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SUBIR E DESCER ESCADAS

Queridas crianças:

A arquitetura é como subir e descer escadas.

Alguma vez, subiste as escadas de dois em dois 
degraus?
Tenho a certeza que sim. 
Ainda hoje, eu continuo a subi-las de dois em dois 
degraus, até as escadas rolantes do metro.

Alguma vez desceste as escadas, de dois em dois 
degraus?
Tenho a certeza que não. 
Além de ser impossível, é muito perigoso. 
Nunca me ocorrreu fazê-lo, nem a brincar. 

Na arquitetura, é o mesmo. 

Podes subir escadas de dois em dois degraus. 
Podes estudar com intensidade e em pouco tempo 
aprender muitas coisas.
Trabalhando e estudando muito, podes fazer o curso de 
arquitetura nos 5 anos previstos.



Não podes, nem deves descer as escadas de dois em 
dois degraus. Não deves pensar, nem construir projetos 
precipitadamente. Deves sim, trabalhar o dobro e utili-
sar o dobro do tempo para projetar e construir algo que 
é para toda a vida. Deves fazê-lo com a mesma veloci-
dade, com a mesma calma, com que o mel se derrama 
pela borda do frasco. Devagar e cuidadosamente, já 
dizia um antigo ditado 
espanhol, que fazer as coisas bem, é mais importante 
do que realmente fazê-las.

Compreendes agora, que a arquitetura é como subir e 
descer escadas?

A vida também é assim.

Com amor, 
  

       Alberto



PARA UM FUTURO ESTUDANTE DE 
ARQUITETURA

Meu querido amigo:

Quero com este livro, não tanto convencer-te a tirar 
o curso de Arquitetura, coisa que, evidentemente, 
tentarei, caso te deixes convencer e muito menos 
encher-te de dados que te façam sair a correr, mas sim 
dizer-te da maneira mais simples possível o QUE É ser 
arquiteto e PORQUE vale a pena sê-lo, que o vale. 
E COMO fazê-lo. 

E gostava de o dizer da maneira mais simples possível.
Por isso, não quero que este livro seja um tijolo. E 
como já estamos no terceiro milénio e todos os da tua 
generação têm e usam um computador como a coisa 
mais normal do mundo, acabo, dando-te uma lista de 
links, onde podes completar esta informação -precisa e 
concisa - que tento transmitir-te. 

“Ver o mundo num grão de areia e 
em cada flor silvestre, um paraíso.

 Viver a eternidade numa hora, 
conter na palma o infinito.”



Este poema do poeta William Blake, que repito todos 
os dias aos meus alunos no início do curso, poderia 
resumir bem o que os alunos fazem com a Arquitetura: 
construir sonhos. Penso que é o que todos os que 
querem ser arquitetos devem tentar. Sonhar e fazer 
sonhar os outros. Construir edifícios que, para além 
de cumprirem na perfeição as funções para que são 
construídos e de estarem bem construídos e de serem 
bonitos, sejam capazes de fazer sonhar os homens, de 
fazer felizes as pessoas que vivem neles. 

Alberto



O QUE é ser arquiteto. 
 Um sonho.

Muita gente pergunta-se a si mesmo o que é ser 
arquiteto e para que serve um arquiteto. 
E pensa que ser arquiteto é algo muito elementar, 
Que um arquiteto não faz mais do que riscar quatro 
linhas e nada mais. 

Uns julgam que um arquiteto é um ARTISTA, que 
desenha essas quatro linhas num impulso, num gesto 
artístico de genialidade que  lhe ocorre no momento, 
especialmente se os seus edifícios têm uma forma rara.
 
Outros acreditam que um arquiteto é um TÉCNICO, 
que deve saber muito das técnicas com as quais se 
constróiem os edifícios, sobretudo  se são grandes e 
altos.

E outros consideram que um arquiteto, especialmente 
se ensina ou escreve, é alguém capaz de EXPLICAR os 
edifícios com palavras incompreensíveis, para o comum 
dos mortais. 

Vou tentar dizer, da forma mais simples, o que é um 
arquiteto, que é tudo isto e algo mais. 

Um arquiteto é um CRIADOR.
Um arquitecto é um PENSADOR, alguém que 
IMAGINA edifícios. 
Um arquiteto é um CONSTRUTOR, alguém que 
CONSTRÓI ideias. 



