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Fernando Távora nasceu no Porto a 25 de Agosto de 1923. Protagonista da arquitetura 
portuguesa da segunda metade do Século XX, Távora é autor de dezenas de obras 
construídas — a maior parte no norte de Portugal —, foi uma personalidade eminente 
como arquiteto, como professor, como estudioso da cidade e do território, como in-
telectual e como literato. Lecionou na Escola de Belas Artes do Porto e depois na Fac-
uldade de Arquitetura da Universidade do Porto, no Departamento de Arquitetura da 
Universidade de Coimbra e na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, em 
Guimarães. Não obstante a sua presença precoce na cena internacional, sobretudo 
nas décadas do imediato pós segunda guerra, e a despeito da autoridade e do recon-
hecimento que sempre lhes foram conferidos no seu próprio país, a escolha de tra-
balhar especificamente na região onde nasceu e sempre viveu tornou difícil, durante 
algum tempo, o reconhecimento da sua figura no estrangeiro, confinando-o à sua 
circunstância de “mestre” de diversas gerações de arquitetos, em especial de figuras 
como Álvaro Siza e Eduardo Souto Moura. Nos últimos anos, graças aos esforços dos 
seus herdeiros e da Fundação Marques da Silva, que detém o seu espólio arquitetóni-
co, multiplicaram-se os estudos científicos sobre muitos aspectos da sua obra.

A riqueza destas novas pesquisas e de algumas fundamentais publicações recentes, 
tais como a edição crítica e anastática do Diário “de Bordo” (Matosinhos 2012) ou o 
imponente volume “O Meu caso” Arquitectura Imperativo Ético do Ser 1937-1947 (Por-
to 2020), que tornaram disponível novos materiais de arquivo e, mais do que esgotar 
as temáticas histórico-críticas ligadas à obra de Távora, evidenciaram a sua riqueza 
e a sua amplitude, sugerindo inúmeras linhas de investigação.
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O número da Revista será publicado por ocasião do Centenário do Nascimento de 
Fernando Távora (2023), em parceria com a Comissão Científica do Centenário Ital-
iano, organizado pelo Dipartimento di Architettura Università di Bologna, pelo De-
partamento de Arquitectura Universidade de Coimbra, pela Faculdade de Arquitetu-
ra da Universidade do Porto, pela Fundação Marques da Silva e pelo Politecnico di 
Milano Polo Territoriale di Mantova.

A Comissão Científica promoverá um programa de eventos, centrado na reavaliação 
do legado de Távora e na sua contribuição para a cultura e a arquitetura das décadas 
do segundo pós-guerra. Os artigos candidatados serão objeto de uma revisão cega 
por pares, com o apoio da comissão. O número pretende contributos que se centrem 
em aspetos da trajetória biográfica, bem como em temas e episódios da história da 
arquitetura do pós-guerra, que possam estabelecer relações relevantes com os prin-
cipais assuntos subjacentes ao trabalho de Fernando Távora.

Serão particularmente bem acolhidos os artigos que possam alargar o leque existente 
de interpretações e re-conceptualizar a contribuição de Távora para a arquitetura 
do pós-guerra. Também será dada especial atenção aos textos que se focarem na 
análise das fontes arquivísticas existentes, bem como na revelação de novas fontes. 
Por fim, encorajam-se investigações diretas sobre obras, construídas ou não con-
struídas, que foram negligenciadas por estudos anteriores.

Muitos tópicos de pesquisa relacionam a obra de Távora com questões mais alar-
gadas, que centraram o debate internacional nas décadas do pós-guerra. Os artigos 
poderão dirigir-se a alguns destes temas, sob perspetivas mais específicas.

Serão tidas em consideração, para além das investigações de carácter histórico, lei-
turas e interpretações de projetistas interessados na figura de Távora e na sua atu-
alidade.



Os temas relevantes incluem:

1. “Arquipélago” Távora. Dos seus escritos, das suas aulas e conferências, conhecia-se 
já o riquíssimo quadro de referências culturais externas ao âmbito disciplinar da 
arquitetura, que algumas publicações recentes vieram evidenciar ainda mais. Para 
além da personalidade, segundo as suas próprias palavras “pessoano” — sendo Fer-
nando Pessoa também um importante colecionador — as referências filosóficas e lit-
erárias multiplicam-se nos seus escritos privados, desde Oswald Spengler a Ortega 
y Gasset, desde Luís de Camões a Abel Salazar, desde Henry Bergson a Teixeira de 
Pascoaes, para referir só alguns dos autores recorrentes, sobretudo na fase de con-
strução do seu projeto cultural.

