relação com o contexto específico (Gregotti, 2012, p.53). Segundo Gregotti, o que se apresenta como 

passado para a disciplina da arquitetura é concretamente representado pelo estado do contexto urbano 

e territorial, assim como pelas razões da conservação, da modificação física, do significado e do uso 

dado pela comunidade no presente, em comparação com a situação do passado. Gregotti entende esta 

ideia como a antropogeografia sobre a qual a nova condição proposta pela intervenção arquitetónica é 

comparada com o material do processo de projetar (Gregotti, 2018, p.90). 

«Modificação é transgressão sem separação»34 (Trad. autora), afirma Gregotti. Transgredir um 

qualquer sistema de regras, permitindo o olhar a partir do exterior, consciente de que a existência da 

regra é a condição primeira de toda e qualquer transgressão. A transgressão - que poderá também ser 

lida enquanto exceção -, juntamente com a regra, constrói uma distância crítica que permite imaginar 

as modificações estruturais enquanto possibilidades necessárias (Gregotti, 2012, p.53). 

Gregotti entende o conceito de mudança criativa como uma noção que se move, acima de tudo, através 

da intenção de projeto. Mesmo as diferenças mais radicais e utópicas tornam-se conscientes daquilo a 

que chama nova necessidade: para as transgredir será necessário, contudo, estar ciente da regra 

original, sendo precisamente a sua transgressão não ostensiva que propõe a vitalidade das alternativas 

(Gregotti, 2018, p.91). Evoca o termo modo para contextualizar este tema. Modo, do latim modus, 

significa medida ou regra, definindo também a qualidade variável da obra (e da maneira de ser). É 

assim, também, um meio e um hábito comportamental. Segundo Gregotti, a relação do termo modo 

com a ideia de modificação apresenta-se um tanto ambígua e, simultaneamente, inevitável: poderá 

traduzir-se em diferentes possibilidades sem, contudo, se desprender da condição precedente - 

representando um projeto de ajuste, de mudança e de transformação de significado, de forma e também 

de objetivos. Para Gregotti, tudo isto se refere à consciência de uma condição (histórica e física) e dos 

vários planos interdependentes aos quais diz respeito, às razões e aos objetivos do homem que age, 

assim como ao estado dos lugares e às condições das suas ações e da sociedade enquanto contexto 

(Gregotti, 2012, p.53). 

Segundo Gregotti, além da constituição de um ponto de vista fundador, o exercício da modificação 

implica sempre uma tomada de consciência da sua relação com as várias referências circundantes. 

Nesse sentido, revela-se o oposto de uma intuição criativa que afirme estar livre de impedimentos, 

precisando, ao mesmo tempo, da sua presença ainda mais profunda como condição para a conquista 

da liberdade do projeto (Gregotti, 2012, p.53).  Para Gregotti, o lugar é um material de projeto que deve 

																																																								
34 «Modificazione è trasgressione senza disgiunzione» 
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ser entendido nos processos que o construíram e nas suas memórias, de modo que esteja 

positivamente disposto à sua modificação (Marotta, 2002, p.85). O princípio da modificação apresenta-

se assim como reconhecimento do valor do exercício da disciplina da arquitetura, direcionado à 

reconstrução contínua da ideia de projeto e à responsabilidade histórica das suas escolhas (Gregotti, 

2012, pp.53-54). 

O valor e os efeitos da capacidade de modificação perdurável apresentam-se enquanto medida da 

importância e do significado poético, assim como da possibilidade dos resultados ao longo do tempo 

(Gregotti, 2018, p.90). Para Gregotti, a ideia de projeto como modificação encontra-se na consciência 

da história para a construção de um futuro (Gregotti, 2012, p.57). 

 

2.2    Quatro virtudes 

Na reflexão que apresenta sobre a prática da arquitetura, Gregotti lança aquilo que, para si, são as 

bases de projeto, evocando quatro virtudes que entende necessárias: a precisão, a simplicidade, a 

ordem e a organicicidade. Aborda este tema em 1998 em Racconto di architettura e volta, 20 anos 

depois, a explicá-lo mais detalhadamente em I racconti del progetto. Contudo, adverte que tomar estas 

virtudes como premissas não significa tê-las como condições empíricas, servindo para que sejam 

tomadas como objeto de crítica e para que possam ser adaptadas e modificadas ao contexto a que se 

aplicam. Segundo Gregotti, o recurso a estas premissas pressupõe uma reflexão teórica capaz de atuar 

concretamente no sentido de lugar (Gregotti, 2018, p.65). 

Entende estas características como aspetos substanciais, imprescindíveis ao projeto de arquitetura, 

aplicáveis a qualquer escala de intervenção (Gregotti, 2018, p.65). Elogia-as através da ideia de 

durabilidade que implicam no tempo (Gregotti, 1994, p.46), recorrendo a estes termos para se referir 

ao debate da arquitetura que, nos dias de hoje, é por vezes vista como «ampliação da pesquisa visual 

contemporânea»35 (Trad. autora). Através do caráter de novidade ou de beleza que se atribui sem se 

considerar a mutabilidade dos significados ao longo do tempo, entende que, por vezes, é feita 

referência apenas à capacidade de responder à procura social ou à proteção ambiental como a única 

razão, em termos políticos (e, nesse sentido, para si, impróprios), ou à sua capacidade de se tornar um 

símbolo histórico de uma época, através da representação abstrata de desejos coletivos induzidos 

(Gregotti, 2018, pp.84-85). Gregotti atribui esta questão à falha na capacidade de ler o que define como 

o specifico nuovo necessario36 em relação à disciplina, enquanto reformulação crítica das suas regras. 

A noção de verdade, sobre a qual escreve recorrentemente, remete a esta ideia (Gregotti, 2018, p.85): 

Verdadeiro contra falso ou contra o aparente? Verdade como verdade revelada, metafísica ou lógica, 

verdade como exatidão interpretativa, cognitiva, objetiva, ontológica? Verdade como coerência ou 

como correspondência a princípios e regras pragmaticamente entendidas? Verdade como única 

																																																								
35 «ampliamento della ricerca visiva contemporanea» 
36 novo específico necessário 
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maneira possível de descobrir a beleza? Verdade como alétheia37, com seus diferentes significados 

como tensão inalcançável (isto é, antidogmática) para uma verdade definitiva? Verdade como 

intencionalidade ou como um sonho desejoso? Verdade como verificabilidade do facto ou da 

proposição nas suas limitações? Também a distinção entre a verdade científica, que deve 

constantemente superar-se, e a verdade artística como uma metáfora da eternidade38 (Trad. autora) 

(Gregotti, 2011, p.11). 

A importância que dá a estas quatro caraterísticas depende de uma conceção particular do projeto 

arquitetónico enquanto diálogo crítico com as condições empíricas, e não, a título de exemplo, como 

uma disciplina autónoma ou como um exercício puramente estético. Esta diferença, sublinha o autor, 

é essencial precisamente devido às dificuldades que produz. É por acreditar que o caráter estrutural da 

disciplina da arquitetura seja trabalhar com as condições empíricas como material de projeto, que 

Gregotti atribui à discussão da sua natureza e significado uma grande importância na constituição do 

projeto arquitetónico. Reconhecer isto, adverte, não significa, porém, legitimar ou compartilhar tais 

condições empíricas, mas tomá-las como objeto de crítica através das ferramentas da disciplina da 

arquitetura (Gregotti, 1994, p.46). 

De acordo com Gregotti, o projeto de arquitetura encontra-se no diálogo crítico com o existente: no 

projeto como uma modificação dialética e criativa das razões das suas contradições e na comparação 

com a história da prática da arquitetura (Gregotti, 2018, p.67). A nosso ver, reside aqui a importância 

que atribui às características a seguir apresentadas. 

 

2.2.1    Precisão 

A precisão, primeira das quatro caraterísticas que Gregotti entende fundamentais em arquitetura, 

apresenta-se como uma noção que se encontra associada à organização projetual: quanto mais 

precisa, maior flexibilidade terá o seu uso sem que, contudo, se perca a sua identidade (Gregotti, 2018, 

p.68). Gregotti tem na precisão um meio para limitar possíveis ambiguidades, defendendo que apenas 

uma abordagem precisa permite tanto o equilíbrio entre significados distintos, como a possibilidade de 

diferentes interpretações ao longo do tempo, garantindo o sentido geral necessário da obra construída. 

Encontra na precisão um modo de clarificar as contradições possíveis da realidade, não para as 

camuflar, mas para as resolver. Entende que só através do recurso à precisão se poderá falar de 

ambiguidades e de diferentes níveis de significados (Gregotti, 2018, p.68). 

																																																								
37 Aleteia (em grego clássico: ἀλήθεια; transl.: Alétheia, lit. verdade, no sentido de desvelamento: de a-, negação; 
e lethe, "esquecimento"), para os antigos gregos, designava a verdade e a realidade, simultaneamente (Georgin, 
1997). 
38 «Vero contro falso o contro l'apparente? Vero come verità rivelata, metafisica o logica, verità come esattezza 
interpretativa, cognitiva, oggettiva, ontologica? Verità come coerenza o come corrispondenza a principi e regole 
pragmaticamente intese? Verità come unica via possibile per scoprire la bellezza? Verità come "aletheia", con i 
suoi diversi significati in quanto tensione irraggiungibile (cioè antidogmatica) verso una verità definitiva? Verità 
come intenzionalità o come sogno desiderante? Verità come verificabilità del fatto o della proposizione nelle sue 
limitazioni? Per noi quindi anche distinzione tra verità scientifica, che deve per destino costantemente superarsi, e 
verità artistica come metafora di eternità» 
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Gregotti atribui à noção de precisão o significado de algo prontamente esclarecido no processo de 

projeto como resposta única na sua intencionalidade, na aproximação ao local e ao seu contexto 

(Gregotti, 2018, p.69). É na precisão que, segundo Gregotti, recai o sentido ético da obra, transmutando 

das sensações indistintas à sua expressão clarificada, ao qual confere a origem da própria moral do 

trabalho criativo. Entende que é no seu próprio desejo de ser que se encontra o esclarecimento, a 

fixação e a descrição das emoções com o máximo possível de precisão, de profundidade consistente. 

Nesse sentido, toma como questão central do projeto de arquitetura o estabelecimento de uma 

distância necessária ao registo contemporâneo, permitindo que a própria intenção produza um intervalo 

crítico de significados. Outra característica importante encontra-se na capacidade de criar significado 

através dos materiais utilizados: «(...) significados, usos, técnicas, funções devem construir o equilíbrio 

expresso da forma geral e precisa do projeto»39 (Trad. autora) (Gregotti, 2018, p.69). 