Alguém que CRIA.
Alguém que PENSA em coisas que se podem construir.
Alguém que CONSTRÓI algo, que está muito pensado. 

É um SONHADOR. 
É um ARTISTA.
É um TÉCNICO. 

Não é um compositor de formas.
Não é um simples construtor de materiais. 
Não é alguém superficial e arbitrário. 

É como um MÉDICO, que faz os seus diagnósticos com 
sabedoria e tempo. 
É como um COZINHEIRO, que combina os 
ingredientes com conhecimento de causa. 
É como um POETA, que coloca as palavras de tal 
modo, que chega a emocionar-nos. 

É a profissão mais bonita do mundo: criar, quase como 
Deus. Pôr os materiais mais simples, ordenados de tal 
modo que, além de cumprirem a sua função, chegam a 
criar espaços capazes de nos comover. 

Quando corrijo os Projectos dos meus alunos, depois 
de analisá-los cuidadosamente, tento ver o que têm de 
positivo, para depois potencializá-los e o que são erros, 
corrigi-los. Pergunto-me muitas vezes, se são ou não 
arquitetos. É que “ser arquiteto” requer carácter. 
Para que se compreenda, é como “ser médico”: ou se 
é, ou não se é. Talvez por isso, os dois cursos, o de 



Medicina e o de Arquitetura, tenham tantos pontos em 
comum, são de vocação. São, talvez, os dois cursos que 
necessitam de mais anos e de uma maior maturidade. 
E isto, quem faz as leis da Educação parece ser incapaz 
de compreender. 

E para ser um bom arquiteto, não é necessário ter uma 
neurótica obsessão de ver edifícios por toda a parte, que 
os há e bem bons (a minoria) e muito maus (a maior 
parte). Mas o que há de importante é aprender, é ter o 
sentido do espaço e da luz. 
 
E ter esse sentido de espaço significa ser capaz, tanto
de controlar uma simples casa branca, como de 
construir um grande edifício de escritórios ou ordenar 
corretamente um território.  
  
E ter o sentido da luz é saber colocá-la de tal maneira, 
ou melhor, colocar a arquitetura em relação com luz
de tal forma que aquela casa, aquele edifício de 
escritórios, ou aquela cidade se encham da beleza 
que aparece quando a arquitetura se envolve 
adequadamente com a luz. 

Aquilo que tão bem descrevia o poeta, quando falava 
sobre o Panteão de Roma e dizia que: 

 “o edificio acordava todas as manhãs, com a 
chamada da luz do sol, que o vinha visitar todos e cada 
um dos dias”. 



E se já estás próximo do fim dos teus estudos 
secundários e vais ter a Prova de Acesso à 
Universidade, atenção, porque para entrar em 
Arquitetura é exigida uma das classificações mais 
altas. No entanto, como eu já disse uma e outra vez, 
para ser arquiteto vale a pena esse esforço e muito 
mais.

Ser arquiteto é ser alguém capaz de converter uma 
casa num sonho. De colocar os materiais necessários 
para construir um edifício, de tal modo que o resultado 
seja um espaço maravilhoso.

E ao mesmo tempo, ser capaz de converter um sonho 
numa casa. Uma casa, onde se viva confortavelmente. 
Repito que um arquiteto, o que faz é construir ideias, 
sonhos, materializar ideias. Ou fazer dos sonhos 
realidade. 

Para que compreendam, é o mesmo que os poetas 
fazem com a Poesia. Com as mesmas palavras, podem 
criar um belo ou mau poema.Com as mesmas palavras. 
Na Arquitetura, passa-se o mesmo: com os mesmo 
materiais pode-se fazer uma arquitetura sem interesse 
ou, pelo contrário, construir um edifício maravilhoso, 
capaz de nos comover. Isto é o que eu queria para 
aqueles que, depois de ler este livro, decidam ser 
arquitetos. 







ONDE se pode estuda o curso de Arquitetura.

Nas Escolas.

Ainda que, no final, como anexo a este texto, se inclua 
a lista mais completa possível dos centros Públicos 
e Privados de Espanha e do estrangeiro em que se 
pode tirar o curso de Arquitetura e, posteriormente, 
completar os estudos, explicarei, em seguida, quais  
são os mais adequados, na minha opinião.

