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Preâmbulo 

Porque razão é preciso derrubar fronteiras? 
Porque as fronteiras não são apenas físicas, são sobretudo culturais. 
São as fronteiras culturais que impedem que as pessoas desenvolvam 

as suas qualifi cações de modo claro. Uma demonstração de que a 
arquitectura pode derrubar fronteiras, é o tratado De Architectura de 
Marco Vitrúvio Polião (séc I) ou só Vitrúvio, dado que dos restantes 
nomes não há certezas. Tal tratado ainda hoje é considerado essencial 
e está quase a comemorar o 2º milénio. Trata-se de um valor cultural 
inestimável, imensamente valorizado e utilizado em todo o mundo.

Vitrúvio destaca-se, por ter compreendido a necessidade de aliar 
uma prática construtiva a uma base teórica, debruçando-se sobre o 
estudo da especialidade, a compreensão dos elementos da linguagem 
arquitectónica e sobre a noção de que o todo é indissociável das partes.

Segundo o Professor Trindade Chagas, arguente dessa prova, Leon 
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Battista Alberti (séc XV) no tratado De re aedifi catoria atribui à arquitectura 
um vasto domínio, no qual apenas os desertos lhe fi cariam de fora, como 
dirá William Morris (séc. XIX). Vitrúvio cria o Modelo, Alberti impõe a 
Regra. É aqui que se começa a gizar a utopia edifi catória, ou seja, a ideia 
de transformação e construção do mundo através da arquitectura.

Aqui será de referir o pensamento de Vittorio Gregotti (1975), em 
Território da Arquitectura, no qual aborda a geografi a e a paisagem, esta 
última como objecto estético e expõe teorias acerca dos aspectos formais 
da cidade. Refere a Modelo e Utopia, mencionando o projecto utópico 
como aquele que “é acompanhado de uma visão circular, de uma 
defi nitiva sistematização de todas as relações; trata-se de uma utopia 
política e social além de espacial, e é justamente daí que advém a carga 
de signifi cado projectual.”

A importância das abordagens tecnológicas, seja no plano dos 
materiais ou da construção, é sublinhada no presente trabalho como 
consequência do esforço constante da ciência e da humanidade, no 
sentido da evolução.

Constata-se, hoje, uma crescente preocupação pela preservação 
do meio ambiente e por desenvolver políticas de sustentabilidade, ou 
seja, garantir que a economia, o ambiente e a sociedade se perfi lam, 
entrecruzam e interactuam para garantir a sustentabilidade do planeta.

Este é um dos grandes desafi os da arquitectura.
Não se trata de evocar Vitruvius. As tecnologias actuais estão muito 

para além daquelas por ele utilizadas, como não poderia deixar de ser.
Trata-se, efectivamente, de ter presente, que o poder da arquitectura 

é infi nito e perene, constituindo um pilar de suporte ao desenvolvimento 
do mundo actual, com vista a garantir o futuro.

Nessa medida é dispensável um manual alemão, um manual 
português, um manual italiano, visto que a transversalidade da 
arquitectura indicia uma linguagem comum utilizável em qualquer 
parte do mundo.
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O que há é um modelo conceptual em cada um deles sobre o modo 
de ser arquitecto e eventualmente essas fronteiras também tem que ser 
derrubadas. Para o bem das sociedades, para que os países possam de 
modo mais qualifi cado resolver os seus problemas habitacionais e outros. 

Tanto o tratado de Vitrúvio quanto a nova experiência veiculada 
pelo Processo de Bolonha é um paradigma da necessidade de derrubar 
fronteiras.

Entre estes dois actos estão 2000 anos de fronteiras, sobretudo 
culturais, que as novas gerações se dispõem a derrubar.

O desenvolvimento das qualifi cações, o crescimento exponencial 
do acesso ao ensino superior, entre outros aspectos, é responsável pela 
revolução geracional que está a processar-se na arquitectura em Portugal.

É de referir com ênfase que, entre a defesa desta dissertação e 
a presente publicação, os arquitectos portugueses derrubaram uma 
fronteira há muito desejada e, desde o dia 3 de Julho de 2009, através da 
Lei nº 31 é exclusividade dos arquitectos o exercício da arquitectura. 
Um paradigma funcional, pleno de atribuições diversifi cadas. 

Nota da Autora
 A presente publicação foi actualizada em seus Decretos-lei, que a altura do término do trabalho em 2007 

não haviam sidos promulgados, bem como as datas e os locais das reuniões ministeriais.