Uma vez construída, a obra passa do projeto para o lado do utilizador, sujeita a interpretações, críticas, 

alterações, usos diversos, mudanças de uso, modificações. De acordo com Gregotti, torna-se uma 

memória coletiva, um objeto de estudo, de culto ou abandono, dando lugar à possibilidade de novas 

arquiteturas (Gregotti, 2018, p.69). 

Para Gregotti, a precisão tem também três significados diferentes, ainda que interligados: significa que 

cada trabalho constrói as suas próprias regras que estabelecem uma ordem específica de modificação 

do existente e da tradição da disciplina; significa que cada parte da organização do trabalho deverá ser 

concordante com essas regras; significa ainda que o trabalho deverá ser construído com a economia 

máxima dos meios técnicos e expressivos em relação à sua necessidade, e que esses meios deverão 

convergir em todos os elementos do trabalho. Ser preciso significa também ser capaz de suspender 

qualquer juízo sobre ideologias históricas e diacronias, para que se crie espaço e silêncio em torno da 

reflexão sobre o projeto. Significa ter uma imagem clara, firme e duradoura contra a propagação de 

imagens de mercado sem sentido interno, que se dissolvem, deixando uma sensação de estranheza e 

desconforto. Precisão significa capacidade de descrever com exatidão as próprias nuances, conhecer 

e calcular o valor dos detalhes, estar consciente da importância das ausências, das pausas, dos vazios, 

das variações. Precisão significa que toda a mais pequena parte do projeto deverá ser internamente 

legível, não no sentido de revelar a sua independência, mas na sua presença e ligação com os outros 

elementos (Gregotti, 2018, p.70). 

 

  

																																																								
39 «significati, usi, tecniche, funzioni devono costruire l'equilibrio espresso dalla forma complessiva e precisa del 
progetto» 
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2.2.2    Simplicidade 

Ao tratar a questão da simplicidade, Gregotti parte da ideia de que, enquanto processo de adesão à 

essência do uso, falta de ornamentação, mimésis de reprodutibilidade de técnica e de rigor expressivo, 

tais características se afirmam na modernidade em simultâneo com uma complexidade formal. Como 

tal, para o moderno, falar de simplicidade não significa falar de simplificação (Gregotti, 2018, p.72). 

No entanto, se a questão não for abordada de um ponto de vista meramente objetivo, torna-se mais 

difícil explicar os valores da simplicidade em relação à complexidade e à intensidade dos sinais 

coletivos: ou, pelo menos, o discurso sobre a simplicidade na arquitetura torna-se objeto de outras 

interpretações possíveis, tais como interpretações contra o exibicionismo formalista ou contra o 

simplicismo funcional (Gregotti, 2018, pp.72-73). Gregotti entende que projetar um edifício simples 

revela-se um exercício complexo: a simplicidade na arquitetura não é algo natural nem espontâneo, 

não se apresenta como resultado de deduções lineares, não representa uma renuncia à invenção, nem, 

tal como antes mencionado, à simplificação. Gregotti não vê a simplicidade como bom ponto de partida 

do projeto de arquitetura: entende que o projeto de arquitetura não é simples podendo apenas, e com 

recurso a um trabalho intenso, tornar-se simples. Defende que para se combater o comportamento 

fragmentário contemporâneo é necessária uma firmeza projetual que não tome por base qualquer 

forma de redução, mas que se entregue à pesquisa laboriosa, permitindo construir uma estrutura de 

pensamento que organize o projeto com clareza (Gregotti, 2018, p.73). 

De acordo com Gregotti, a simplicidade deverá tornar uma contradição clara e compreensível, sem 

negar a sua existência e valor enquanto material fundamental para criar uma diferença intencional. As 

razões de um edifício simples deverão criar espaço ao debate à cerca dos seus limites, estabelecer 

regras sem ordem interna necessária, estar cientes da vulnerabilidade do seu equilíbrio e, ainda assim, 

persegui-lo fortemente (Gregotti, 2018, p.74). Contudo, e no seguimento desta ideia, um edifício nunca 

será suficientemente simples: libertar o que é supérfluo, especialmente formalista, permitindo a sua 

identificação sem perder a riqueza da curiosidade, do interrogativo, requer, para Gregotti, uma distinção 

cuidadosa e difícil, ainda que a libertação do supérfluo não garanta por si só a simplicidade enquanto 

clareza intencional. A simplicidade de um edifício não recai em formas de geometria elementar, nem 

em deixar tudo imediatamente visível, nem na apresentação de uma lógica de ligações evidentes. Para 

Gregotti, a simplicidade encontra-se na comunicação necessária das partes. Assim, não só a obra 

construída poderá comunicar o projeto de um ponto de vista seguro, como também será comunicado 

que algo essencial está para além de determinada organização (Gregotti, 2018, p.74). Nesse sentido 

também a oscilação, o cancelamento e a tensão entre partes poderão estar em evidência a par com o 

rigor da simplicidade. Um edifício simples poderá comportar um interior complexo e rico em inter-

relações, com funções, espaços, usos e distribuições que apresentam flexibilidade: 

«Mas um edifício simples também é o oposto de um corpo que superficialmente cobre e unifica um 

motor complexo construído com diferentes racionalidades, algo que nega acesso ao mecanismo de 
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operação e revela apenas o aspecto da visibilidade: deve, ao contrário, guardar e revelar ao mesmo 

tempo, a sua própria complexidade estrutural»40 (Trad. autora) (Gregotti, 2018, p.75). 

Neste sentido, simples é o contrário de misto, referindo-se à ideia de unitário e de homogéneo, sem 

adições, onde não existem elementos composicionais autónomos. É algo que atinge um estado onde 

nada poderá ser retirado ou acrescentado, onde as intenções que o compõem encontram «a sua 

própria estrutura temporária»41 (Trad. autora). De acordo com Gregotti, a «arquitetura, a grande 

arquitetura, sempre foi uma tentativa de reduzir a uma única razão os problemas da construção, do 

uso, do contexto e da mensagem simbólica»42 (Trad. autora) (Gregotti, 2018, p.75). 

A simplicidade de um edifício é também um reflexo da procura à aproximação da origem da arquitetura, 

disponível ao diálogo com o que o rodeia, através do reconhecimento e da crítica de identidades tanto 

recíprocas como distantes. Baseia-se tanto num principio insediativo e antropogeográfico, como nos 

seus fundamentos físicos. Baseia-se na capacidade de identificar com clareza as bases do projeto, 

criando espaço a várias possibilidades que dependem da simplicidade, i.e., que são necessárias na 

sua íntegra e que se encontram diretamente relacionadas com os princípios da própria construção 

(Gregotti, 2018, p.75). 

Ao refletir sobre o projeto simples que, no seu entender, destrói as preocupações com o futuro, Gregotti 

cita Merleau Ponty, que afirma que o projeto «retorna ao passado (...) não como uma sobrevivência, 

que é a forma hipócrita do esquecimento, mas como uma nova vida, que é a forma nobre da memória»43 

(Trad. autora) (Gregotti, 2018, p.75). 

 

2.2.3    Ordem  

Ordem, por oposição aos termos anteriormente tratados, é uma palavra que Gregotti apresenta como 

desagradável e antiquada, que desperta uma sensação de aborrecimento, de algo imposto pelo 

exterior. Gregotti repara que, frequentemente, a ordem surge como sinónimo de tédio ou repetição 

mecânica, associada a um processo dedutivo linear. É ainda, por vezes, vista como forma de 

racionalidade simplificada, demasiado evidente (Gregotti, 2018, p.76). 

Segundo Gregotti, faz-se continuamente l'elogio del disordine44, enquanto única forma possível de uma 

outra ordem, da exceção, da inquietação criativa indisciplinada que, para se expressar, se apresenta 

contra a ordem estabelecida. Contudo, reconhece-se que a ordem, enquanto conjunto de regras 

																																																								
40 «Ma un edificio semplice è anche il contrario di una carrozzeria che ricopre ed unifica superficialmente un motore 
complesso costruito con diversa razionalità, qualcosa che nega l'acesso al meccanismo di funzionamento e ne 
rivela solo l'aspetto della visibilità: esso deve invece custodirne e rivelarne nello stesso tempo la propria complessità 
strutturale» 
41 «um proprio assetto provvisoriamente definitivo» 
42 «L'architettura, la grande architettura, è sempre stata tentativo di riduzione ad un'unica ragione dei problemi della 
costruzione, dell'uso, del contesto e del messaggio simbolico (...)» 
43 «restituisce al passato (..) non già come una sopravvivenza, che è forma ipocrita dell'oblio, ma una nuova vita 
che è forma nobile della memoria» 
44 «o elogio da desordem» 
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comuns voluntariamente aceites e flexíveis ao longo do tempo, é essencial à vida civilizada. A ordem 

estabelecida é, em última análise, il padre del pregiudizio45 - um obstáculo à mudança e à própria ideia 

de tolerância (Gregotti, 2018, p.76). 

Entende a ordem como a própria estrutura das coisas, aquilo que estabelece forma, identidade, o modo 

de crescimento e de modificação, os sistemas de relações e a lógica necessária à organização entre 

os elementos que constituem as coisas. Se tal assim for, Gregotti sublinha: 

«(...) trata-se de uma complexidade em que nos envolvemos, de alguma forma cúmplices, sobretudo 

com o nosso ambíguo desejo de medir cada vez mais profundamente o mistério da estrutura das 

coisas e, ao mesmo tempo, manter uma parte da sua disponibilidade, que nos permita 

incessantemente pensar em novos horizontes do possível»46 (Trad. autora) (Gregotti, 2018, p.77). 

Gregotti recorda Ernst Gombrich (1909-2001), que considerou que a ordem é uma das formas 

necessárias da nossa atividade percetiva, um dos modos de conhecer a natureza circundante enquanto 

hipótese de simplificação, assim como é também uma maneira através da qual cada assunto está 

disponível na ausência de condições de homogeneidade em relação aos sistemas circundantes. É a 

mudança da ordem com a qual se olham as coisas que oferece novas perspetivas sobre as mesmas 

(Gregotti, 2018, p.77). 

No contexto da disciplina da arquitetura, e de acordo com Gregotti, o termo ordem refere-se sobretudo 

à codificação técnica, morfológica e simbólica da própria linguagem específica, às regras inerentes, 

aos valores de representação que lhes são associados, assim como às modificações históricas. Refere-

se também à relação entre a convencionalidade das regras e aos seus méritos, à ideia de inovação 

dialética em relação ao estado das coisas como «transgressão não ostensiva»47 - expressão de Tafuri, 

que Gregotti cita -, à variação entre universalismo de regras e de modificação da historicidade dos 

lugares, presente desde a origem da era moderna, no que diz respeito à intensão crítica entre o 

existente e à mudança que o caracteriza (Gregotti, 2018, pp.77-78). 