Se um amigo me pergunta onde é que o seu filho deve 
estudar Arquitetura, eu respondo sempre na escola 
T. S. de Arquitetura de Madrid, da UPM. Não é por 
acaso que é a minha Escola e que é uma escola pública. 
Numa viagem recente a Nova Iorque, assisti a uma 
conferência de Kenneth Frampton na prestigiada 
Universidade de Columbia, onde é professor e depois 
de, sorridentemente olhar para mim, expressou em 
voz alta e em público, que considerava a Escola de 
Madrid a melhor do mundo. Eu tive a sorte de estudar 
na Escola de Arquitetura de Madrid e de ter como 
primeiro professor Alejandro Sota, que me fascinou. 
Depois, tive um professor recém lançado, Rafael Moneo 
e, logo a seguir, Julio Cano Lasso, que era um sábio. 
Após concluir os estudos e seguindo, imediatamente, o 
conselho que me deu Sota, estive 5 anos fora da Escola. 
Em 1975, voltei como professor de PFC, com Sáenz 



de Oiza e, em seguida, fui assistente de Vázquez 
de Castro e Carvajal, para chegar a Catedrático de 
Projeto, isto há mais de 25 anos. E sinto-me orgulhoso 
da minha Escola. 

Mas, se estás em Madrid e te falta uma décima para 
entrar, é também esplêndido o CEU, é a escola de 
Arquitetura da Universidade de San Pablo, a primeira 
das privadas em Madrid. Outra opção, embora não 
seja fácil, é a hipótese de entrar para a ETSAM, após 
o primeiro ano na faculdade privada e de passar por 
uma prova difícil, com lugares limitados. Continuam a 
aparecer novas Escolas de Arquitetura, em Madrid. A 
mais recente é a da Universidade Francisco de Vitoria, 
sobre a direção de uma muito boa equipa.
 
Em Espanha, há atualmente muitas Escolas Públicas: 
Madrid, Barcelona, el Vallés, Sevilha, Valência, 
Corunha, Valladolid, São Sebastião, Alicante e Málaga. 
Continuam a aparecer cada vez mais. E várias Escolas 
Privadas: Navarra e o CEU são as mais antigas e 
prestigiadas. 

Claro que, se queres tirar o curso de arquitetura no 
estrangeiro, é recomendável que seja numa Escola 
da Comunidade Europeia, para que, mais tarde o 
título possa ser reconhecido em Espanha. Paris ou 
Montpellier, em França; Roma, Milão e Nápoles, em 
Itália ou Lisboa e Porto, em Portugal, são todas elas 
boas faculdades. 



Outras faculdades de arquitetura excelentes são a 
ETH, de Zurique e a EPFL, de Lausanne, na Suiça, 
das quais fui professor, muito tempo. 
E, se quando terminares, quiseres continuar a estudar, 
Penn, na Filândia, Columbia University Cooper Union, 
em Nova Iorque e Harvard, em Boston são alguns dos 
mais prestigiados centros para fazer cursos de pós-
graduação. Eu tive a sorte de estar em algumas delas, 
como aluno, como professor e como conferencista e 
todas são esplêndidas.





COMO se estuda Arquitetura.

Esforço.

Nos teus estudos, antes de entrares para a 
Universidade, dedicavas-te mais e melhor às 
disciplinas de que mais gostavas. É lógico. Na 
Universidade, é igual. Em Arquitetura, Projeto é o
centro do curso. Recomendo, vivamente, que te 
dediques, principalmente, a PROJETO. 

Primeiro, PROJETO, depois, PROJETO e a seguir, 
PROJETO. Era o que te poderia dizer um professor de 
PROJETO. Não posso deixar de insistir que o centro 
e o coração do curso são os Projetos de Arquitetura 
e, portanto, é a disciplina que mais tempo requere e 
com a qual mais se disfruta. Pelo facto de não ser uma 
ciência exata, não é facil quantificar o esforço, nem o 
tempo que necessita cada Projeto, para sua génese, 
maturação e desenvolvimento. 

