em foco.

porto

moderno
Porto do casario, das ruelas, das pontes, do rio,
da Foz, do vinho, da universidade, do futebol, da
moda, da burguesia, do trabalho, do património,
da arquitetura, capital do Norte. Porto Moderno...
Percorrer o Porto é assimilar um pouco de tudo
isto e descobrir uma cidade, simultaneamente, tradicional e atual, de carácter, de orgulhosa população e de ambiente liberal e colorido.
E é surpreendente!

ANA DA FRANCA
Arquiteta no gabinete Franca
Arquitectura

Porto do casario, das ruelas, das pontes, do rio, da Foz, do vi-

velar uma arquitetura pouco reconhecida, mas vibrante - uma

nho, da universidade, do futebol, da moda, da burguesia, do

fase projetual de inspiração global com traços de regionalismo

trabalho, do património, da arquitetura, capital do Norte. Por-

subtil mas franco - o período moderno do séc. XX, que coincide

to Moderno... Percorrer o Porto é assimilar um pouco de tudo

com a ação renovadora da «Escola do Porto».

isto e descobrir uma cidade, simultaneamente, tradicional e
atual, de carácter, de orgulhosa população e de ambiente

Recuemos um século - os cenários social e político herdados

liberal e colorido. E é surpreendente! Porque nesta cidade,

de novecentos vincaram a posição periférica portuguesa, dis-

pequena em população (cerca de 240000 pessoas) e pouco

tanciando o país do desenvolvimento arquitetónico e da dis-

vasta em território (45 kms2), é-nos revelada uma produção

cussão prévia para a receção do Movimento Moderno Interna-

urbanística e arquitetónica tão diversa e rica, que nos con-

cional. Às duas primeiras décadas do séc. XX, de cristalização

quista a cada passo, gradualmente.

cultural, seguiram-se anos de abertura política e arquitetónica
a esse Movimento, dizia-se universal, de radicalismo formal e

O seu reconhecimento global espelha a memória e a apre-

funcional e que acarretava um papel, ilusoriamente, social e

ciação coletivas - os monumentos, o Património Mundial da

definidor de uma nova realidade urbana, coletivista e demo-

UNESCO, a habitação da época de oitocentos (implantada

crática. A implantação dos códigos formais da nova linguagem

num lote estreito e comprido, que constitui a base da compo-

importada foi adaptada, tenuemente, numa tradução pacífica

sição urbana do Porto) e a relação do rio com o mar - criando

de depuramento do vocabulário exterior das construções. For-

dinâmicas próprias que acolhem visitantes, fundamentalmen-

mava-se uma arquitetura oscilante entre uma atitude de assi-

te, da área ribeirinha até à Baixa e da marginal até à Foz. E

milação da cena internacional e o controlo estatal provocador

o seu valor é tão extraordinário, que cria uma neblina que

do enraizamento da arte portuguesa de sabor nacionalista e

desfoca o interesse noutras zonas, noutras obras.

objeto de instrumentalização política, o que faz dos anos ‘30
uma fase de sedimentação de dois caminhos vincados a partir

Mas propomos aumentar o ângulo, alastrar perspetivas... re-
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em foco.
É neste ano, marcado pelo entusiástico Congresso Nacional

na experimentação no terreno, com o fundamental apoio

da Arquitetura, que se assumem os padrões disciplinares

pedagógico da Escola do Porto.

«A forma segue a função» e a «Casa = máquina de habitar», transformando a habitação na proposta nuclear da

Desta forma, encontramos uma primeira fase de hesitan-

teoria moderna. A condição particular da diversidade cultu-

tes gestos modernistas, que evolui para a implantação de

ral portuguesa produz um inteligente e eficaz entendimento

um Moderno refletido (inspirado nos «les 5 points d’une

nas produções nacionais, reformando e adaptando o códi-

architecture nouvelle» de Le Corbusier) e culminado

go universal do Movimento Moderno, em que o radicalismo

num Moderno crítico e maduro, aberto à diversidade e à

internacional baseado na máquina e na arquitetura sociali-

inspiração no lugar. A habitação do Moderno portuense

zadora, dará lugar a propostas individuais interpretadoras

confirma uma nova metodologia construtiva, oferece uma

da cultura e do local.

renovada exploração, socializa o tema, insere a questão
programática na conceção, inscreve o urbanismo no vo-

A secundarização da cidade do Porto, em termos de po-

cabulário projetual, promove a fertilidade estética, con-

pulação, poder e grandeza, forneceu vantagens únicas de

sidera o vernacular, o histórico, o cultural e o contextual.

autonomização que ilibaram a produção descomprometida
dos arquitetos, com menos pressão das autoridade e que

Formava-se a génese de uma identidade, causa suficien-

respondiam a um sector privado de gosto evoluído. Esta

te para defender o seu valor patrimonial e a sua salva-

conjuntura propiciou o ambiente para a formação de pro-

guarda. E o Porto Moderno necessita de reconhecimento,

fissionais esclarecidos, inspirados pelas referências estran-

de gestão consciente e de intervenção. De todos. Para

geiras, usando, subtilmente, o seu impulso na teorização e

todos.
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