
Entrevista

Da origem às influências, pas-
sando pelo trabalho actual e

as expectativas de futuro, Inês Mar-
tins de Brito e Gilberto Roriguez fa-
laram ao Construir sobre um pouco
de tudo, salvaguardanmdo que,
“para a prática da arquitectura no
futuro só não nos podemos acomo-
dar!”

Quando e como surgiu o gabi-
nete Brito.Rodriguez?

Inês Martins de Brito e Gilberto
Rodriguez: Conhecemo-nos em
2003, em Olot, uma cidade pequena
no interior da Catalunha (30.000 ha-
bitantes), onde colaborámos com os
RCR Arquitectes. Foi um momento
marcante nas nossas vidas, pela in-
tensidade com que se vivia a arqui-
tectura e pela proximidade de
relações que se cria num ambiente
tão pequeno. Em 2004 decidimos ir
para os Estados Unidos, inicial-
mente fomos para Austin, Texas,
mas acabámos por nos mudar para

São Francisco, na Califórnia, onde
colaborámos com Sagan Piechota
Architecture e Jim Jennings Archi-
tecture. Em simultâneo iniciámos a
nossa parceria através da participa-
ção em concursos internacionais. O
primeiro concurso em que partici-
pámos foi para para um museu ar-
queológico numa antiga cidade
Maia em Tulum, na Península de Yu-
catán, México, no qual recebemos o
2.º Prémio. Este projecto é muito im-
portante para nós porque foi o nosso
primeiro concurso internacional e
representa o ‘primeiro passo’ na
nossa carreira. Com este projecto
fomos seleccionados no ‘World Ar-
chitecture Community Awards / 6th
cycle’. No segundo concurso que
participámos foi para um museu no
lugar arqueológico de Kuélap, Cha-
chapoyas, Peru, com o qual recebe-
mos uma Menção Honrosa. Estes
dois projectos, e o percurso profis-
sional que tínhamos vindo a percor-
rer, foram o motor de arranque para
a consolidação da nossa parceria.
Enquanto estivemos em São Fran-
cisco, fomos sempre acompanhando
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a arquitectura em Portugal e em Es-
panha, e sentia-se uma grande ener-
gia no campo da arquitectura na
Península Ibérica. Queríamos fazer
parte desse momento e, em 2008, de-
cidimos vir para Lisboa e abrir o ate-
lier Brito.Rodriguez.

Ambos têm experiências pro-
fissionais internacionais. Sen-
tem que vos influencia de
alguma forma?

Sem dúvida. A experiência que ti-
vemos internacionalmente tem uma
grande influência naquilo que
somos e no trabalho que desenvol-
vemos no Atelier. Também o facto de
sermos de diferentes culturas e
‘backgrounds’ (portuguesa e ameri-
cano) gera uma dinâmica perma-
nente de sensibilidades e de
abordagens, mas também uma
complementaridade essencial em
tudo o que fazemos.  
A nossa colaboração no atelier RCR
Arquitectes, em Olot, foi uma expe-
riência muito intensa. Estávamos
em Olot pela arquitectura e para re-
cebermos a influência dos RCR. 

Mais tarde, nos Estado Unidos, ti-
vemos a oportunidade de trabalhar
em ateliers que se distinguem pela
sua singularidade e num mercado
de trabalho que se destaca pelo seu
elevado grau de exigência, onde é
dada uma particular atenção aos
pormenores e às especificações de
construção, trabalhando em es-
treita colaboração com consultores
e fabricantes em projectos de
maior escala. Foi onde valorizámos
a necessidade de trabalhar de
forma diligente e eficaz entre ar-
quitectos, engenheiros, consulto-
res, fabricantes e empreiteiros, de
forma a garantir a boa execução do
projecto e a satisfação do cliente.
Todas as experiências que fomos
acumulando são importantes e
foram definindo a nossa maneira de
estar e fazer arquitectura, bem
como as pessoas com quem nos
fomos cruzando ao longo do cami-
nho. Hoje em dia procuramos criar
essa atmosfera no nosso Atelier, um
ambiente onde se juntam pessoas de
diferentes nacionalidades e ‘back-
grounds’, e onde se partilha a inten-
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sidade e a paixão pela arquitectura.
Porquê Portugal para sedea-

rem o gabinete? 
A escolha veio com alguma natura-

lidade no nosso percurso. Depois de
vivermos em Espanha, e ao final de
quatro anos em São Francisco come-
çámos a criar laços e ganhámos um
sentido de permanência. Mas sempre
nos sentimos motivados por novos
desafios, e como acontece sempre
com uma mudança, sair de São Fran-
cisco era um desafio ao nível pessoal
e profissional. Na altura, Portugal e
Espanha estavam ‘pujantes’ ao nível
da arquitectura, sendo uma referên-
cia ao nível internacional. Queríamos
fazer parte deste momento da arqui-
tectura, queríamos estar presentes, e
Portugal surgiu como a escolha natu-
ral para estabelecer o Atelier. Lisboa é
uma cidade muito atractiva e tem a
escala ideal para se viver. Foi o nosso
lugar de eleição para o ponto de par-
tida, e é hoje a nossa base. 