De qualquer modo, Projeto não é uma disciplina 
com regras. Depende do método de cada professor. 
Na Escola de Madrid, por exemplo, os programas e 
requisitos de cada catedrático são muito diversos. 
Faço os meus alunos trabalhar mais do que ninguém 
e, no fim, tento dar-lhes as melhores classificações 
possíveis. Outros, fazem de maneira diferente. 
Embora, logicamente, existam muitos pontos em 
comum. Por Projeto, há que estar disposto, caso 
necessário, a deixar o resto das disciplinas. É a 
disciplina mais importante.



Eu também dou atenção especial à disciplina de 
ESTRUTURAS. Não tanto, ou melhor, não apenas 
o modo como se calculam, mas o modo como se 
projetam e resolvem. Acerca de um prestigiado 
catedrático, conta-se que as contas para o cálculo das 
suas estruturas, era feito por sua mulher, que não 
era arquiteta, na mesa da sua casa, de uma maneira 
completamente mecânica. ESTRUTURAS é uma 
matéria precisa e muito interessante, que está no 
coração da Arquitetura. A Escola de Madrid tem um 
excelente grupo de professores de Estruturas. 

Muitas vezes, insisto muitas vez em como a Estrutura, 
não só controla a transmissão das cargas, da gravidade 
à terra, como também, e é o que realmente importa, 
estabelece a ordem no espaço, tal como faz o esqueleto 
no corpo humano. 

Para compreenderem melhor: Halle 
Berry, além de ser linda, que o é, 
e de ter um corpo estupendo, que 
o tem,  essencialmente, tem um 
esqueleto bem constituído, uma 
perfeita estrutura de portante. 

Os alunos deverão dar, também, 
uma especial atenção ao estudo 
da HISTÓRIA. Em todas as suas 
etapas e aspetos. Saber que o estudo 
da Arquitetura Clássica não deve 



conduzir à cópia das suas formas passadas, o que 
seria um anacronismo, deve-se sim, compreender os 
mecanismos espaciais utilizados, muitos dos quais, 
ainda hoje válidos. O homem, centro da Arquitetura, 
continua a ser o mesmo na sua relação com o espaço, 
apesar de todas as mudanças extraordinárias. O 
controle da medida, das proporções e da escala, são 
temas plenamente válidos. 

E a CONSTRUÇÃO. É saber articular, organizar e 
combinar os materiais, para construir uma obra de 
Arquitetura que valha a pena e não apenas uma mera 
construção. Entender o sentido mais profundo de cada 
material e com ele interpretar a arquitectura que 
realizamos e perceber como os novos materiais foram 
capazes de revolucionar a Arquitetura. 

E poderiamos continuar a dizer coisas parecidas dos 
restantes materiais?

No entanto, antes de continuar, não quero deixar 
de fazer uma observação sobre o PROJETO FINAL 
DE CARREIRA, que é o execício final, necessário 
para terminar o curso de Arquitetura. É um projeto 
quase real, onde se devem estudar e resolver todos 
os problemas. É uma meta e não um fim. Há alunos, 
incluindo alguns dos melhores, que se deparam com 
uma espécie de medo cénico e demoram mais tempo 
do que o necessário para concluir o Projeto de Fim de 
Curso. Ou que desistem. Alguns, porque pensam que 



o devem fazer tão bem que, depois de passar longas 
horas sobre ele, não o concluem. Outros, porque se 
põem a trabalhar em lugares onde não exigem o título. 
Eu recomendo terminá-lo quanto antes, seja como for. 
É a chave para abrir ou fechar a porta de um edifício: o 
curso de Arquitetura, ao qual dedicaram tantos anos.



ANTES de começar, o que se pode ir fazendo.

Aproveitar o tempo.

O que pode ir fazendo um futuro estudante de arquite-
tura antes de entrar no curso, para se ir formando como 
arquiteto? É algo parecido  com o que se deve fazer 
quando se cuida de uma pequena planta recém-nascida.
Vou enumerar várias coisas diferentes  que se devem 
fazer.

DESENHAR. Desenhar tudo. Ter um bloco de 
desenho no bolso e um lápis ou uma pilot fina para 
desenhar tudo o que pensas que te pode ajudar, como 
arquiteto. Desde os edifícios e praças de que gostas, 
até mesmo aos objetos que estão sobre uma mesa de 
trabalho. Ou pessoas a passear, ou a outra mão com 
que não desenhas. Alguém sugeriu desenhar com 
a mão esquerda. E tentar que os desenhos sejam 
analíticos e expressivos. Ver, observar, desenhar. 
E se gostares de pintar, pinta. 