Do ponto de vista da arquitetura, enquanto prática com valores de responsabilidade social e atuação 

ao nível da modificação da paisagem e da cidade, considerando a sua duração no tempo, significado 

coletivo e alterações de usos, a referência à noção de ordem é, segundo Gregotti, inevitável - tanto por 

aquilo que representa, como por aquilo que propõe (Gregotti, 2018, p.78). 

Para realçar a importância da ordem significativa na arquitetura através da seleção e organização dos 

elementos que a constituem, assim como do sistema de significados que propõe enquanto contribuição 

para o ordenamento do território, Gregotti recorre à célebre frase de Louis Kahn (1901-1974), «ordem 

é forma»48 (Gregotti, 2018, p.78). No seguimento deste raciocínio, o propósito de um projeto de 

																																																								
45 «o pai do preconceito» 
46 «si tratta di una complessità nella quale siamo coinvolto, noi stessi in qualche modo complici, soprattutto con il 
nostro ambiguo desiderio di misurare sempre più profondamente il mistero della struttura delle cose e di mantenere 
nello stesso tempo una quota della loro disponibilità, che ci consente incessantemente di pensare a nuovi orizzonti 
del possibile» 
47 «trasgressione non ostentata» 
48	«l'ordine	è	forma»	
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arquitetura reside na possibilidade de propor uma outra ordem, por meio da modificação estabelecida. 

Para Gregotti, as tarefas cognitivas e descritivas da disciplina da arquitetura são aspetos amplamente 

indiretos que, contudo, constituem um indispensável meio à cultura, traduzindo-se em instrumentos 

expressivos formulados numa hipótese de interpretação e modificação através da ordem da forma com 

fundamento (Gregotti, 2018, p.79). 

Ainda assim, segundo Gregotti, a ordem na arquitetura relaciona-se com a tradição das regras da 

profissão e com as suas técnicas. Para Gregotti, a autonomia característica do mundo técnico-científico 

não diminui o facto de que o exercício da disciplina da arquitetura não tenha de se reger apenas 

segundo regras, tratando-se de uma prática capaz de atribuir às formas uma possível lógica de 

significado e propostas alternativas à ideia de ordem. A questão técnica apresenta-se apenas como 

um exemplo de como a arquitetura pode ordenar diferentes níveis de outras ordens. Gregotti entende, 

portanto, que a ordem na arquitetura é um meio indispensável para a constituição de uma 

intencionalidade diferente da coisa arquitetónica e da sua forma (Gregotti, 2018, p.79). 

 

2.2.4    Organicicidade  

Segundo Gregotti, além da correspondência entre as partes da obra que formam um projeto e o modelo 

de organização da natureza, a organicicidade encontra-se, sobretudo, na integridade das regras sobre 

as quais o projeto se rege: 

«Creio que o elogio à ordem, à precisão, à simplicidade e, sobretudo, à organicicidade da obra seja 

particularmente significativo e evidente quando se pretende tratar a arquitetura do ponto de vista do 

desenho urbano e territorial e das suas atuais dificuldades e evidências necessárias enquanto 

materiais de projeto»49 (Trad. autora) (Gregotti, 2018, p.80). 

Segundo Gregotti, na disciplina da arquitetura a organicicidade não se encontra na ideia de imitação 

dos processos de formação e crescimento ditos, vulgarmente, naturais. De acordo com Gregotti, a 

organicicidade está na necessidade em encadear o trabalho criativo com a sua interioridade, atribuindo 

ao termo um sentido de coerência, em detrimento de unidade estilística ou naturalística como é 

entendido muitas vezes (Gregotti, 2018, p.80). 

Considera que, embora fora de moda (ou, acrescenta, precisamente por esse motivo), o desenho 

urbano e territorial, enquanto material de projeto, obriga a uma clarificação concreta dos princípios de 

trabalho no que diz respeito à capacidade de dar uma ordem relativamente objetiva a grandes áreas e 

a estabelecer regras precisas para serem interpretadas, assim como limites à própria noção de 

interpretação enquanto elemento orgânico do trabalho (Gregotti, 2018, p.81). Entende também que o 

desenho urbano e territorial deverá assumir a responsabilidade social de formular uma hipótese 

																																																								
49 «Credo inoltre che l'elogio dell'ordine, della precisione, della semplicità, e soprattutto quello dell'organicità 
dell'opera sia particolarmente significativo ed evidente quando ci si voglia occupare di architettura dal punto di vista 
del disegno urbano e territoriale e delle sue attuali difficoltà ed evidenze necessarie come materiale de progetto» 
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duradoura no que diz respeito à ideia de espaço coletivo - prática que afirma ser cada vez mais difícil 

e cada vez mais necessária no mundo contemporâneo (Gregotti, 2018, p.81). 

Gregotti olha para a reflexão em torno dos conceitos de simplicidade, precisão, ordem e organicicidade, 

até mesmo através do desenho urbano e territorial, como um meio criativo para desenvolver o propósito 

da arquitetura e da sua duração no tempo. Para tal, procura adotar uma abordagem específica em cada 

projeto, com regras próprias e a consciência da condição provisória das mesmas, assim como da sua 

importância, recondicionando a prática urbanística em cada momento inicial de projeto (Gregotti, 2018, 

p.83). 

Segundo Gregotti, a ideia de regra em arquitetura é vista na sociedade com alguma reticência. Entende 

que a relação gerada entre a regra orgânica e a exceção se encontra no estabelecimento e no 

reconhecimento da própria regra, na clareza da sua lógica no território e na capacidade de ser 

suficientemente ampla e abrangente para ter em si exceções. Entende a regra orgânica da arquitetura 

como o oposto da repetição, permitindo estabelecer um ritmo e uma sequência, tornando-a física, 

visível, enquanto entidade global e inevitável da ideia do projeto - ideia através do significado original 

do grego de forma visível das coisas, onde o projeto de arquitetura as torna significativas (Gregotti, 

2018, p.83). Contudo, tal não implica que se subestime a importância do uso coletivo e do significado 

da invenção arquitetónica, com o seu valor próprio. Na perspetiva apresentada por Gregotti, a 

arquitetura tem o papel de dar um novo sentido ao todo através de uma intervenção localizada e 

limitada no espaço sem pretender redesenhar toda a cidade, através da consciência de ser parte de 

um contexto específico enquanto elemento determinante para a constituição da organicicidade da nova 

proposta (Gregotti, 2018, pp.83-84). 

Nesse seguimento, recorda o músico Joseph Haydn (1732-1809), que escreveu que para fazer música 

são apenas necessárias uma pequena frase, uma grande estrutura e uma inteligência forte na variação. 

Gregotti entende a pequena frase enquanto tudo o que tem a ver com a identidade do caso e a grande 

estrutura como o que relaciona esta identidade com as formas da tradição da disciplina. Aqui se 

encontra o processo de modificação da variação, que reside no prazer a na capacidade de invenção e 

de harmonia, de estabelecimento de escalas e de hierarquias adequadas e necessárias ao contexto 

(Gregotti, 2018, p.84). 
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3    O Centro Cultural de Belém: tradução de conceitos  
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3.1    O lugar de Belém no pensamento teórico de Vittorio Gregotti 

Os valores da memória e do significado de Belém podem ser lidos ao longo de vários séculos. Entre 

outros momentos da sua história, destaca-se a construção do Mosteiro do Jerónimos e da Torre de 

Belém no século XVI, a construção da fábrica da Companhia de Gás de Lisboa no século XIX junto à 

Torre de Belém (mantida até 1950) e a Exposição do Mundo Português de 1940 (Ramalho, 2016, p.10). 

Do momento da demolição dos pavilhões da exposição, na década de 1950, até ao final da década de 

1980, o local que veio mais tarde a dar lugar ao Centro Cultural de Belém encontrava-se «vazio e 

negligenciado» (Grande, 2016, p.83). Foi na sequência da resolução do Conselho de Ministros que 

propunha um novo conjunto arquitetónico para aquela zona, com vista a receber a Sede da Presidência 

do Conselho das Comunidades Europeias em 1992, que se apontou «um terreno, com cerca de seis 

hectares, a poente da Praça do Império, entre a Avenida da Índia e o Mosteiro dos Jerónimos» (Grande, 

2016, p.83) para o concurso do Centro Cultural de Belém. 

Gregotti contextualiza as Universidades de Palermo, Florença e Calábria enquanto referências para, 

vinte anos mais tarde, desenvolver no projeto do Centro Cultural de Belém (ver capítulo 1.2.3), através 

do seguinte preceito: 

«Em Belém, este princípio tem a oportunidade de evoluir a partir de uma condição urbana altamente 

diferenciada nos quatro lados do conjunto: a praça com as obras monumentais que a confrontam, a 

comparação com o estuário do Tejo, a estrutura minuciosa dos assentamentos históricos populares 

a oeste e a colina a que as estradas estreitas até o rio estão idealmente ligadas - características de 

muitas partes da cidade antiga.»50 (Trad. autora) (Gregotti, 1994, p.46). 

																																																								
50 «A Belém questo principio ha occasione di evolversi a partire da una condizione urbana altamente differenziata 
sui quattro lati dell'insediamento: la piazza con le opere monumentali che vi si affacciano, il confronto con l'estuario 
del Tago, la struttura minuta degli insediamenti storici popolari verso ovest e la collina a cui sono idealmente 
connesse le strette strade di discesa verso il fiume, caratteristiche di molte parti della città antica» 

15  Vista da cobertura do Centro de Exposições em direção à colina do Restelo
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Gregotti relaciona ainda Belém com Palermo no que respeita à simplicidade do exterior e à grande 

complexidade interna onde, no caso do Centro Cultural de Belém, o edifício é transformado num 

microssistema urbano (Gregotti, 1994, p.46). 

A leitura do lugar de Belém que Gregotti expressa é bem representativa do valor que este arquiteto 

atribui à antropogeografia do contexto específico de cada local, avaliando-o enquanto material do 

projeto de arquitetura (Gregotti, 1998, p.178). É através do entendimento do território como um todo 

que Gregotti estabelece também como materiais de projeto as condições físicas e culturais, a história 

e as suas mudanças de significado. E isso, acreditamos, verifica-se no Centro Cultural de Belém. Do 

entendimento da cultura e da tradição de Lisboa, Gregotti destaca uma «humanidade silenciosa e 

luminosa»51 (Trad. autora) (Gregotti, 1998, p.176) da cidade e realça «um enquadramento geográfico 

formado por uma série de colinas e pelo estuário do rio Tejo, no qual descem as ruas estreitas da 

cidade»52 (Trad. autora) onde «foi estruturado um sistema árabe-medieval (...) no qual a cidade 

brilhante do século XVIII cresceu»53 (Trad. autora) (Gregotti, 1998, p.177). Ao analisar o projeto do 

Centro Cultural de Belém, Grande destaca: 

«Gregotti recorria a dois princípios basilares do seu vocabulário arquitectónico: a aposta numa firme 

regulação métrica na implantação - uma evocação contemporânea do processo de romanização - e 

o apelo à instauração de continuidades históricas na construção da cidade - uma leitura culta da 

Lisboa ribeirinha, entre muralhas, terraços e jardins suspensos» (Grande, 2004). 