Que balanço fazem da vossa
actividade até aqui? 

É positivo. Estamos muito satis-
feitos com o trabalho que desenvol-
vemos nos últimos 5 anos em Lisboa
e com a possibilidade de aprofundar
o nosso pensamento em termos de
arquitectura, espaço e paisagem.
Também pelo facto de termos duas
obras construídas em Portugal, e
outra que terá início em Espa-
nha...sentimos que foi uma boa
aposta termos vindo para Lisboa.

ao longo do nosso percurso. 
Por outro lado, temos um projecto de
reabilitação de um edifício na vila de
Óbidos vocacionado para as indús-
trias criativas. Este projecto reúne
temas que nos motiva e no qual gos-
taríamos de ter uma maior interven-
ção: a reabilitação e a criação de
espaços para as indústrias criativas. 
As casas unifamiliares também
constituem um programa estimu-
lante porque nos exige um envolvi-
mento pessoal e uma relação muito
próxima com cada cliente. A Casa
MB foi uma experiência nesse sen-
tido e reflecte o grau de exigência e
o compromisso que é necessário
neste tipo de programa.

Que projectos/obras elegeriam
como as mais desafiantes até
hoje?

Qualquer projecto que fazemos
apresenta sempre um novo desafio.
Contudo, aquele que mais se destaca
neste momento, é o “Acesso ao cas-
telo de Buñol”, em Espanha. Foi um
concurso internacional que ganhá-
mos o 1.º prémio e, neste momento,
estamos a aguardar pela indicação
do Ayuntamiento de Buñol, para dar
continuação aos projectos e ao ar-
ranque da obra.  É uma intervenção
no espaço público que se destaca
pela  sua subtileza, a forma como se
relaciona com o contexto envolvente
e pelo uso dos materiais escolhidos
(blocos de terra compactada). Mas
também, por ser um projecto em Es-

As pessoas que temos vindo a conhe-
cer e as colaborações estabelecidas
vai muito além da equipa no nosso
Atelier. É uma fase muito estimu-
lante e temos muitos projectos que
queremos concretizar, aqui e lá fora. 

Existe um modo de fazer ar-
quitectura no Brito.Rodriguez?

Nesta altura podemos dizer que co-
meçamos a encontrar determinados
temas que são recorrentes nos nossos
projectos, notamos uma evolução e
um fio condutor.  Interessa-nos muito
a valorização e a captação da expe-
riência emocional e sensorial do es-
paço e a nossa abordagem é muito
consciente nesse sentido. Procura-
mos sempre criar espaços de intimi-
dade, reflexão e contemplação onde
o nosso corpo se relacione com o que
nos rodeia, e que intuitivamente sabe
quando e como o deve percorrer,
mais rápido ou mais devagar, e
quando é um momento de pausa... o
movimento e o ritmo são factores es-
senciais e determinantes no carácter
dos nossos projectos. Procuramos
criar espaços que celebram as expe-
riências sensoriais onde a paisagem
assume características cénicas e es-
culturais, projectos que procuram re-
flectir a essência do espaço através da
redução do uso dos materiais. Outro
tema comum nos nossos projectos é a
forma como intervimos no lugar. A
nossa arquitectura não se impõe na
paisagem, são gestos subtis que pro-
curam dar ênfase às qualidades in-

trínsecas do lugar. O muro é prova-
velmente o exemplo mais paradig-
mático de um gesto arquitectónico no
espaço da paisagem. Para além de
criar fronteiras, estabelece limites e
revela o poder da arquitectura. É in-
teressante observar como a sua con-
figuração, dimensões e materiais
construtivos, se modificam de acordo
com o seu contexto específico e a sua
história. O muro é arquitectura pura.
Um elemento que define espaços e
territórios, com uma força inigualá-
vel. Procuramos reflectir esta abor-
dagem nos nossos projectos, a
expressão elementar de elementos
compositivos que definem a percep-
ção do espaço. Em 2006, fomos ao
México para visitar as obras do ar-
quitecto Luis Barragán e a visita à
Casa Gilardi teve um grande impacto
sobre nós, enquanto arquitectos e
como indivíduos. Foi uma experiên-
cia intensa, sentir os estímulos que
um determinado espaço provoca no
nosso corpo e o poder que a arquitec-
tura tem no nosso estado de espírito
- absolutamente belo e comovente. 

Olhando para o vosso portfólio
identificam algum tipo de pro-
grama que seja predominante? 

Os programas que nos permitam
desenvolver espaços contemplativos,
onde se pretende que o indivíduo se
relacione intensamente com o espaço
e o lugar. Não é por acaso que os mu-
seus, enquanto lugares de contempla-
ção, têm sido um programa recorrente
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panha, é um desafio que exige uma
logística diferente no nosso Atelier e
de toda a equipa. É um projecto que,
na nossa opinião, reflecte muito bem
a nossa abordagem da arquitectura
na paisagem, a forma subtil como in-
tervimos e como procuramos enfati-
zar as qualidades intrínsecas do lugar
e o seu carácter espacial.

