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Resumo

O presente trabalho surge no seguimento da solicita-

ção de um projeto de arquitetura para uma casa de férias 

em Alcácer do Sal, que constitui o objeto de estudo e de 

projeto da presente dissertação. Este retrata a experiên-

cia e as estratégias utilizadas para a realização de uma 

proposta a apresentar ao cliente, abordando o processo 

de projeto, desde a definição de uma ideia, passando pela 

relação com o cliente, culminando numa proposta final.

O projeto desenvolveu-se tendo como referência o lu-

gar, a relação da arquitetura com a paisagem e o contex-

to sócio-cultural onde se insere. O princípio binuclear de 

Marcel Breuer foi igualmente determinante na definição da 

organização espacial e o modelo arquitetónico proposto 

ao cliente, constituindo um conjunto de referências funda-

mentais para a definição de uma estratégia e desenho do 

conceito para a proposta em questão.

Durante o processo de desenvolvimento do trabalho, 

foi imposta, por parte do cliente, a elaboração de um ou-

tro projeto, a partir do qual resultaram duas propostas 

distintas: a “proposta do cliente” e uma proposta pessoal 

apresentada como alternativa, sendo estas colocadas em 

confronto, numa tentativa de compreender aquilo que é a 

verdadeira experiência de projeto de arquitetura, no qual 

as imposições de um cliente real, com vontades e ideias 

próprias, constituem uma presença bastante relevante e 

determinante na proposta final. 

Espera-se, portanto, que a presente dissertação se 

debruce essencialmente sobre este processo complexo 

e dialético, onde mais do que a proposta final se elabora 

uma reflexão sobre o processo inerente à concretização 

da mesma.
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Abstract

The following work arises from a request for an archi-

tectural project for a holiday home in Alcácer do Sal, whi-

ch is the object of study for the present dissertation. This 

work portrays the experience and the strategies that were 

used to carry out a proposal to be presented to the client, 

mentioning the design’s process, from the definition of an 

idea, to the relationship with the client, and, in the end, the 

final proposal.

The project was developed bearing in mind the refe-

rence to the place, a relation between the architecture, the 

landscape and the social and cultural context in which it is 

inserted. Marcel Breuer’s binuclear principle was equally 

important for the definition of a spatial organization and 

an architectural model that was proposed to the client, for 

it consisted in a multitude of references that were crucial 

for the definition of a strategy and concept design for the 

proposal in question.

During the developmental process, the client imposed 

the elaboration of another project, from which two distinct 

proposals resulted: the client’s proposal and a personal 

proposal, presented as an alternative. These two propo-

sals were scrutinized in an attempt to understand what is 

the true experience of an architectural project, in which the 

impositions of a real client, with his own wishes and ideas, 

are very important in determining the final proposal.

Therefore, it is expected that this study focuses prima-

rily on this complex and dialectical process, where more 

than the final proposal a reflection on the whole process, 

inherent to its creation, is elaborated.
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1. Apresentação
“Nota pessoal”

O tema da presente dissertação surgiu através de uma 

encomenda para um projeto de uma casa de férias em 

Alcácer do Sal, mais precisamente na Herdade de Palma, 

concelho de Setúbal. Logo apareceu a possibilidade de 

concretizar um projeto para uma casa, da qual eu viria a 

ser um dos utilizadores, o sentimento foi inexplicável. Iria 

não só ter a oportunidade de aplicar os meus conheci-

mentos, como fiquei bastante expetante pela confiança 

que depositaram em mim. Nunca pensei que tão cedo pu-

desse ter a oportunidade de desenhar o projeto para uma 

casa de férias e este se concretizar.

Agendada uma primeira reunião com o cliente, na qual 

foi apresentado o programa, logo surgiram ideias e um 

primeiro esboço para o desenho da casa. Com o decor-

rer do tempo foi desenvolvida uma proposta inicial, a qual 

foi apresentada numa segunda reunião com os clientes. 