 

3.1.1    A arquitetura dos princípios 

Na abordagem de Gregotti no concurso para o Centro Cultural de Belém verificamos o reforço dos 

princípios sobre os quais vem a refletir desde o início da sua prática profissional (Grande, 2018, p.162), 

nomeadamente através da leitura que faz do contexto. Grande reforça esta ideia quando refere que «o 

projeto do CCB procura um diálogo contextual com a envolvente» (Grande, 2004), enquanto Salgado 

realça: 

«Uma das características importantes da Arquitectura do professor Gregotti é aquilo que se poderia 

designar como uma aproximação contextualista, ou seja existe uma extrema preocupação, na sua 

arquitectura, de se integrar num contexto pré-existente, através de um cerzir de malhas urbanas, e 

estabelecendo ligações, no encontro de problemas de escala, e inter-associando espaços e ritmos. 

Uma aproximação à arquitectura, não pelo objecto, mas pela sua inserção urbana» (Vale, 1989). 

Assim, tanto Gregotti (2019) como Salgado (2019) sublinham o facto de as razões antropogeográficas 

de Belém terem representado um elemento fundamental para o entendimento do território de projeto e 

para a leitura do programa de concurso. Salgado destaca a malha medieval das ruas, «que Gregotti foi 

																																																								
51 «umanità silenziosa e luminosa di Lisbona». 
52 «un quadro geografico formato da una serie di colline e dall'estuario del fiume Tago verso il quale scendono le 
strette strade della città» 
53 «si è strutturato un impianto arabo-medioevale (...) su cui è cresciuta la splendente città settecentesca»	
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buscar (...) sobretudo à malha das Trinas, na Lapa, (...) onde existe uma série de ruas muito inclinadas 

sobre o rio, na continuação da Encosta do Restelo» (Grande, 2018, p.170), e acrescenta ainda: 

«Ele [Gregotti], enquanto teórico - arquiteto, mas teórico da arquitetura -, tinha uma leitura do 

território, das particularidades daquele território específico, (...) da relação de um conjunto de fatores 

muito diferenciados: por um lado, o monumento, os Jerónimos; por outro, o Bairro residencial do 

Bom Sucesso, que é um Bairro com uma escala muito fragmentada, uma escala, em alguns aspetos, 

mais orgânica do ponto de vista do seu desenvolvimento» (Salgado, 2019). 

É «na relação com a história do lugar enquanto elemento dialético da sua modificação»54 (Trad. autora) 

(Gregotti, 2019) que Gregotti entende que se reflete a ideia de modificação sobre a qual escreve. A 

relação entre o Mosteiro dos Jerónimos e o Bairro do Bom Sucesso remete para uma das premissas 

do programa do concurso: a inclusão de um percurso pedonal que atravessasse o complexo «desde o 

lado poente (Convento do Bom Sucesso) até à Praça do Império» (Instituto Português do Património 

Cultural, 1988a, p.37), estabelecendo uma ligação entre a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos. 

O programa do concurso acentuava ainda o resgatar da formalização da Praça do Império, onde «o 

alinhamento previsto resulta da necessidade de respeitar os traçados do jardim formal construído 

quando da Exposição do Mundo Português» (Instituto Português do Património Cultural, 1988a, p.25) 

(imagem 16). Pretendia-se, «com o conjunto de volumes envolventes da Praça [do Império], atingir um 

grau de contenção que hoje [1988] se perdeu e que se pretende reconstruir e respeitar o conceito 

formal do jardim existente» (Instituto Português do Património Cultural, 1988a, p.36). 

Gregotti vê no «retrato do estado das coisas e da sua história e [n]as formas de testemunhar a 

necessidade da sua mudança»55 (Trad. autora) (Gregotti, 2019) o modo como lidou com a premissa do 

concurso aspirar a uma obra monumental. Na abordagem inicial ao programa, a proposta de Gregotti 

																																																								
54	«nella relazione con la storia del luogo come elemento dialettico della sua modificazione» 
55	 «ritratto dello stato delle cose e della loro storia e le forme della testimonianza della necessità del loro 
mutamento»	

16  Praça do Império, Exposição do Mundo Português
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e Salgado procurava «dissolver todos os vínculos monumentais»56 através de um «microssistema 

urbano»57 (Trad. autora) (Gregotti, 1998, p.178), procurando simultaneamente articular a malha 

habitacional do Bairro do Bom Sucesso com a monumentalidade do Mosteiro dos Jerónimos. A 

dissolução dos vínculos monumentais a que Gregotti se refere concretizar-se-ia, no nosso entender, 

se o projeto vencedor tivesse sido construído na sua totalidade, ou seja, verifica-se quando procedemos 

à leitura integral do projeto de Gregotti e Salgado. Contudo, consideramos que o facto do Centro 

Cultural de Belém ser, ainda hoje, uma obra incompleta e inconclusiva, é um dos factores que contribuiu 

para realçar a monumentalidade no Centro Cultural de Belém.  A ausência dos módulos 4 e 5 – que 

previam instalações hoteleiras e equipamento complementar de apoio, tal como descritos no programa 

do concurso (Instituto Português do Património Cultural, 1988a, p.40) – entre o que está atualmente 

construído e o limite poente do terreno definido pelo regulamento do concurso (Instituto Português do 

Património Cultural, 1988a, pp.25-26), contribuiu também para realçar a monumentalidade pretendida 

no programa, sendo que esta característica talvez não fosse tão notória com a construção integral do 

projeto vencedor (ver imagens 17 e 18). Salgado reforça esta ideia, especificando a diferenciação da 

escala e dos materiais: 

«A transição de escalas entre a frente monumental próxima dos Jerónimos, e a frente mais 

fragmentada, mais miúda até na escolha dos próprios materiais na relação com o Bairro do Bom 

Sucesso, que nunca se chegou a ver porque essa parte não foi construída, (...) [o mesmo acontece 

com] determinadas relações métricas e de alinhamentos que fazem, por um lado, a relação com os 

Jerónimos, até à escolha do próprio material de revestimento que, sendo o mesmo [na Torre de 

Belém e no Mosteiro dos Jerónimos], no fundo tem um tratamento completamente diferente do ponto 

de vista do exterior» (Salgado, 2019). 

De acordo com Salgado, e no seguimento da abordagem enunciada, nos esboços iniciais «a Praça do 

Império era apagada, pura e simplesmente» (ver imagem 9), tendo sido equacionado um «espaço 

verde desde o jardim Afonso de Albuquerque até à fachada do CCB» (Salgado, 2019), «criando uma 

grande plataforma em frente aos Jerónimos» (Grande, 2018, p.170). Contudo, a premissa do programa 

do concurso que indicava a conservação do desenho da Praça do Império condicionou a abordagem 

do projeto, levando a que a ideia inicial de Gregotti e Salgado não fosse aceite por se tratar de «uma 

intervenção tão profunda em toda aquela zona» (Salgado, 2019) e fora do domínio do programa. No 

nosso entender, se não tivesse sido mantido o desenho de 1940 da Praça do Império (ver imagem 17), 

de cariz imperialista e monumental, todo o lugar teria uma leitura distinta daquela que hoje se verifica. 

Em concordância com as afirmações de Salgado (2019), Gregotti sublinha a escolha do material de 

revestimento quando afirma que «a simplicidade e a natureza monolítica do exterior (...) inteiramente 

revestido com a pedra usada para compor toda a Lisboa do século XVIII»58 implementa «uma redução 

ao mínimo de todos os elementos»59 (Trad. autora) (Gregotti, 1998, p.178). Acrescenta ainda que «o 

																																																								
56 «disciogliere ogni vincolo monumentalistico» 
57 «microsistema urbano» 
58 «la semplicità e monolicità dell'esterno (...) interamente rivestito con la pietra con cui è costituita tutta la 
Lisbona settecentesca» 
59 «una riduzione al minimo di tutti gli elementi» 
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acabamento do pavimento é composto pela típica calçada de pedra de duas cores que cobre todas as 

calçadas de Lisboa»60 (Trad. autora) (Gregotti, 1998, p.183). 

Segundo Gregotti, o projeto apresentava uma estratégia «complexa e flexível para as diferentes 

relações externas e internas»61 (Trad. autora) (Gregotti, 1998, p.178), traduzida nas relações que 

estabelece entre edificado e evolvente. Salgado (2019) sublinha, entre um conjunto de espaços que 

vão surgindo, «as praças/claustros, (...) que organizam o programa». Esta ideia de claustros remete 

para a relação estabelecida entre o Centro Cultural de Belém e o contexto exterior para o qual, de certo 

																																																								
60 «la finitura del pavimento è costituita dalla tipica calzada in pietra a due colori che riveste tutti i marciapiedi di 
Lisbona»  
61 «complessa e flessibile alle diverse relazioni esterne e interne» 

17  Segunda fase - percurso pedonal, vista do módulo 4 para o módulo 3

18  Segunda fase - percurso pedonal, módulo 5



55 	

modo, se apresenta mais fechado, em contraste com a relação que o complexo edificado estabelece 

com os espaços exteriores no interior do centro. Destacam-se assim dois tipos de exterior no Centro 

Cultural de Belém (ver capítulo 3.2). 

Entendemos que a obra de Gregotti se estende entre a arquitetura da cidade e a proposta de cidade, 

tal como Siza destaca ao refletir sobre a sua intervenção em Belém: 

«O Centro Cultural, é uma mais das grandes estruturas que pontuam, a diferentes cotas, o tecido 

compacto de Lisboa – dele emergindo. O resultado obtido revela uma certeira leitura da histórica 

cidade e da sua latente vocação formal e espacial; e uma nítida compreensão das relações de 

escala que a foram definindo» (Siza, 2007, p.223). 

No nosso ponto de vista, Gregotti enfatiza o caráter urbano da cidade de Lisboa através de uma 

proposta que lida com o contexto em que se insere sem, contudo, se subjugar à envolvente. No 

seguimento desta ideia, Siza lê a arquitetura de Gregotti como uma prática «de fundação, sólida 

partitura disponível e apta ao registo das complexidades que só o Tempo - esse outro arquitecto - pode 

e deve desenhar», e destaca: 

«A capacidade desta arquitectura em simultaneamente fazer parte e se constituir como protagonista 

singular, com a legitimidade que lhe confere o particular desempenho urbano, foi sendo 

gradualmente compreendida pela população, que finalmente, e com toda a naturalidade, dela se 

apropriou. O que digo tem a ver, julgo eu, com uma das qualidades - uma quase invariável - da 

arquitectura de Vittorio Gregotti: a recusa ao brilho imediato e por isso mesmo muitas vezes fugaz» 

(Siza, 2007, p.225). 