Que projectos têm actual-
mente entre mãos?

Neste momento estamos muito
atentos e focados nos Estados Uni-
dos, com alguns projectos que se po-
derão vir a realizar no Texas.
Também estamos a dar os primeiros
passos numa futura colaboração
com a artista plástica Kate Beck, em
Maine. É importante estarmos aten-
tos às oportunidades que vão sur-
gindo no campo da arquitectura,
expectativas e tendências, e que se-
jamos nós, também, a estabelecer
objectivos e a criar novos desafios.

Que perspectivas têm em rela-
ção à prática da arquitectura no

para o nosso Atelier.  No workshop
que realizámos com o artista plás-
tico Arjan Janssen (Holanda) rece-
bemos estudantes e jovens
arquitectos de Portugal, Polónia,
Itália e Estados Unidos.  É uma
forma que encontrámos de mate-
rializar num espaço físico as rela-
ções que se vão sedimentado, e
partilhar essas experiências e co-
nhecimento com um grupo mais
alargado de pessoas. Os resultados
são extremamente gratificantes.

Em 2012 foram seleccionados
pela revista Wallpaper para inte-
grar a lista de 20 ateliers mais
emergentes a nível mundial.
Como viram essa selecção?

A nomeação foi feita pela revista
britânica Wallpaper* que, anual-
mente, destaca os gabinetes interna-
cionais com melhores perspectivas
de crescimento, todos de diferentes
países e de seis continentes. Foi uma
distinção que nos fez sentir muito
honrados e nos deu uma grande sa-
tisfação  porque fomos selecciona-
dos com a nossa primeira obra
construída em Portugal, a Casa MB,
em Óbidos. 

Que planos têm para 2014?
Sem dúvida que queremos conti-

nuar a sedimentar e a evoluir no per-
curso que temos vindo a trilhar...
intervir mais na requalificação e valori-
zação dos espaços.... ter mais works-
hops e exposições no atelier... estar
mais presente aqui e noutros países...
incrementar relações, estabelecer par-
cerias e criar novas dinâmicas. Uma
coisa é certa, vamos continuar a traba-
lhar com a mesma intensidade e pai-
xão por Arquitectura...! !

futuro? 
A prática da arquitectura será o

que sempre foi... a criação de es-
paço, a relação emocional e senso-
rial que se estabelece com o
indivíduo e com o lugar. Quando
exercemos uma actividade por pai-
xão encontramos sempre uma
forma de estar activo.. por vezes
temos que viajar, mudar, adaptar, re-
flectir, pensar, ensinar, agir, apren-
der, intervir, escrever...tudo isso são
formas de pensar arquitectura. Na
nossa opinião, para a prática da ar-
quitectura no futuro só não nos po-
demos acomodar! Temos que estar
atentos e cientes das áreas onde po-
demos intervir.  Neste momento,
somos três a quatro pessoas no Ate-
lier. Não rejeitamos a ideia do Ate-
lier crescer em número de
colaboradores, mas deve ser um
processo gradual, com a entrada de
mais projectos e a necessidades de
resposta pare eles.

O gabinete organiza works-
hops e já acolheu exposições.

Qual o objectivo destas acções e
eventos?

Desde muito cedo que recebemos
a influência de diferentes áreas de
expressão artística. A experiência
mais marcante foi a visita à Funda-
ção Chinati, em Marfa, onde visitá-
mos Donald Judd, e a visita ao
Double Negative, de Michael Heizer,
em Overton, Nevada. Existe uma
grande proximidade entre os concei-
tos inerentes nas obras de determi-
nados artistas, a land art e a
arquitectura. A forma com um gesto
intervém na paisagem, ou como
uma determinada peça de arte e/ou
escultura influência o carácter con-
templativo do espaço, pode ser
apreendido por qualquer indivíduo.
Uma peça de arte/escultura provoca
emoções, uma intervenção de land
art provoca o nosso corpo em rela-
ção à paisagem. Este são os princí-
pios fundamentais que procuramos
expressar na arquitectura, o carácter
contemplativo, a relação do espaço
com o corpo e a paisagem.  Aspectos
compositivos que nos permitem sen-
tir bem num determinado espaço.
Os workshops que organizamos no
nosso atelier, sob o tema Arte e Ar-
quitectura, pretendem promover a
relação e a sinergia entre estas
duas disciplinas artísticas. Os
workshops são um meio extraordi-
nário para estabelecer um foco de
intensa criatividade e conheci-
mento; e partilhar o que nos ins-
pira e o que nos move diariamente.
Por outro lado, este nosso lado um
pouco ‘nómada’, que vivemos em
diferentes culturas e sempre estive-
mos ligados a ambientes onde se
juntam várias nacionalidades, é
algo que sempre quisemos trazer

16 | 10 de Janeiro de 2014

www.construir.ptArquitectura

Atelier Brito.Rodriguez com Exposição do artista holandês Arjan Janssen
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Casa MB, Óbidos, Portugal  
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