Nessa etapa do processo deu-se o ponto de viragem. Foi 

nesse momento que me apercebi que o cliente já tinha 

contratado um outro arquiteto, impondo-lhe uma ideia 

bem diferente da minha para o desenho da casa. Todo 

o “sonho” acabou. A casa que eu idealizara para aquela 

família já não se iria concretizar. Porém, e apesar de não 

ter conseguido dar seguimento ao desenho que fui desen-

volvendo com base nas minhas pesquisas e referências, 

consegui adaptar algum do meu trabalho ao desenho  ini-

cialmente idealizado pelo cliente. 

O episódio deu origem a uma reflexão, ocorrendo algu-

mas questões pessoais que me levaram a pensar que isto 

talvez tenha acontecido por falta de experiência da minha 
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parte, ou alguma ingenuidade sobre o que realmente é o 

desenvolvimento de um projeto para um cliente real, ou o 

que eu designo de cliente-”arquiteto”. Com isto, quero di-

zer que se trata de um tipo de cliente que já está convicto 

do tipo de casa que quer, sendo inflexível às ideias alterna-

tivas propostas pelo arquiteto. O arquiteto, nestes casos, 

serve apenas para ajudar à concretização das fantasias 

do cliente.

Posto isto, o tema desta dissertação é mais do que o 

processo para o desenvolvimento do desenho de uma 

casa para um cliente. É antes parte de um processo que 

serve de aprendizagem para o futuro, um dos possíveis 

percalços que vão ocorrendo ao longo da vida profissional 

no âmbito da arquitetura.
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Objetivo

O principal objetivo da presente dissertação consis-

te numa aproximação à prática de projeto e, simultane-

amente, uma reflexão acerca do processo desse mesmo 

projeto. Procuram-se reunir as bases de pensamento e 

investigação que, em paralelo com a parte prática, atuam 

de forma a obter o projeto para uma casa. Com isto, a pre-

sente dissertação é dividida em cinco capítulos.

No primeiro foi feita uma abordagem ao tema da dis-

sertação, onde está presente uma nota pessoal, a aborda-

gem ao tema e uma reflexão inicial acerca do que consis-

tiu a dissertação.

O segundo capítulo, “Aproximação ao contexto”, con-

siste no estudo do local, no modo como as construções 

alentejanas se relacionam com a paisagem, clima e topo-

grafia. Primeiramente efetuou-se uma caracterização ge-

ral do lugar, fez-se uma aproximação ao território perten-

cente ao Baixo Alentejo, centrando-se principalmente na 

zona de Alcácer, e na forma como aí ocorreu a ocupação 

do território, dando origem às herdades tipicamente Alen-

tejanas. Seguidamente, elaborou-se uma análise da arqui-

tetura popular Alentejana. Posteriormente, foi estudada a 

importância da cortiça (sendo esta a principal produção 

da herdade) e as diferentes formas de aplicação deste 

material na arquitetura, assim como alguns exemplos atu-

ais da sua aplicação em Portugal.

No terceiro capítulo, “Modelos de habitação” foram 

abordadas questões com as quais o arquiteto lida no pro-

cesso criativo. Constitui uma base de apoio ao projeto. 

Trata desde a investigação dos componentes da casa, ao 

modo como se projeta e à forma como se habita. Procu-
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rou-se entender o habitar, tendo como base projetos de 

casas de férias isoladas, de forma a intervir consciente-

mente na organização do espaço doméstico. 

Este capítulo está dividido em quatro subcapítulos que 

foram descritos do geral para o particular ou mais preci-

samente do mais público para o mais privado. O primeiro, 

“relação com a paisagem” consiste numa análise e refle-

xão sobre a interação entre a arquitetura e a natureza, de 

que forma elas se encontram e de que maneira o lugar 

e todos os seus fatores, como o clima, a topografia, a 

vegetação, a orientação solar, o Genius Loci, etc. podem 

influenciar a construção. O segundo, “o pátio”, dado que 

se pretendia usar este sistema topológico, está presente 

uma procura das origens deste tipo de espaços exteriores 

e qual é o carácter na habitação, pelo que são abordados 

vários tipos de pátios e sua posição em relação à casa. 