A análise da antropogeografia de Belém, i.e., o estudo da intervenção humana na paisagem em Belém 

que levou à configuração do lugar como hoje é conhecido, encontra-se na relação da prática com a 

teoria, do construído com a sua história. O projeto, ao estar alicerçado sobre este conhecimento 

antropogeográfico, modifica também o lugar contribuindo para a transformação da geografia ao longo 

do tempo. O valor da paisagem revela-se assim tema fundamental da abordagem de Gregotti ao projeto 

do Centro Cultural de Belém, que propõe a articulação das diferentes escalas do contexto em que 

intervém. De acordo com Salgado, «o contexto do território traduz-se na geometria da própria proposta» 

(Salgado, 2019). Entendemos que o projeto reflete esta ideia através da relação que estabelece com 

os elementos históricos, contribuindo para a sua identificação.  

 

3.1.2    A construção da paisagem 

Como já antes enunciado (ver capítulo 2.1.1), Gregotti entende a paisagem enquanto meio de 

construção e reconstrução contínuas (Gregotti, 1966/2004, p.61), seja pela referência à cultura e à 

identidade dos locais, seja pela relação que estabelece com os elementos da envolvente. No 

seguimento desta ideia, Toussaint reflete sobre a relevância do tema da paisagem na obra de Gregotti 

a partir do livro Il territorio dell'architettura, identificando «três níveis dimensionais de intervenção para 
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cada conjunto ambiental: o geográfico (território), o topográfico (sítio) e o objecto». Acrescenta ainda 

que, para Gregotti, «a Arquitectura representa, enquanto conhecimento projetual, uma meta-disciplina 

que entende a paisagem como ambiente físico, não o factor natural em oposição ao artificial, mas um 

todo vivo e sempre em transformação» (Toussaint, 1990, p.151). 

Consideramos que é de realçar o entendimento de Gregotti no que respeita à paisagem enquanto 

elemento que é modificado. A par da ideia de construção da paisagem, Gregotti refere-se ao termo 

reconstrução. Em Belém, a reconstrução da paisagem encontra-se, em parte, na vontade expressa 

pelo programa do concurso que procurava o encerramento da Praça do Império, remetendo para a 

memória do Pavilhão dos Portugueses no Mundo (imagens 19 e 20)  na Exposição do Mundo Português 

(ver imagem 17). Por isso, entendemos que a conjugação desta premissa do programa, com o facto de 

o programa ter apenas como programa funcional claramente definido as necessidades para acolher a 

Presidência do Conselho das Comunidades Europeias, a par com a falta de conclusão integral do 

projeto vencedor, conduzem a uma acentuação do valor monumental do Centro Cultural de Belém 

(imagens 19 e 20). 

A construção da paisagem de Belém recai, em parte, na consolidação da frente ribeirinha e no 

entendimento da paisagem urbana de Lisboa. Para além dos volumes densos divididos por um 

«conjunto de ruas que permitem a permeabilidade urbana» (Almeida, 1998, p.301), conforme já 

referido, é de realçar também o recurso à calçada portuguesa e à presença da pedra calcária no 

revestimento exterior. A ideia de pequena cidade, e não de um edifício (ver capítulo 1.3.1) é, para 

Salgado, o princípio fundador de todo o projeto. Esta ideia ganha forma «a partir de um conjunto de 

espaços públicos, espaços exteriores de utilização pública» (Salgado, 2019)  

Assim, no nosso entender, ao remeter a sua organização para a estrutura urbana enquanto tomada de 

consciência da sua relação com as várias referências circundantes (Gregotti, 2012, p.53), o Centro 

Cultural de Belém reflete particularmente a noção de Gregotti sobre modificação: 

«Estritamente do ponto de vista do desenho urbano trata-se pois duma importante modificação das 

condições históricas da relação entre a frente do Convento e o rio, que, com a construção do novo 

complexo (apesar de se terem feito todos os esforços para não tornar competitiva a nova frente com 

19  Vista do Mosteiro dos Jerónimos para o Pavilhão dos Portugueses no Mundo (esquerda)
20  Vista do Mosteiro dos Jerónimos para o CCB (direita)
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o antigo convento) se modifica transformando-se em frente consolidada de cidade com uma difícil 

alteração do sentido sequencial dos espaços abertos que hoje prevalece» (Gregotti Associati e 

Risco, 1988c, p.3). 

O lugar de Belém é assim modificado, uma vez mais, através da edificação do Centro Cultural de 

Belém. Consideramos, pois, que a ideia que Gregotti apresenta ao longo da sua reflexão teórica sobre 

a questão da modificação enquanto intervenção consciente da história dos lugares encontra-se 

presente na atenção que dá ao projeto do Centro Cultural de Belém desde a escala urbana ao detalhe 

de cada elemento. Ainda assim, o seu contributo não poderá ser lido na íntegra devido à sua construção 

apenas parcial. Neste sentido, o propósito do projeto só poderá ser interpretado ao nível concetual. 

 

3.2    O entendimento do complexo edificado 

O Centro Cultural de Belém foi pensado como parte integrante do tecido urbano adjacente à zona 

ribeirinha em Belém. A ausência de um programa claramente definido, focado no Centro de Reuniões 

para o momento da Presidência do Conselho das Comunidades Europeias, acentuou a estratégia de 

Gregotti e Salgado em pensar o complexo como um todo articulado: «a nossa preocupação foi sempre 

furar essa rigidez do programa, porque pensamos sempre que a seguir vai ter outros usos». Pensar o 

complexo a partir de «um conjunto de espaços que vão surgindo (...) e que organizam o programa» 

deu «origem aos módulos», que «são a base do conceito arquitetónico e urbanístico» (ver capítulo 

1.2.2) (Salgado, 2019). 

Partindo dos conceitos analisados no capítulo 2.2 – precisão, simplicidade, ordem e organicicidade –, 

e através da leitura das noções de antropogeografia e modificação no lugar de Belém – que enunciam, 

por meio da história, o valor da monumentalidade –, inicia-se a análise do Centro Cultural de Belém. 

Tal como anteriormente destacado (ver capítulo 2.2.1), precisão significa, para Gregotti, que toda a 

mais pequena parte do projeto deverá ser internamente legível na sua relação com os outros 

elementos, enquanto consciência da importância das ausências, das pausas, dos vazios, das variações 

(Gregotti, 2018, p.70). De acordo com esta explicação, a noção de precisão remete-nos para o rigor no 

desenho, traduzindo-se nas variações que o mesmo propõe, seja em escala, seja nas transições entre 

espaços, no controle da luz, nos materiais ou nas vistas permitidas. 

O Centro Cultural de Belém estabelece, em simultâneo, uma relação com o exterior que o circunda, 

assim como com o exterior que gera voltado para dentro. O entendimento do complexo edificado 

enquanto pedaço de cidade vai além, para nós, das ruas, das praças ou da calçada portuguesa. Ele é 

sentido em particular nas escalas interiores entre espaços de circulação e espaços de estar, e nos 

vários segmentos de percursos propostos. No que respeita aos espaços interiores, é de referir o 

contributo de Daciano da Costa (1930-2005), autor do projeto de mobiliário e equipamentos fixos do 

Centro Cultural de Belém (Martins, 2018, p.83), para a clara leitura da organização do espaço. 
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Se, por fora, o Centro Cultural de Belém tem um registo muito fechado e contido no que respeita ao 

antecipar do seu conteúdo, por dentro, ou de dentro para fora, apresenta relações constantes com a 

envolvente e com os seus próprios elementos constituintes. Esta ideia pode ser observada quando, ao 

percorrer o interior dos módulos 1, 2 e 3, o utilizador está em constante contacto com várias referências, 

tanto da cidade que o envolve, como do próprio centro cultural, tendo uma leitura clara dos princípios 

organizadores do espaço. A questão da ordem, que Gregotti entende como a própria estrutura das 

coisas, estabelecendo forma e identidade, enquanto lógica necessária à organização do projeto (ver 

capítulo 2.2.3), é também aqui fundamental: através da quase total simetria, a organização do espaço 

é explicitamente enunciada. No entanto, é de salientar que, atualmente, o percurso que unia em termos 

interiores os 3 módulos está reservado aos funcionários do centro. Deste modo, o utilizador público 

percorre os espaços exteriores para se movimentar entre módulos, o que reduz o seu entendimento da 

qualidade do espaço arquitectónico interior. 

Percorrer o Centro Cultural de Belém leva o utilizador a uma constante sensação de descoberta, tal 

como se verifica nas cidades mais orgânicas, remetendo-nos para o conceito de promenade 

architecturale de Le Corbusier. Esta ideia encontra-se traduzida ao longo de vários momentos no 

centro. De destacar, entre outros, as portas de madeira maciça, robustas e pesadas, que se encontram 

ao longo dos largos corredores, por vezes de baixo pé-direito, que desembocam em espaços de grande 

dimensão, assim como as pontes entre módulos ou os mezzanines. É nesta permeabilidade dos 

espaços, claramente definidos e em diferentes escalas, por vezes, contrastantes entre si, que lemos 

no Centro Cultural de Belém a noção de organicicidade que Gregotti descreve (ver capítulo 2.2.4) 

(Gregotti, 2018, p.80). 

 

3.2.1    Especificidades do projeto 

Na sequência do tema da ordem é de destacar, em complemento do conceito dos cinco módulos, a 

regra métrica do Centro Cultural de Belém - a grelha de 7,5 x 7,5 metros, presente «entre elementos 

estruturais, pilares e vigas, que se repete ao longo de todo o conjunto, em planta e em altura, gerando 

múltiplos e submúltiplos» (Grande, 2018, p.169). Salgado destaca: 

«Essa foi uma ideia que resultou de uma conversa entre mim e o Gregotti. Desenvolvemo-la aqui 

de uma forma quase obsessiva, embora com duas grandes virtudes: uma, absolutamente 

pragmática, era a de permitir ter quarenta colaboradores a trabalhar ao mesmo tempo, sem ter de 

se questionar sobre a altura de uma porta ou a quebra de um teto falso - tudo tinha de encaixar 

dentro das regras de múltiplos ou submúltiplos de 7,5 metros; a outra virtude, era a de possibilitar 

essa leitura subliminar de uma ordem preestabelecida e que gerava uma relação de proporção 

sempre certa, sempre coerente... Eu, pessoalmente, acho que resultou muito bem, sobretudo 

quando se percorre o espaço do CCB» (Grande, 2018, p.169). 

