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Roomalaisten saavuttua silloisen Portugalin
alueelle 200-luvulla eaa, arkkitehtuuri alkoi
kehittyä merkittävästi ja siihen tuli vaikutteita
muiden Välimeren maiden kulttuureista. Roomalaiset rakensivat Portugaliin akvedukteja,
siltoja, teitä, teattereita, temppeleitä, areenoja
ja muita julkisia rakennelmia. Maurit vuorostaan rakensivat omalla valtakaudellaan vuoden
711 jälkeen Portugaliin linnoja, temppeleitä ja
kalkittuja taloja. Eri aikakausien arkkitehtuuri
lomittuu sulavasti nykyajan rakentamiseen.
1500-luvun ensimmäisten vuosikymmenten johtavaa portugalilaista arkkitehtuurityyliä kutsutaan kuningas Emanuel I:n mukaan
manuelismiksi eli emanuelin tyyliksi. Siinä oli
perinteisten ainesten lisäksi vaikutteita niiden
maiden kulttuureista, joita löytöretkeilijät, kuten
Vasco da Gama ja Pedro Álvares Cabral, siihen
aikaan tutkivat. Säilyneitä manuelismia edustavia rakennuksia ovat esimerkiksi luostari
Mosteiro dos Jerónimos Lissabonin Belémissä.
Portugalin pitkät perinteet, maantieteellinen
eristyneisyys, pitkän autoritaarisen hallituksen valtakaudet, sekä joukko lahjakkaita arkkitehteja on pitänyt Portugalin uudemmankin
arkkitehtuurin melko omanlaisenaan – ilman
kansainvälisiä jäljitelmiä. Portugalin arkkitehtuuri on kehittynyt huomioiden paikallisen perinteen, mutta samalla luonut uutta ja
omaa. Arkkitehtuuri on viime vuosikymmeninä

Betonin vuotuinen arkkitehtuuri- ja ympäristörakentamisen
matka kiersi syyskuussa Portugalissa kuuden päivän ajan.
Atlantin valtameren rannalla sijaitsevan Portugalin arkkitehtuuri ja taiteet ovat saaneet vaikutteita maurilaisista ja itämaisista kulttuureista, jotka paikoin värittävät edelleen myös uutta
arkkitehtuuria. Euroopan kulttuuripääkaupunkina toimineiden
Lissabonin vuonna 1994 ja Porton vuonna 2001 ympäristöihin
on rakennettu runsaasti uutta arkkitehtuuria.

noussut kansainvälisestikin hyvin tunnetuksi
ja arvostetuksi.
Vaikka Portugalin moderni arkkitehtuuri
liitetään usein Alvaro Sizaan, on monia muitakin
nimiä noussut kansainvälisesti tunnetuiksi.
Esimerkiksi taiteen ja tieteen säätiön päärakennus Fundação Calouste Gulbenkian, joka
rakennettiin 1960-luvulla, on suunnitellut Rui
Atouguia, Pedro Cid ja Alberto Pessoa. Nykyajan
tunnetuimpia portugalilaisia arkkitehteja ovat
Alvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura ja
Fernando Távora. Siza Vieira voitti vuonna 1992
ja Souto de Moura vuonna 2011 arkkitehtuurin
Pritzker-palkinnon. Myös Tomás Taveira, Pancho
Guedes, Gonçalo Byrne, Francisco ja Manuel
Aires Mateus ovat suunnitelleet uutta näyttävää
portugalilaista arkkitehtuuria.
Lissabonin arkkitehtuurista
Lissabon on eläväinen kaupunki, joka on täynnä
historiallisia nähtävyyksiä. Löytöretkeilijöiden
ajoilta ovat peräisin komeat palatsit, luostarit,
kirkot ja linnat. Lissabonin kukkuloilta voi ihastelella Rossio-aukion ympärille levittäytyvää
kaupunkia.
Lissabonin maanjäristys vuonna 1755 ja sitä
seuranneet hyökyaallot sekä tulipalot tuhosivat
monia arkkitehtonisesti merkittäviä rakennuksia. Suurin osa Lissabonista jouduttiin rakentamaan kokonaan uudelleen.

Alvaro Siza Vieira oli vastuussa Lissabonin
vuoden 1998 mailmannäyttelyn minimalistisista
maamerkkiluomuksista, kuten Portugal Expo
98-paviljongin suunnittelusta. Hän vastasi myös
valtavasta kunnostusprojektista Chiadon ostosalueella vuoden 1988 tuhoisan tulipalon jälkeen.
Lissabonin lähes kaikki alueet ovat arkki
tehtonisesti mielenkiintoisia. Baixa on kunnianosoitus suurelle 1700-luvun kaupunkisuunnittelulle ja -arkkitehtuurille. Jykevät,
majesteetilliset Pombaline rakennukset on
rakennettu kestämään maanjäristyksiä.
Vuosisata myöhemmin rakennettiin Baixan
pohjoispuolella oleva lähiseutu Avenida da Liberdadea pitkin. Tätä lähiseutua seurasi nopeasti
kaupungin laajennukset Avenida da Liberdadesta ja Parque Eduardo VII:sta länteen Amoreirasiin ja itään, joista muodostuivat nykyisen
Avenidas Novasin alueet.
Uutta arkkitehtuuria nousee Lissaboniin
koko ajan. Uusia alueita rakennetaan vanhoille
teollisuus- tai satama-alueille ja täydennysrakentamista on käynnissä monilla alueilla. Vanhaa
rakennuskantaa kunnostetaan myös koko ajan.
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Braamcamp Freire Secondary School. Pontinha,