No terceiro, “o alpendre”, tentou-se compreender este ele-

mento tanto pelo interior como pelo exterior e o seu papel 

na casa sendo este um tema recorrente da casa Alente-

jana, dado o tipo de clima existente. Por último, “zona co-

mum vs. zona privada”, fez-se uma análise aos espaços 

que compõem a casa diferenciando-os entre espaços de 

dia ou de noite, espaços interiores ou exteriores, e ainda 

foram analisados estes dois temas separadamente com 

referência a algumas bases utilizadas durante o processo 

de pensamento da casa.

O quarto capítulo da dissertação consiste nas etapas 

projetuais. Após a análise geral e a recolha de informação 

tratada nos capítulos anteriores, parte-se para uma aná-

lise mais específica do cliente e das suas necessidades e 

desejos. Está presente uma abordagem aos futuros habi-

tantes da casa e à forma como cada um deles idealiza e 

pensa usufruir dos espaços, sendo essencial este enten-
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dimento de forma a intervir conscientemente no desenho 

para o projeto da casa. Neste capítulo esteve presente todo 

o processo de pensamento e de prática projetual, assim 

como o relato da reunião com o cliente que deu origem 

a duas intervenções diferentes para o projeto da casa, o 

projeto do cliente e o meu. 

Objeto 

O objeto da presente dissertação refere-se a todo o 

processo que envolveu o projeto da casa. Desde a primeira 

reunião com o cliente ao processo de pensamento para o 

desenho da casa, ao inesperado ponto de viragem, até ao 

momento final que foi a vontade de desenvolver um pro-

jeto alternativo ao do cliente, mesmo sabendo que não se 

iria realizar.

Quando é referida a construção de uma casa, em geral 

refere-se à sua construção física, a coisas palpáveis. Po-

rém, antes disso, está presente um processo mental que, 

em geral, corresponde à fase do seu projeto. Quando sur-

ge a ideia da construção da casa, imediatamente surgem 

ideias de projeto através de memórias, de “bagagens” ad-

quiridas ao longo do tempo, de referências, idealizando um 

primeiro desenho. 

A fase do projeto conta com a relação e troca de ideias 

entre o arquiteto e o cliente, de forma a que este possa in-

tervir nas escolhas feitas para o uso do espaço doméstico, 

tentando assim que o futuro habitante se identifique com 

a casa. É importante ter uma ideia do espaço doméstico 

e das necessidades que variam consoante cada um dos 

habitantes da casa.

Para a elaboração de um projeto de arquitetura é impor-
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tante perceber que existem fatores “internos” e “externos”, 

os primeiros consistem na ideia que impulsiona o projeto, 

a relação entre o conceito e a concretização deste, o tipo 

de linguagem a utilizar e as intenções. Os externos consis-

tem no envolvimento direto com a família encomendante 

e, com ela, todo um universo de expetativas, de referências 

e de significados que, embora integrem sempre a concep-

ção do espaço, são do domínio de disciplinas vizinhas da 

arquitetura.

Ou seja, além do projeto, o objeto desta dissertação é tam-

bém o complexo processo que a envolveu.

Método

Na elaboração da presente dissertação, o método uti-

lizado consistiu primeiramente na compreensão e análi-

se de todas as componentes que envolvem o projeto de 

uma casa. Após ser apresentado o programa e os desejos 

iniciais do cliente, partiu-se para uma pesquisa de refe-

rências assim como para o reconhecimento do local. Para 

isso fez-se uma visita e uma recolha de material de supor-

te para a elaboração de uma primeira proposta. 