De acordo com Salgado, o módulo de 7,5 «era o mais conveniente para lançar estacas, para 

racionalizar o estacionamento, para organizar os espaços mais amplos» (Grande, 2018, p.169). Esta 
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métrica pode ser observada em concretizações que vão da grande escala ao mais pequeno detalhe 

através do constante uso da forma quadrada que deriva dos 7,5 metros. Gregotti sublinha, no entanto, 

a importância de a métrica não aprisionar o projeto, «mas apresentar-se uma base racional para 

criarmos as exceções, dando razão, portanto, à existência da própria malha» (Grande, 2018, p.162). A 

regra e a exceção, partes integrantes da ordem estabelecida, abrem assim caminho à leitura do projeto. 

Uma situação interessante para a análise da ideia de precisão encontra-se na relação que os terraços 

voltados a sul estabelecem com a envolvente, nomeadamente no que diz respeito às perspetivas que 

se alteram conforme a posição do utilizador, permitindo «a quem estiver naqueles terraços ter uma 

relação com o rio por cima da linha de comboio, por cima dos carros» (Salgado, 2019) caso esteja mais 

afastado do muro do terraço, ou mesmo sentado (imagem 21). 

É também através desta leitura que identificamos a ideia de Gregotti de um edifício simples ser o 

resultado de um exercício complexo (ver capítulo 2.2.2) (Gregotti, 2018, p.73). Segundo Gregotti, a 

simplicidade deverá ser capaz de tornar uma contradição clara e compreensível (ver capítulo 2.2.2) 

(Gregotti, 2018, p.74). Também o Centro Cultural de Belém apresenta situações aparentemente 

contraditórias. De acordo com Toussaint (1990, p.152), «a leitura da geografia de Belém» não remete 

para a «criação de solo na zona aluvionar junto ao rio». Contudo, na memória descritiva entregue ainda 

na primeira fase de concurso, esta opção aparece justificada no seguinte modo: 

«Com a construção do embasamento em toda a área de intervenção será possível instalar num piso 

semi-enterrado, todas as áreas técnicas, estacionamentos e o grande hall de exposições 

temporárias, sem ser necessário ir abaixo da cota +1.00. Por outro lado este embasamento, que 

está ajardinado na cobertura, ajudará a reduzir visualmente a altura do edifício, cujos corpos mais 

altos ficarão recuados do plano marginal, com excepção da fachada para a Praça do Império. Assim, 

21  Vista do terraço sul do piso 2 do Centro de Espetáculos (esquerda)
22  Vão para o pátio no Grande Hall do Centro de Exposições (direita)



60 	

o impacto visual do Centro, para quem o observe do lado dos Jerónimos e Museu da Marinha, ou 

do lado da Torre de Belém e do rio, será atenuado pela interposição da zona ajardinada» (Gregotti 

Associati e Risco, 1988b, p.7). 

Em nosso entender, esta opção torna-se compreensível através da leitura do projeto na sua íntegra. 

Se forem analisados os desenhos do projeto de concurso (ver imagens 8 e 11), a altura do 

embasamento acompanha o ritmo dos edifícios adjacentes voltados a sul no limite poente do terreno 

(imagem 23). Esta ideia é reforçada pelos autores do projeto, que escrevem que «o muro do 

embasamento assegurará ainda a continuidade do conjunto, ajudando a definir a nova frente da R. 

Bartolomeu Dias e o espaço fronteiro ao Museu da Marinha» (Gregotti Associati e Risco, 1988b, p.7).  

Exemplo desta ideia de aparentes contradições é também o enorme vão que acompanha o Grande 

Hall do Centro de Exposições onde o utilizador, ao entrar pela Praça do Museu, desce ao piso -1 para 

descobrir uma enorme abertura para um pátio exterior (imagem 24). Tratando-se de um espaço 

expositivo cujo programa do concurso deixava as funções em aberto – «a preocupação era que fosse 

o mais polivalente possível, que pudesse ter espaços de grande escala» (Salgado, 2019) –, o desenho 

de janelas e o controlo da luz natural revelam-se duas vertentes bastante sensíveis. Ainda assim, e 

embora na maioria das exposições temporárias se encerre parte do grande vão com paredes falsas 

(imagem 22), a opção de projeto de manter o contacto com o exterior é também aqui concretizada, 

propondo uma opção alternativa à ideia vulgar de contentor: 

«Acho que esse [luz natural] é um problema que se coloca em todos os espaços museológicos que 

não são para exposições permanentes. A tendência é para exigir o contentor o mais flexível possível. 

E há sempre reações quanto à utilização do espaço em relação aos diferentes tipos de peças que 

se querem apresentar. Acho que muitas vezes poderia ter sido explorado o que estava de outra 

forma, [recorrendo a um] maior ou menor controlo da luz em determinadas situações» (Salgado, 

2019). 

Ainda no Centro de Exposições é de atentar às galerias situadas no piso 2. Ao percorrer o espaço 

expositivo, que acompanha o gesto do desenho do módulo 3, o utilizador tinha parede de um lado e do 

outro um varandim que dá para um espaço vazado que se estende até ao piso -1 (imagem 24). A 

23  Segunda fase - terraços ajardinhados voltados a sul
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contrastar com a vasta dimensão que nos é dada pela abertura que vem do piso inferior até ao topo do 

edifício encontram-se quebras muito baixas que interrompem o corredor, como uma espécie de 

moldura, alternando a escala do espaço (ver imagem 26). Consideramos, pois, que o interesse 

enquanto espaço expositivo residia na possibilidade oferecida ao visitante de ter tanto uma experiência 

próxima das obras, como uma perspetiva mais ampla, permitida pela extensão do corredor (ver imagem 

27). De sublinhar que, atualmente, esta relação não se concretiza dado que o varandim se encontra 

maioritariamente encerrado por paredes falsas (imagens 25). Do mesmo modo, poucos são os 

momentos, hoje em dia, em que existe presença de luz zenital. 

Em nosso entender, é na aparente contradição que recai o valor da clareza intencional, i.e., da clareza 

entre as partes. A simplicidade em Gregotti apresenta-se não como resposta, mas como método, 

refletindo-se na depuração, no rigor do desenho. Este aspeto pode ser verificado, em particular, através 

da evolução do projeto do Centro Cultural de Belém desde a sua primeira fase de concurso à obra 

construída (ver capítulo 1.2.2). 

Nos espaços exteriores, a luminosidade é intensificada pela reflexão da luz proporcionada pela 

tonalidade clara da pedra. Caso o projeto inicial tivesse sido concretizado na íntegra, a transição entre 

a pedra, maioritariamente presente nos módulos a nascente, para o reboco, com presença acentuada 

nos módulos a poente (ver imagens 17 e 18), teria clarificado a relação que o projeto estabelecia entre 

a Praça do Império e o Bairro do Bom Sucesso. Entendemos que a relevância atribuída à escolha dos 

materiais no Centro Cultural de Belém está em concordância com o entendimento preciso que Gregotti 

atribui às qualidades da arquitetura (enunciadas anteriormente como quatro virtudes) por meio da 

história (do lugar e da disciplina da arquitetura). 

24  Grande Hall, Centro de Exposições (esquerda)
25  Centro de Exposições (direita)
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O tema da relação entre as diferentes escalas presentes na envolvente do Centro Cultural de Belém 

remete-nos novamente para a questão da monumentalidade. Quando questionado sobre como lidou 

com esta premissa do concurso, Gregotti afirma que encarou a questão como um «retrato do estado 

27  Centro de Exposições

26  Centro de Exposições
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das coisas e da sua história e [como] forma de testemunhar a necessidade da sua mudança»62 (Trad. 

autora) (Gregotti, 2019), e explica: 

«Tratava-se de lidar com a questão da monumentalidade diante de uma cidade que tinha uma forte 

solidez histórica, sobretudo numa parte significativa do seu tecido. Para nós, a grande questão 

sempre foi, não tanto conceber um monumento único, mas antes, e se possível, um novo conjunto 

urbano que deveria usar essa implantação, e essa particularidade, para permitir mudanças internas 

em sucessivas fases. Testámos diferentes abordagens, tendo em conta o relacionamento com a 

monumentalidade da Praça do Império e do Mosteiro dos Jerónimos, mas também a jusante, com 

a Torre de Belém e a foz do Tejo, em direção ao mar, áreas que possuem naturezas distintas. A 

dificuldade residiu em dar unidade a todas essas articulações» (Grande, 2018, p.161).  

Reforçamos a noção anteriormente referida (ver capítulo 2.1.3) de que, para Gregotti, «monumento 

não é uma questão de monumentalidade»63 (Trad. autora) (Gregotti, 1991/1996, p.64), remetendo para 

a ideia de Kahn de que a «monumentalidade (...) não poderá ser intencionalmente criada»64 (Trad. 

autora) (Kahn, 1944/2003, p.22). Neste seguimento, Ana Tostões (n.1959) aborda também a questão 

da monumentalidade no Centro Cultural de Belém: 

«Neste processo pós-moderno de reenquadramento dos valores evidentes e imediatamente 

reconhecíveis da monumentalidade (que o movimento moderno tinha banido) e de resgate dos 

conceitos matriciais da cidade europeia e da sua história, surge, com um registo fortemente urbano, 

o Centro Cultural de Belém da dupla Vittorio Gregotti (1927-) e Manuel Salgado (1944-)» (Tostões, 

2009, p.101). 

Como Gregotti observa, e realçando o que anteriormente referimos (ver capítulo 2.1.3), o propósito da 

arquitetura deverá assentar em «construir projetos e objetos materiais capazes de se apresentar em 

tão alto nível de integridade, tensão, sutileza, profundidade de conexão e invenção, que sejam dignos 

de se tornar, por meio da história, monumentos»65 (Trad. autora) (Gregotti, 1991/1996, p.66). A noção 

de monumentalidade é assim considerada uma qualidade que só poderá ser compreendida através do 

tempo. 

 

3.2.2.    O valor do tempo e o ambiente total 

De acordo com Gregotti, «apenas a capacidade de assumir significados precisos diferentes e 

importantes ao longo do tempo»66 (Trad. autora) (Gregotti, 2019) poderá ser lida enquanto significado 

atribuído ao Centro Cultural de Belém. 

																																																								
62 «ritratto dello stato delle cose e della loro storia e le forme della testimonianza della necessità del loro 
mutamento» 
63 «the monument is not a question of monumentality» 
64 «monumentality (...) cannot be intentionally created» 
65 «construct projects and material objects able to present themselves at such a high level of integrity, tension, 
subtlety, depth of connection, and invention that they are worthy of becoming, by means of history, monuments» 
66 «Solo la capacità di assumere nel tempo significati precisi diversi e importanti» 
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Gregotti e Salgado reforçam, uma vez mais, o valor do tempo na arquitetura: «Sem dúvida que estamos 

habituados nos últimos tempos a considerar contraditório, ou pelo menos dialético, o aspecto 

monumental de um edifício, quase sempre vinculado à sua singularidade de objecto, e à existência de 

questões ligadas à noção de tecido e de contexto» (Gregotti Associati e Risco, 1988c, pp.3-4). Os 

autores do projeto afirmam que a «chave para esta reconciliação é, no nosso caso, dada 

essencialmente através» de «três componentes principais» do desenho: o projecto de solo, a 

«natureza, qualidade, solidez dos sinais e dos elementos construídos de completamento e 

ordenamento de espaço aberto concebido como uma grande arquitectura interna na qual são 

estrategicamente definidas as relações entre as coisas» e a «própria morfologia dos corpos edificados» 

(Gregotti Associati e Risco, 1988c, p.4). 