FOTOGRAFAR. Fotografar 
tudo. Com sentido analítico, 
como com os desenhos. Agora 
que as câmaras digitais são tão 
acessíveis e já não dependem de 
revelações caras e demoradas, 
deves ter uma e usá-la. Disfrutar 
com os resultados obtidos. 
Começarás a compreender a 
importância da luz na percepção 
do espaço. Ver, observar, 
fotografar. 



PENSAR. Analisar tudo. Refletir sobre tudo o que vês, 
o que crias, o que tem que ver com a Arquitetura, com 
o espaço e com a luz. Tentar encontrar razões para 
explicar porque é que um edifício te parece bem ou 
mal, mais que um simples “gosto” ou “não gosto”. Vais-
te surpreender contigo mesmo. A Arquitetura está 
repleta de lógica.

ESCREVER. Apontar tudo. É a melhor maneira de 
completar o desenho, a fotografia e o pensamento. 
Escreve as reflexões às quais te levam os teus 
desenhos, as tuas fotografias e os teus pensamentos. E 
tentar relacionar o teu raciocínio com o que aprendeste 
nas aulas de História de Arte, Filosofia ou Literatura. 
Escrever, obriga-te a raciocinar e a ordenar os 
pensamentos. Recomendo ter um caderno diferente do 
de desenho para escreveres tudo isto. E, se conseguires 
que te publiquem algum texto, ainda que seja uma 
publicação académica, esta pode incentivar e aumentar 
a tua moral. Tenta também, quando escreves, ser 
muito analítico e claro. De modo a que os teus textos 
sejam ordenados e claros. Escreve, também, poesia, o 
que te ajudará a aprimorar as ferramentas. 

E LER. Lê muito e disfruta. Não só sobre Arquitetura, 
como também tudo o que gostes e te interesse. 
Sobretudo, poesia.  

Há um escritor e filósofo maravilhoso, George Steiner, 
cuja autobiografia, “Errata”, recomendo na pequena 
bibliografia que acompanha este livro. O autor conta 
que, quando era pequeno, o seu pai lhe dava muitos 



livros, um a um, para ele ler. Quando acabava, se 
houvesse alguma passagem que não compreendesse, 
devia lê-la novamente, em voz alta. Se, ainda assim, 
continuasse sem compreender, devia copiá-la por 
escrito. No fim, não lhe escapava nenhum texto. Um 
exercício tão bonito, tão simples e tão pedagógico, 
aplicável tanto à Arquitetura, como à vida.





HABILIDADES. Como saber se se está apto 
para ser arquiteto.

Treino.
Faz uma casa. Desenha a tua casa ideal. Será 
emocionante - para mim, foi - projetar, com desenhos 
feitos por ti mesmo, a primeira casa da tua vida. 
Desenha-a com toda a inocência, mas com toda a 
ilusão do mundo. Guarda esses documentos e revê-os, 
passados uns anos. 

Faz uma maqueta dessa casa. Com cartolinas, cartões 
e madeira. Ou com o que quiseres. Vais-te surpreender 
com a tua capacidade de construir, em três dimensões, 
um espaço concebido apenas por ti. E deixa a tua 
imaginação e os teus olhos, meterem-te dentro dela. 
Deixa o sol brilhar sobre ela.

Tira umas fotografias dessa maqueta debaixo da luz 
do sol e em diversas posições. Começa a compreender 
como a luz é capaz de alterar a qualidade dos espaços. 

Estuda e analisa lentamente e com espírito crítico 
os documentos anteriores. Aprende a procurar e a 
encontrar razões para construir. 

Desenha, então, o edifício da tua cidade, de que mais 
gostas. Por fora, naturalmente. Tenta, não só ser 
analítico, como também desenvolver a tua capacidade 
de síntese. 

Desenha o espaço interior de que mais gostas, dentro 
dos que conheces. Um vestíbulo central ou um pátio 
são bons exemplos para este exercício. 



Fotografa os 10 edifícios de que mais gostas. Três 
fotografias de cada um. Tenta fazer uma análise 
comparativa entre eles. 