No decorrer da dissertação abordaram-se todas as 

condicionantes implícitas no processo projetual da casa 

e de que forma essas foram enfrentadas e resolvidas de 

forma a chegar ao projeto final. Projeto e reflexão serão 

assim desenvolvidos simultaneamente. 

No fim esperou-se um resultado que refletiu todos os 

obstáculos impostos na concretização de um projeto e de 

que forma é que esses guiaram e limitaram o trabalho do 

arquiteto.
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Fig. 1, 
Planície Alentejana.
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2. Aproximação ao contexto
Notas sobre o local

O presente capítulo trata de uma aproximação ao lo-

cal que serviu como base a alguns temas que serão abor-

dados ao longo da dissertação. Este dividiu-se em três 

subcapítulos. No primeiro, “Caraterização do local”, este-

ve presente uma breve introdução relativa à ocupação do 

Alentejo em geral e de que forma se pode compreender a 

sua origem, desde o paleolítico à distribuição das suas ter-

ras, até à criação das herdades. Esteve também presente 

uma análise da arquitetura alentejana assim como o tipo 

de vegetação mais presente no local. 

Seguidamente no subcapítulo “A importância da cor-

tiça” pois a Herdade de Palma é grande produtora deste 

produto, abordou-se o modo como esta é extraída e os di-

versas formas de utilização deste material na Arquitetura. 

Por último em “O uso atual da cortiça na Arquitetura” 

são abordados alguns projetos recentes que utilizaram o 

aglomerado de cortiça como revestimento exterior.
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Fig. 3, 
Sinalização das províncias do Alente-
jo e marcação do distrito de Alcácer 
do Sal
Fig. 4,
Carta hipsométrica de Portugal
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Sinalização dos Concelhos perten-
centes às províncias do Alentejo 
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2.1 Caraterização do local

O Alentejo é a mais vasta das regiões em que Portugal 

tradicionalmente se divide. É também diferente de todas as 

outras, porque, ao contrário delas, que são sempre atra-

vessadas e recortadas por serras e colinas, se estende por 

uma enorme planície fracamente ondulada, de horizontes 

perdidos muito ao longe sob um céu imenso.1

O Alentejo é uma região caraterizada pelas suas imen-

sas planícies e encontra-se dividida em duas províncias: o 

Alto e o Baixo Alentejo. A primeira é constituída por vinte e 

oito concelhos, catorze pertencentes ao distrito de Évora e 

catorze ao distrito de Portalegre. Quanto ao Baixo Alentejo 

este incorpora dezoito concelhos, catorze deles perten-

centes ao distrito de Beja e quatro ao distrito de Setúbal. 

[Fig. 2]

 O homem ocupou o Alentejo desde muito cedo, exis-

tindo vestígios datados desde o Paleolítico. Os vestígios 

tornam-se mais patentes no período Neolítico. No perío-

do denominado por Idade do Bronze, surgem os primeiros 

povos provenientes do Mediterrâneo, maioritariamente fe-

nícios, à procura de metais, como o cobre e o estanho.

Com a chegada dos romanos à península ibérica, 218 

a. C., surgiu um domínio deste povo na região a sul do 

Tejo e a sua ocupação trouxe mudanças na vida rural e 

urbana, implementando a sua civilização. Exemplos disso 

são as suas leis, a divisão administrativa do território, a 

agricultura e algumas técnicas e materiais construtivos. 

Os romanos e posteriormente os árabes, devido à ocupa-

ção preferencial em grandes centros populacionais, dando 

privilégio à exploração dos solos mais férteis, originou no 

Alentejo áreas de grandes dimensões intocadas pela mão 

1 - MATTOSO, José, DEVEAU, Suzan-
ne e BELO, Duarte - PORTUGAL: O sa-
bor da Terra. Maia, Circulo de Leitores, 
2013. p. 593
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Fig. 5,
Freguesias que compõem atualmen-
te o Concelho de Alcácer do Sal com 
sinalização do local de implantação.
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Fig. 6,
Sinalização do local de implantação.
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do homem. E foram esses os terrenos entregues poste-

riormente às ordens militares, como veremos mais à fren-

te.2

Alguns desses povos fixavam-se nas zonas da foz do 

Sado, local onde se encontra a cidade de Alcácer do Sal. 