2. Caminhar, observar, compreender. Távora considera a viagem — concebida como 
uma agradável experiência coletiva, de aprendizagem ou de partilha de interesses 
comuns — uma prática “indispensável” à formação do arquiteto e, ao longo da sua 
vida, associa-a á pesquisa projetual e à atividade de professor. A viagem representa, 
no projeto de Távora, uma colheita de referências cosmopolitas: da “Grande Tradição” 
do eixo Grécia – Roma – Europa ao interesse pela arquitetura anónima; ao interesse 
pelo Japão ou pelas culturas de outros continentes, referências sempre sabiamente 
conjugadas e comparadas com a cultura e a tradição portuguesas. Mas este gosto 
pela viagem trás também para a prática do projeto uma indicação metodológica, 
que se evidencia nas suas obras e é fundamental no seu magistério: caminhar nos 
lugares, percorrê-los repetida e atentamente em companhia do cliente — individual 
ou coletivo —, como ato determinante, simultaneamente de análise e de projeto.

3. “Mas eu sei isso e também sei o contrário”. A estrutura do pensamento e do projeto de 
Távora torna apelativo e complexo o uso do termo “mestre”, seja pelas referências que 
usa na sua formação — Raúl Lino, Carlos Ramos, Le Corbusier, Wright, Lúcio Costa, Al-
var Aalto, o “realismo” italiano — seja pelo seu papel, sucessivamente assumido, de fig-
ura guia da cultura arquitetónica portuense da segunda metade do Século XX. Talvez 
seja pertinente o recurso, como ele próprio refere, ao modelo da personalidade het-
erónima que tem Pessoa como matriz: “fenómeno curioso de um tipo ser idêntico a si 
próprio quando ele é muitos. Isso paradoxalmente é uma necessidade de identidade.”



4. “Uma pequena e simples obra feita por homens para homens”. O tema de um re-
torno do projeto ao anonimato ou a uma estrutura de obra coletiva, que supere o 
domínio da personalidade artística, é central a toda a produção, teórica e projetual, 
de Távora. Por um lado, relaciona-o com outros projetistas que o trabalham e experi-
mentam no mesmo arco temporal, pensando por exemplo em Coderch e em Rogers, 
personagens pelas quais revela interesse direto.  Por outro lado, o tema torna com-
plexa e produtiva a sua relação com os mestres da primeira metade do Século XX, 
e com Le Corbusier em especial. Mas muitos outros temas assinalam o “regresso 
ao Anónimo” perseguido por Távora: desde o interesse pela arquitetura popular por-
tuguesa à atividade no âmbito do restauro; desde o radical repensar da disciplina, 
iniciado com o texto sobre Da Organização do Espaço aos exercícios de heteronímia 
que podem ser encontrados nas suas obras construídas. A razão profunda de uma tal 
investigação deriva também do estranhamento da sociedade americana pós-bélica, 
positivista e analítica e do empenhamento pela assimilação social do interesse pela 
cultura arquitetónica. Este tema implica também uma reflexão sobre a relação de 
Távora com as posições de Bruno Zevi.

5. O ensino da arquitetura. Quando Távora assumiu o legado da ESBAP de Carlos 
Ramos nos anos 60, contornou os ditames legislativos e regulamentares do Regime, 
conduzindo-a para uma nova pedagogia da arquitetura, radicalmente centrada na 
prática e ainda não cabalmente estudada. Desde a rotura com a Reforma de 1957, 
levada a cabo em 1968 e elaborada ao longo da designada Experiência dos primei-
ros anos da década, até ao nascimento da FAUP em 1977, o papel desempenhado 
por Távora é central e imprescindível para compreender tanto as raízes como os re-
centes desenvolvimentos do ensino do projeto de arquitetura em Portugal, também 
na ótica do interesse que a cultura arquitetónica portuguesa desperta, a partir da 
segunda metade da década de 1970.

Serão aceites contributos escritos em inglês, italiano e português.
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