Gregotti e Salgado definiram como projeto de solo aquilo «que do solo emerge», assim como «a própria 

preparação e organização técnico-formal da sua superfície aparente: o uso do solo e a sua distribuição 

funcional, a matéria, inclinação, coberto, modelação, fronteiras, conexões, escavações, aterros, isto é, 

a arquitetura da terra e a sua interiorização» (Gregotti Associati e Risco, 1988c, p.4). Assim, o conceito 

de projeto de solo encontra-se no «modo como a organização das necessidades, encontrando a história 

e a geografia do território, assume uma configuração duradoura, significativa e restitui uma imagem da 

sua própria modificação» (Gregotti Associati e Risco, 1988c, p.4). 

No que respeita à segunda componente identificada pelos autores, «o completamento e ordenamento 

privado do espaço aberto» relaciona-se com o «modo mais restrito e tradicional» dos «elementos 

construídos que completam, definem e assim identificam os espaços abertos da cidade e do território». 

Quanto à morfologia dos corpos edificados, «trata-se de uma concepção (...) própria da arquitectura, 

do seu surgimento e constituição a partir das questões do contexto», ou seja, «dos elementos 

estruturais de relação com o espaço concreto ou específico e com o significado e as responsabilidades 

públicas que este assume, no sentido concretamente histórico e que ela deve enfrentar». De acordo 

com Gregotti e Salgado, tal noção «mudará certamente no tempo», começando «logo a partir da nova 

arquitectura que se esboça». Ainda assim, «tal não altera a solidez dos conteúdos históricos da sua 

construção através da morfologia do lugar» (Gregotti Associati e Risco, 1988c, p.5). 

Entendemos, pois, que estes preceitos se relacionam com a perspetiva de Gregotti sobre a integridade 

das regras no que respeita ao projeto de arquitetura (ver capítulo 2.2.4). Como declarou, além da 

correspondência entre as partes da obra que formam um projeto e o modelo de organização da 

natureza, é na integridade das regras que reconhece o valor da organicicidade (Gregotti, 2018, p.80). 

A análise deste assunto remete-nos para a ideia de precisão segundo Gregotti, enquanto imagem clara, 

firme e duradoura (ver capítulo 2.2.1). Lemos, no Centro Cultural de Belém, uma grande contenção. 

Não é escultórico. Trata-se de um lugar que precisa de ser vivenciado para ser descoberto. Quando o 

utilizador se encontra no interior do centro e olha através de uma janela, muitas são as vezes em que 

o olhar alcança o exterior para se deparar, logo à frente, com pedra ou, novamente vidro. O vidro 

encaminha assim o olhar para um outro espaço interior. Por vezes, o alcance visual é tão extenso que 

se cruzam perceções dos três módulos edificados numa só vista. Esta vivência é repetida, com 
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concretizações distintas, ao longo dos vários espaços. Aberta à interpretação, esta análise remete-nos 

para o ambiente total do Centro Cultural de Belém. 

O Ambiente total é também um tema abordado por Gregotti cujo termo se concretiza num dos subtítulos 

do primeiro capítulo de Il territorio dell'architettura, onde trata Os Materiais da Arquitetura. Segundo 

Gregotti, embora a «ideia de ambiente total» remeta sempre a uma totalidade vasta, «a presença deste 

ponto voltado ao infinito (que, por limitadas frações de tempo, se pode considerar fixo) pode ajudar-nos 

a orientar o conjunto de nossa operação em diversas escalas». Gregotti reforça ainda que a ideia de 

ambiente total «pode ajudar-nos, não só do ponto de vista ideológico como também no concretamente 

disciplinar, a dar sentido à mudança de sentido que procuramos estabelecer como arquitetos». É nesta 

mudança de sentido que encontramos a ideia de modificação, entendendo-a como a tese em torno da 

qual Gregotti assenta a sua metodologia, tal como anteriormente referido (ver capítulo 2.1). 

Gregotti, de acordo com o que escreveu no seu primeiro livro publicado, centra a prática da disciplina 

na «visão de leitura da arquitetura como conjunto ambiental» (Gregotti, 1966/2004, p.51). A noção de 

ambiente total remete-nos para a ideia já anteriormente apresentada (ver capítulo 2.2.4) sobre a 

pequena frase e a grande estrutura, que Gregotti evoca ao recordar o músico Joseph Haydn. 

Entendemos a pequena frase (enquanto identidade do caso) como a identidade do Centro Cultural de 

Belém, e a grande estrutura (aquilo que relaciona a identidade com as formas da tradição da disciplina) 

como as referências culturais, parte integrante da memória, que Gregotti tem por base ao equacionar 

o propósito do projeto em torno das premissas antropogeográficas do lugar.  

28
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4    Considerações finais 

Na presente dissertação propôs-se compreender o reflexo do pensamento de Gregotti no Centro 

Cultural de Belém, sendo possível concluir que este é um caso onde particularmente se reconhece o 

valor da reflexão teórica em Gregotti como parte constituinte do projeto. Gregotti defende que a sua 

obra teórica engloba os valores que mais valoriza na prática da arquitetura, e vê a experiência de cada 

projeto como matéria para a escrita. A leitura realizada na presente dissertação (que parte da 

compreensão dos princípios teóricos sobre os quais Gregotti reflete e escreve, para analisar, de 

seguida, uma obra construída) permite compreender que a metodologia de trabalho de Gregotti 

alimenta, bidireccionalmente, ambas as vertentes da sua obra: o pensamento teórico e o projeto de 

arquitetura. 

Na vasta obra teórica de Gregotti, consideramos que os princípios da antropogeografia, da história, da 

monumentalidade e da modificação são os valores mais significativos para podermos ler o Centro 

Cultural de Belém no contexto da abordagem a Belém. Através dos elementos característicos do lugar, 

e com base numa análise histórica, Gregotti estabelece constantes relações com a envolvente por meio 

de concretizações diversas. A partir das memórias da Lisboa histórica, o Centro Cultural de Belém 

propõe uma transformação na leitura do lugar onde se insere, sublinhando o seu valor contemporâneo. 

Atento ao contexto do local, o projeto inicial lida com o encerramento a poente à Praça do Império e 

propõe uma desfragmentação deste laço monumental ao longo do eixo este-oeste. No entanto, 

sentimos que a não conclusão do Centro Cultural de Belém limita o propósito do projeto inicial, 

sublinhando o seu valor monumental na leitura ao nível do contexto urbano. Ainda assim, no que 

respeita à vivência no interior do Centro Cultural de Belém, é-nos desvendada uma escala muito 

humana. Esta é uma caraterística que contribui também para o reforço da ideia de modificação, 

propondo ao utilizador um novo modo de habitar Belém.  

As referências para o Centro Cultural de Belém destacadas por Gregotti incidem em projetos distintos 

entre si, concordantes, contudo, no que respeita à abordagem projetual. Gregotti propõe um princípio 

organizador do território concretizado em opções modulares que geram um esquema de espaços 

envoltos e espaços envolventes – princípio evidente no Centro Cultural de Belém. Para além dos 

projetos das Universidades de Palermo, Florença e Calábria, que Gregotti aponta como referências 

diretas para o trabalho desenvolvido em Belém, consideramos que esta abordagem marca várias outras 

obras suas. O denominador comum é a análise antropogeográfica de cada lugar e território a intervir. 

Para contextualizar a prática em situações de cariz urbano, Gregotti recorre ao extenso projeto para a 

área de Bicocca. Tratando-se de uma intervenção de transformação de um bairro de Milão, Bicocca 

relaciona-se com Belém, embora com escalas muito distintas e sem uma correspondência literal em 

termos de abordagem projetual. Bicocca encontra-se numa área periférica ao centro da cidade de 

Milão, tal como Belém em relação ao centro de Lisboa, remetendo-nos para uma semelhança em 

termos de significado urbanístico. 
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Adotámos também como parâmetros de leitura do Centro Cultural de Belém as quatro virtudes 

enunciadas por Gregotti. Consideradas pelo arquiteto como elementos de crítica para abordar qualquer 

projeto, podemos refletir sobre o modo como situações específicas retratam de formas muito distintas 

estes conceitos. A precisão com que os espaços são pensados encontra-se refletida nas diferentes 

quebras e variações que os elementos de ligação introduzem entre os espaços, assim como no modo 

como o controlo da luz e da materialidade contribuem para a sua definição. Reforçamos a ideia de que 

a simplicidade, em Gregotti, se apresenta como método. No nosso entender, no Centro Cultural de 

Belém a simplicidade retrata a linguagem, tanto formal como ao nível da organização do espaço, com 

que o complexo edificado é pensado. É no propósito com que o projeto é concebido que entendemos 

a relevância dada à ordem no centro cultural, através do princípio organizador (a regra) que se estende 

a todo o complexo, da grande escala ao mais pequeno detalhe. Gregotti relaciona a ideia da regra 

orgânica com o valor do ritmo e da sequência. Lemos na organicicidade de cidades como Lisboa, 

nomeadamente cidades italianas também, uma referência concretizada no projeto do Centro Cultural 

de Belém. 

Entendemos, por fim, que é de reforçar o valor do tempo no Centro Cultural de Belém. Concebido à luz 

de um programa vago e impreciso, a flexibilidade de usos que os seus espaços apresentam é, em 

parte, reflexo desta condição que marcou o momento do concurso. Várias são as áreas que, de algum 

modo, foram modificadas ao longo dos últimos 25 anos no Centro Cultural de Belém. Entendemos a 

valência múltipla dos espaços criados como uma qualidade da arquitetura. Esta ideia reflete-se na 

modificação de usos que edifícios de elevada qualidade arquitetónica apresentam, contribuindo para a 

construção da cidade.  

Para desenvolvimento de trabalhos futuros aponta-se a pertinência da análise de um maior número de 

casos de estudo, em comparação com o Centro Cultural de Belém, à luz da obra teórica de Gregotti e 

a partir dos princípios e valores destacados.  
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A.1    Entrevista a Vittorio Gregotti 
4 de Fevereiro de 2019 

MT  Partendo dalla lettura di diversi testi, la constatazione che mi nasce spontanea riguarda la relazione 
tra teoria e pratica, che Vittorio Gregotti afferma di essere «due parole senza distinzione, come disegno 
e progetto». Come concepisce questa relazione al momento della progettazione?  

VG  Facendo coincidere modificazione e necessità. 