Escreve. Criar um texto, que expresse o raciocínio que 
te levou a fazer essas escolhas.

Procura, entre os últimos romances que leste, as 
passagens que descrevem, de um ou outro modo, temas 
de arquitetura. Volta a lê-los, com novos olhos. 

Lê muita poesia. E disfruta. E entende o quão próximo 
está da arquitetura traduzir ideias com palavras e 
colocá-las de tal forma, que ao lê-las nos façam sonhar. 
E analisa qual é a ordem interna dessas palavras. 

Chora com Ulisses, quando leres 
a Ilíada e a Odisseia. E ri-te com 
Dom Quixote da Mancha. É um bom 
exercício. Ler boa literatura é um bom 
caminho para se chegar a ser um bom 
arquiteto. 



LIVROS básicos que convém ler. 

Cultura.

Pode surpreender-te que faça uma lista, onde apa-
recem não só livros específicos de Arquitetura, como 
também inclui obras que retratam outros temas. No 
meu caso, em minha casa, há mais livros de Poesia que 
de Arquitetura e atenção, que tenho livros de Arquite-
tura...

Penso que é necessário, imprescindível, ler livros que 
não sejam apenas de Arquitetura. Fiz uma pequena 
lista de doze livros de Arquitetura, que espero que te 
entusiasmem a ler e a disfrutar.  



O Principezinho.
Antoine de Saint Exupery
Mesmo que já o tenhas lido, volta a fazê-lo com 
cabeça de arquiteto. 

Cartas a um jovem poeta.
Rainer María Rilke
Disfruta.

Memória de Natal. 
Truman Capote
Volta a subir com os seus personagens à cabana da 
árvore.

Eupalinos ou O Arquiteto. 
Paul Valéry
Nunca imaginaste um arquiteto desta maneira?

Historia Crítica da Arquitetura Moderna. 
Kenneth Frampton
Informações básicas de alguém que é apaixonado por 
Arquitetura.

Le Corbusier.
Willy Boesiger
É uma obra básica sobre o mestre.

Mies Van der Rohe.
Werner Blazer
Um simples trabalho de outro mestre. 



Louis H. Kahn.
Christian Norberg Schulz
Era um arquitecto exemplar. 

A Ideia Construída.
Alberto Campo Baeza
Tentei ser claro e acredito que possa ajudar.

Errata.
George Steiner
Magnífico. Disfrutarás.

Meditação sobre a Técnica.
José Ortega y Gasset
A clareza é a cortesía do filósofo, disse Ortega.  
E aqui ele é-o, em ambudância.  

Sonetos.
William Shakspeare
Recomendo a tradução de Mujica Laínez. Maravilhoso.

 





OPORTUNIDADES 
que tem a licenciatura em Arquitectura.

Futuro. 
Tudo é possível para alguém que conseguiu terminar 
o curso de arquitetura. Desde montar um restaurante 
de comida americana - conheço um óptimo, em Madrid, 
gerido por um arquiteto muito bom - até mesmo dirigir 
um cinema - conheço um diretor muito bom, que é 
arquiteto e a sua sobrinha, muito bonita, é a atriz 
protagonista do seu filme. O que quero dizer, desde 
o início, é que este curso dá uma formação muito 
completa em todos os sentidos. De maneira que é 
muito útil para fazer outros trabalhos.
 
Contudo, o que propor aqui para pensares, são outras 
possibilidades, que também podes tentar, quando 
terminares o curso de arquitetura. 

Trabalhar com um bom arquiteto. Mesmo que não o 
conheças antes. Para aprender a constuir sonhos. E 
se, além disso, estás de acordo com a sua arquitetura, 
melhor ainda. Vale a pena, mesmo que pague menos. 
Não se pode ir com pretensões e deve-se ver sempre o 
lado positivo. Estípula um limite de tempo. Um par de 
anos, no máximo.

Trabalhar com um arquiteto famoso. Famoso não é 
o mesmo que bom. Não é difícil, mas geralmente não 
pagam nada ou, se sim, muito pouco. Vais aprender 
muito acerca da vida e como eles trabalham? Também 
vais aprender a contactar com a Sociedade, mesmo 
sabendo que aquele dito “o que é correto e apropriado 
vende bem”, já não é verdadeiro. E estes arquitetos 



sabem muito bem criar contactos. 