Lissabon.2012. CVDB Arquitectos. Koulurakennuksen
keskelle jää piha-aukio ja suojaisia oleskelupaikkoja.
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2–4	  Braamcamp Freire Secondary School. Pontinha,
Lissabon.2012. CVDB Arquitectos. Betonisen koulurakennuksen julkisivuissa on sekä paikallavalu- että
elementtirakenteita. Sisätiloissa on kontrastina käytetty
selkeitä värejä.
5–7	  Braga Stadium. 2003. Braga. Eduardo Souto de
Moura. Jalkapallostadion on ainutlaatuinen betoninen
kokonaisuus, joka sijaitsee vuoristomaisemassa.
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Nursing home. 2013. Alcacer do Sal. Francisco ja

Manuel Aires Mateus. Moderni vanhustentalo sijaitsee
maalaismaisemassa.
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Nursing home. Leikkaus. Valkoiseksi rapatun talon

rakenteet ovat betonia ja tiiltä.
10-11

Paula Regos´s House of stories. 2011. Cascais.

Eduardo Souto de Moura. Paula Rego on portugalilainen
taiteilija, joka on rakennuttanut museon. Taidemuseossa on myös vaihtuvien taiteilijoiden näyttelyitä.
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Rakennuksessa sijaitsee myös kahvila ja myymälä.
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Porton arkkitehtuurista
Portugalin toiseksi suurimman kaupungin
Porton vanha kaupunki on asettunut kukkuloiden huipulle ja kallioiden reunoille. Vanha
kaupunki on erittäin tiivis ja sitä on helpointa
kiertää kävellen. Porton sillat, rakennukset ja
kaupungin lyhdyt ovat vartioineet Douro-jokea
vuosisatojen ajan.
Viime vuosikymmeninä kaupunkia on
uudistettu valtavasti. Rakennuksia, katuja ja
aukioita on kunnostettu ja uusia rakennettu.
Portolla oli aikaisemmin hieman epämääräisen
satamakaupungin maine. Nyt Portossa yhdistyvät eräänlainen vanha maailma maustettuna
uusilla rakennuksilla, kuten konserttitalo Casa
da Música tai Vodafonen toimistorakennus kaupungin keskustassa.
Porton arkkitehtuurikoulu tunnetaan hyvin
kansainvälisesti nimellä Escola do Porto tai
School of Porto. Koulun modernismin jatkajana
toimii 1992 aloittanut Faculdade de Arquitectura FAUP tai nimellä School of Architecture.
Portosta valmistuneita arkkitehteja ovat muun
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muassa Fernando Távora, Álvaro Siza ja Eduardo
Souto de Moura.
Matkakohteissa oli runsaasti nähtävää
myös ympäristörakentamisessa. Paikallinen
luonnonkivi ja betoni vuorottelevat katujen ja
aukioiden päällysteissä. Kasvillisuus ja istutukset ovat runsaita. Vesiaiheet solisevat luoden
samalla virkistävää mikroilmastoa kuumassa
kesäsäässä.

12 Casa da Música. 2005. Porto. Rem Kolhaas Architects. Konserttitalo on suuri tapahtumapaikka keskellä
kaupunkia. Se on toiminnassa aktiivisesti pitkin päivää
niin harjoitustiloina kuin moninaisissa esityksissä.

Kaihoisaa fadoa lounaalla ja päivällisellä
Portugalilaisen musiikin tunnetuin suuntaus
on kujilla ja ravintoloissa viihdyttävä fado, jonka
uskotaan syntyneen Lissabonin merenkulkijoiden keskuudessa. Fadoon liittyy läheisesti käsite
saudade, surumielinen kaipuu. Luonteeltaan
musiikki on hyvin henkilökohtaista tunneilmaisua ja fadon esittäjä tuo esiin sekä ilojaan että
surujaan kahden kitaran säestyksellä. Fadon
aiheet ovat usein esittäjälleen ajankohtaisia.
Arkkitehtuuripäivien jälkeen nautimme illallista perinteisissä Fado-ravintoloissa kuunnellen
samalla laulun tarinaa.
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13 Vodafone Headquarters. 2008. Porto. José António
Barbosa & Pedro Lopes Guimarães. Vodafonen pääkonttori on muodoltaan kuin betoninen timantti. Sen
vinot pinnat ja särmikkäät muodot jatkuvat sisätiloissa.
Myös pihasuunnittelussa jatkuu sama muotokieli.
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Architectural trip to Portugal
The Finnish Concrete Industry Association
arranged in September a roundtrip in Portugal
to study Portuguese architecture and environmental construction. In Portugal, architecture
and other arts have been influenced by Moorish
and Oriental cultures, and in some places they
are still reflected in also modern architecture.
There is a lot of new architecture particularly in
the areas of the two Portuguese cities that have
been elected as European Capitals of Culture;
Lisbon in 1994 and Porto in 2001.
The development of Portuguese architecture
has been based on local tradition, supplemented
with the creation of new national elements. In
the past decades Portuguese architecture has
become widely recognised and acknowledged
also on the international level.
Although the name Alvaro Siza is often associated with modern Portuguese architecture,
there are also other architects who have gained
international recognition. Fundação Calouste
Gulbenkia, built in the 1960’s, was designed by
Rui Atouguia, Pedro Cid and Alberto Pessoa.

Well known contemporary architects include
Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura and
Fernando Távora. Siza Vieira won the Pritzker
Architecture Prize in 1992 and Souto de Moura
in 2011. Tomás Taveira, Pancho Guedes, Gonçalo
Byrne, Aires Mateus are also among the creators
of new Portuguese architecture.
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