MT  Altrettanto chiara è l’importanza della scrittura nel suo lavoro. Com'è il suo rapporto con la scrittura 
e come questa influenza la fase di disegno? 

VG  È il lavoro che influenza la teoria. 

MT  Ho trovato la lettura del suo libro I racconti del progetto molto interessante. Durante i miei studi del 
suo lavoro, mi rifaccio spesso a questa pubblicazione. Essendo questo un libro pubblicato nel 2018, 
come descrive la sua carriera nei suoi scritti e nella teoria architettonica dai suoi primi testi fino ad oggi?  

VG  Come una mutazione continua delle loro possibilità di costruzione offerta dal caso.  

MT  In Sulle orme di Palladio, afferma di credere fermamente che «la nostra sia una pratica artistica ma 
una pratica artistica del tutto speciale, che ha a che vedere con i bisogni del mondo, con le tecniche 
della costruzione come mezzi e che cerca di rappresentare soprattutto il dialogo con le condizioni 
esistenti e quello con le speranze future senza tradire i propri fondamenti». In che modo intende 
l’architettura come arte?  

VG  La testimonianza del progetto specifico.  

MT  Il luogo come materiale del progetto è un elemento ricorrente nei suoi scritti. Accanto al luogo reale 
e particolare - che è, naturalmente, diverso in ogni progetto -, qual è la sua concezione di luogo?  

VG  Carattere e mutamento possibile e necessario.  

MT  In che modo tale concezione influenza il suo modo di intendere la tradizione legata a un luogo in 
base alla scuola italiana così come in base alla sua esperienza di architetto italiano, con tutte le 
conoscenze che lei ha sulla scuola di architettura italiana?  

MT  Questa idea è legata al senso di appartenenza, di storia, d’identità? 

MT  «Confronti dell'ideologia come falsa coscienza». Lei menziona questa frase più di una volta nei libri 
che ho letto. Crede che, a volte, alcune idee prese come premesse possano limitare la nozione di realtà?  

VG  Ideologia come struttura alcune idee scopi di mutamento necessario.  

MT  In Dentro l'architettura, pubblicato nel 1991, lei tratta il problema della monumentalità facendo 
riferimento a «quando un monumento diventa il risultato di una pratica artistica e quindi soggetto ad 
auto-giudizio critico, gran parte della sua natura monumentale viene negata perché quella natura deriva 
dalla tradizione» e anche che «il monumento non è una questione di monumentalità». Dalle letture che 
ho fatto dei suoi scritti, credo che per lei la monumentalità sia la qualità di un edificio che, come 
conseguenza di ciò che è, potrebbe finalmente diventare un monumento. È corretto? 

VG  Sì. 

MT  Nel concorso per il Centro Culturale di Belém, come ha affrontato la premessa di creare la 
monumentalità? 

VG  Ritratto dello stato delle cose e della loro storia e le forme della testimonianza della necessità del 
loro mutamento.  

MT Lei scrive spesso in riferimento all’importanza della storia nella cultura e nella disciplina 
dell'architettura. Nella relazione con il Monastero di Jerónimos, qual è la sua lettura di monumentalità, 
modificazione e contemporaneità che lei ha stabilito? Sempre nel suo libro del 1991, Dentro 
l'architettura, lei afferma che la qualità dell'architettura risiede, soprattutto, nella qualità delle non 
coincidenze, alla quale lei ha legato il concetto di modificazione. In quali decisioni prese al Centro 
Culturale di Belém queste idee sono maggiormente percepibili? 

VG  Nella relazione con la storia del luogo come elemento dialettico della sua modificazione.  
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MT  Nell'intervista rilasciata a Nuno Grande e Roberto Cremascoli, lei afferma di essere alla ricerca di 
“una postura radicale, legata alla cultura urbana portoghese e, soprattutto, agli aspetti legati alla crescita 
della città di Lisbona”. Cosa intendeva con postura radicale?  

VG  Che rappresenta gli aspetti strutturali di una condizione.  

MT  Nella stessa intervista, lei dice che il Centro Culturale di Belèm «sia un progetto che dimostra che 
le possibilità date da molti discorsi teorici e scritti divulgati (...) fin dagli anni cinquanta. Per la prima volta 
è stata possibile concretizzare queste idee (...)». A quali possibilità e idee precedentemente divulgate 
fa riferimento?  

VG  Leggere Il territorio dell’architettura. 

MT  In diversi momenti, lei ha riconosciuto l'importanza del Centro Culturale di Belém nella crescita del 
suo studio. In Il territorio dell'architettura, 1966, lei sostiene che nessuna opera architettonica abbia un 
solo significato. Che significati attribuisce al Centro Culturale di Belém? 

VG  Solo la capacità di assumere nel tempo significati precisi diversi e importanti. 

MT  In I racconti del Progetto lei dice che «nell'opera di architettura il silenzio è rappresentato 
concretamente anzitutto dallo spazio tra le cose, dalla sua capacità di essere percepito, misurato, 
indispensabile e significativo ed, insieme, socialmente disponibile». La luce naturale, la successione di 
diverse scale, le vicinanze e le lontananze tra i volumi… Dove trova il silenzio di cui parla nei suoi scritto 
nel Centro Culturale di Belém?  

VG  Ovunque.  

MT  Il tema delle strade e le piazze è un punto cruciale nella costituzione del Centro Culturale di Belém. 
Oltre al progetto di Baixa Pombalina, quali altri riferimenti alla cultura e alla storia di Lisbona e Belém 
aveva al momento della competizione? 

VG  Molti che ho scoperto costruendo il progetto.  

MT  Nell'ambito del concetto di antropogeografia, lei afferma che il paesaggio europeo è un paesaggio 
costruito. Belém, oltre ad essere un luogo storico e patrimonio rappresentativo del XVI e XVII secolo, è 
anche un luogo costruito dall'ideologia nazionalista del Estado Novo. Come ha affrontato questo aspetto 
al momento della progettazione e della costruzione? 

VG  Con il superamento dell’ideologia nazionalista. 

MT  Oltre ai riferimenti alla cultura di Lisbona, ci sono riferimenti specifici alla storia e alla cultura 
architettonica italiana nel Centro Culturale di Belém?  

VG  Non credo, ma alla cultura del Movimento Moderno europeo sì.  

MT  Vede nel suo lavoro, in particolare nel Centro Culturale di Belém, un’eredità del classico italiano?  

VG  No, vedo in Belém un capitolo indispensabile della mutazione del luogo.  

MT  L'architetto Manuel Salgado, facendo riferimento alla competizione, racconta come lei, in occasione 
della prima visita al luogo, sia arrivato a Lisbona, abbia portato con sé un'idea abbozzata in un piccolo 
disegno. Se ne ricorda? Come le è venuta quella prima idea? È metodo comune nel suo processo 
creativo?  

VG  Non me lo ricordo ma sempre per me la conoscenza storica del luogo immaginaria e concreta ne 
suggerisce uno.  

MT  Tornando all'inizio della nostra conversazione... A Belém, dove vede riflessa la sua idea di luogo? 

VG  Nella modificazione necessaria del contesto. 
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A.2    Livros de Vittorio Gregotti 
Bibliografia disponibilizada pelo arquitecto 

01 Il territorio dell’architettura, Milano, Feltrinelli, 1966 
El territorio de la arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1972 (edizione spagnola) 
Territorio da arquitectura, Sâo Paulo, Perspectiva, 1975 (edizione portoghese) 
Le territoire de l’architecture, Parigi, 1982 (edizione francese) 

02 L’architettura dell’espressionismo, Milano, Fabbri, 1967 
03 New Directions in Italian Architecture, New York, Braziller, 1968 (edizione inglese) 

Nuove direzioni nell’architettura italiana, Milano, Electa, 1969 (edizione italiana) 
04 Il disegno del prodotto industriale, Italia 1860-1980, Milano, Electa, 1982 
05 Questioni di architettura, Torino, Einaudi, 1986 
06 Cinque dialoghi necessari, Milano, Electa, 1990 
07 Dentro l’architettura, Torino, Bollati Boringhieri, 1991 

Desde el Interior de la arquitectura. Un ensayo de interpretación, Barcelona, Península, 1993 
(edizione spagnola e turca) 
Inside Architecture, Cambridge-Mass., MIT Press, 1996 (edizione inglese) 

08 La città visibile, Torino, Einaudi, 1991 
09 Le scarpe di Van Gogh. Modificazioni dell’architettura, Torino, Einaudi, 1994 
10 Recinto di fabbrica, Torino, Bollati Boringhieri, 1996 
11 Venezia città della nuova modernità, Venezia, Consorzio Venezia Nuova, 1998 
12 Racconti di architettura, Milano, Skira, 1998 
13 Identità e crisi dell’architettura europea, Torino, Einaudi, 1999 
14 Sulle orme di Palladio, Roma-Bari, Laterza, 2000 

Преготти, По спедадм Паппадио. Рацио и праксис архитектуръі, Москва, МV, 2002  
(edizione russa) 

15 Diciassette lettere sull’architettura, Roma-Bari, Laterza, 2000 
Dix-sept lettres sur l’architecture, Paris, Parenthèses, 2006 (edizione francese) 

16 Frammenti di architettura, Skira, 2001 
Dix-sept lettres sur l’architecture, Paris, Parenthèses, 2006 (edizione francese) 

17 Architettura, tecnica, finalità, Roma-Bari, Laterza, 2002 
Architecture, means and ends, Editore Università di Chicago (traduzione di Lydia G. Cochrane) 

18 Cinquanta domande a Vittorio Gregotti, Napoli, CLEAN, 2002 
19 Progetto Bicocca, Skira, 2003 
20 L’architettura del realismo critico, Roma-Bari, Laterza, 2004 
21 Autobiografia del XX secolo, Milano, Skira, 2006 
22 L’architettura nell’epoca dell’incessante, Laterza, Roma-Bari 2006 
23 La fabbrica del Corriere della Sera, Skira, 2007 
24 Contro la fine dell’architettura, Einaudi, Torino 2008 
25 L’ultimo hutong, Skira, Milano 2009 
26 Tre forme di architettura mancata, Einaudi, Torino 2010 
27 Cézanne e l’architettura, Milano, Skira, 2011 
28 Architettura e postmetropoli, Torino, Einaudi, 2011 
29 Incertezze e simulazioni, Milano, Skira, 2011 
30 Il sublime al tempo del contemporaneo, Torino, Einaudi, 2013 
31 96 ragioni critiche del progetto, Rizzoli, 2014 
32 Il disegno come strumento di indagine del progetto, Marinotti, 2014 
33 Il possibile necessario, Bompiani, 2014 
34 Sei seminari veneziani, Skira, 2016 
35 I racconti del progetto, Skira, 2017 
36 Architettura, città e storia, Archinto, 2017 
37 Tempo e progetto (2019) 
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