Trabalhar com outros companheiros da mesma idade. 
É a escolha mais acertada e a melhor maneira de 
seguir em frente. Aconselho sempre que seja em 
número ímpar, para evitar discussões. Foi o que eu fiz. 
Não é necessário fazer tudo juntos. É bom manter uma 
responsabilidade pessoal e o próprio nome. Evitar as 
siglas, porque agora, com tantas, não há quem se
entenda. Nem quem as recorde, ainda que isso a 
alguns lhes pareça muito moderno. 

Trabalhar por conta própria. Este caminho só o segue, 
quem tem mais possibilidades económicas. Ou os mais 
heróicos. Se se resiste, não está mal. Embora alguns 
acabem mal da cabeça. Também se aprende muito. Em 
geral, não recomendo para começar. Apesar de que seja 
lógico, passado um período prudente. Fazer concursos. 
É o eterno recurso dos jovens. É uma boa solução se 
sabes escolher quais são os que tens possibilidades de 
ganhar. E dedicar-lhes todo o empenho. E ganhá-los. 
Eu continuo a fazer concursos, como se fosse o primeiro 
dia. 

Continuar a estudar. Cursos de Doutoramento e Pós 
Graduação ou Mestrado. Tanto mais, têm a vantagem 
de serem compatíveis com os primeiros anos de 
trabalho. Eu só o recomendo aos melhores alunos, 
aos que se lhes vê qualidades de docentes. Mas é 



uma opção que também é recomendável para todos. 
De modo a permitir continuar a pensar. Dedicar-se 
ao ensino. Se gostas e tens talento para isso, é uma 
maravilha. Se é compatível com o teu trabalho prático, 
é a situaçao ideal. Ambos os trabalhos beneficiam 
mutuamente. É, então, aconselhável fazer os cursos de 
Doutoramento. E, depois, a Tese de Doutoramento, que 
é um exercício essencial, para manter a cabeça fresca. 

Concursos para funcionário. É uma saída mais que 
respeitável. Um bom arquiteto municipal pode fazer 
maravilhas. O meu avô foi e muito bom. Um bom 
arquiteto, em qualquer Ministério, pode fazer um bom 
trabalho. Sobretudo, se se é honrado, que quase todos o 
são. 

Quanto às áreas de trabalho, são muitas. A mais 
específica é a da construção, que engloba desde 
pequenas casas, até edifícios de grande escala. A área 
da restauração oferece um panorama muito amplo, 
devido ao vasto património artístico que o nosso país 
tem. No campo do urbanismo, o trabalho que está 
por fazer é prodigioso e seria bom que houvesse bons 
arquitetos dedicados a esta tarefa. E ainda a muitas 
outras. 





SEIS MESTRES

Sota, Oiza, Fisac, Cano Lasso, Coderch e Carvajal são 
os mais influentes mestres da Arquitetura Espanhola 
Contemporânea.

Alejandro de la Sota é uma personagem mítica para 
os arquitetos espanhóis. Tem poucas obras, embora 
de uma qualidade e intensidade tal, que teve uma 
profunda influência em todos os arquitetos espanhóis. 
Tive a sorte de o ter como primeiro professor de Projeto 
na Faculdade de Arquitetura de Madrid. 
Com ele colaboraram arquitetos muito bons, como Pep 
Llinás, Víctor López Cotelo ou Carlos Puente. Existe 
uma fundação que difunde as suas obras, das quais as 
mais conhecidas, em Madrid, são o Ginásio Maravilhas 
e o Colégio Mayor Cesar Carlos. 

Francisco Javier Sáenz de Oiza foi o mais radical 
e o mais reconhecido. Como catedrático de Projeto da 
Escola de Arquitetura de Madrid, formou à sua volta 
um bom grupo de gente jovem e valiosa. As suas obras 
paradigmáticas, como o Banco de Bilbao, no Passeio 



Julio Cano Lasso foi uma pessoa excepcional. Deu 
aulas na Faculdade de Arquitetura de Madrid, onde 
tive o privilégio de, não só ser seu aluno, como
também, de ser chamado a colaborar com ele em várias 
obras importantes. A sua arquitetura é sóbria e de 
uma grande beleza. Os seus filhos, Diego, Gonzalo,
Alfonso e Lucia, são arquitetos, também de 
extraordinária qualidade. 

José Antonio Coderch era um arquiteto maravilhoso. 
Desde os seus edifícios comerciais, até à casa em 
Caldetas, ambos em Barcelona, tudo o que projetava 
tinha uma componente de genialidade inconfundível. 
Guardo uma fotografia de touros, tirada por ele, 
dedicada e assinada.

da Castelhana e as Torres Brancas, na saída para o 
Aeroporto, são edifícios emblemáticos de Madrid.
Juntamente com ele, fui Professor de Projetos de Fim 
de Carreira, em 1976, após uma estrondosa greve de 
alunos, à qual se juntou Miguel Fisac. 

Miguel Fisac foi o arquiteto de excelência, em 
Espanha dos anos 50. As suas maravilhosas igrejas, 
cheias de luz, são estruturas originais de betão 
armado, que não só resistiram ao tempo, como as
vemos, hoje, como obras extraordinariamente 
modernas, muito à frente do seu tempo. Com o passar 
dos anos, o seu significado torna-se cada vez maior.



Javier Carvajal é um arquiteto extraordinário. 
Como catedrático, primeiro em Madrid e depois em 
Pamplona, foi uma figura excepcional. Criou escola 
com vários professores, que hoje são catedráticos. Foi o 
meu diretor de tese e com ele fui professor vários anos. 
A sua obra é de primeira magnitude: desde a Escola de 
Altos Estudos Mercantis, em Barcelona, até à casa de 
Somosaguas, em Madrid. Ou o Pavilhão de Espanha, 
na Feira de Nova Iorque, que obteve todos os prémios 
possíveis. 





Se chegaste a ler este texto todo, que, embora não 
sendo muito comprido, é muito específico, suponho 
que tenhas o entusiasmo necessário para seguir esta 
carreira e para, mais tarde, te poderes dedicar a esta 
maravilhosa profissão. 

Se escrevi este QUERO SER ARQUITETO é porque, 
para mim, esta é a profissão mais bonita do mundo, 
que me faz feliz e, através dos edifícios que construo, 
tento fazer os outros felizes.

Caso te decidas a seguir Arquitetura, do que eu 
gostaria, era que se passasse o mesmo contigo. A 
conclusão a tirar é que esta é uma profissão que 
merece a pena, mas que requere um enorme esforço. 
Nunca se deve deixar de estudar, é preciso continuar 
a formarmo-nos toda a vida. Porque as melhores 
obras são conseguidas com maturidade. Quanto mais 
se aprofunda, quantos mais conhecimentos se tem, 
melhor é o resultado: mais preciso, mais certo, mais 
capaz de permanecer no tempo, essa qualidade de 
todas as criações que valem a pena no mundo. 

E, apesar de ter tentado ser breve, claro e conciso, 
quero resumir um pouco mais o que já disse. 

Deves estudar muito e com bons resultados para teres 
uma classificação suficiente para poderes escolher com 
liberdade a Faculdade, onde queres estudar o curso de 
Arquitetura. 

CONCLUSÃO



Deves desenhar, fotografar e escrever muito, tudo 
relacionado  com Arquitetura. E ler, muito. E ouvir 
muita e boa música. 

E deves pensar, sobretudo pensar.

Sê curioso e estuda com detalhe os programas desta 
carreira. Vai metendo na cabeça que é um curso e 
uma carreira que se fazem ao longo da vida. Intensa 
e de esforço contínuo. Mas é uma profissão que traz 
enormes satisfações. Não há nada comparável a 
construir uma obra, que concebeste na tua cabeça e 
veres que os espaços que construiste são capazes de, 
não só acolher as funções previstas, como também de 
emocionar-nos e fazer os outros felizes. 

Em definitivo, 
vale a pena SER ARQUITETO.



Em definitivo, 
vale a pena SER ARQUITETO.









Alberto Campo Baeza

Madrid, Fevereiro 2014

Primeira Edição: Jorge Raedó - Amag
Tradução Portuguesa: Maria Souto de Moura 

Revisão: Luísa Cabral
Desenhos: Andrea, Erika,  

Maria José Passarinho