Situada no Baixo Alentejo é uma região caraterizada por 

extensas planícies. [Fig.3 e 4] O seu concelho, está dividido 

em 4 freguesias. [Fig. 5] A Herdade de Palma localiza-se 

mais a norte do concelho, a cerca de 11 km da cidade de 

Alcácer do Sal e próxima do estuário do Sado. [Fig. 6]

Foi ocupada por diversos povos durante mais de qua-

tro séculos, até à conquista de D. Afonso II em 1217, ato 

bastante importante pois assegurou a defesa da linha do 

Tejo e impulsionou o avanço da reconquista do Alentejo e 

Algarve.3

Até à conquista cristã, no século XII, Alcácer do Sal e 

Mértola, eram pontos de grande importância. Estes man-

tinham fácil contacto com as grandes capitais situadas 

a leste, devido à sua localização estratégica, sendo uma 

grande entrada para a navegação oceânica e escoadou-

ro fácil de riquezas.4 Com a reconquista deu-se uma re-

organização do território Alentejano. As grandes cidades, 

como Beja e Évora, ficaram na posse do rei enquanto que 

os terrenos que as envolviam foram entregues a ordens 

militares, especialmente à Ordem de Santiago da Espada, 

na segunda metade do século XIII e princípio do século 

XIV, mais precisamente os terrenos pertencentes ao Baixo 

Alentejo, inclusive o Vale do Sado, dando origem a dois re-

gimes contrastantes: o senhorial e o concelhio. 

Alcácer do Sal, desdobrada pelo porto de Setúbal, tor-

nava-se essencialmente um anexo da próxima foz do Tejo 

e um lugar de produção do sal destinado aos portos pes-

queiros do Norte da Europa, perdendo o seu papel regional 

4 - MATTOSO, José, DEVEAU, Su-
zanne e BELO, Duarte - PORTUGAL: 
O sabor da Terra. Maia, Circulo de 
Leitores, 2013. p. 596

3 - PEREIRA, Maria Teresa Lopes - Al-
cácer do Sal na Idade Média. Lisboa, 
Colibri, 2000. p. 47

2 -  Ibidem. p. 606
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Fig 7,
Vale do Sado, Alcácer do Sal
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outrora preponderante.5

O grande domínio administrativo centrado em Évora, 

fez com que grande parte do Baixo Alentejo ficasse vazia, 

deixando enormes planícies de terrenos baldios, à exce-

ção das margens norte e ocidental que incluíam Setúbal, 

Alcácer e Sines que, em 1835 chegaram a pertencer ao 

distrito de Lisboa. 

A região do Baixo Alentejo foi desenvolvida com base 

na agricultura tendo como principal produção o cereal, 

mais precisamente o trigo, do qual se fazia o pão alente-

jano. Sendo considerada em tempos o “celeiro do grande 

povo de Lisboa”.6

No século XVI são notórios os traços dominantes e es-

truturais da economia agrária do Alentejo, sendo a agri-

cultura complementada com a criação de gado. Porém, 

constata-se no final da Idade Média alguns conflitos entre 

as duas atividades, pois os proprietários tiveram de deli-

mitar os seus terrenos de forma a protegê-los da invasão 

pelos criadores de gado. 

Os homens acotovelam-se na cidade; nas vilas, nas al-

deias; a partir daí se dirigem os trabalhos do campo, aí se 

concentram as colheitas. Os “montes”, ou seja, os centros 

de exploração das herdades, manteriam alguma população 

fixa, mas serviam predominantemente como domicílio sa-

zonal nas épocas fortes do labor agrícola, durante as mon-

das e, antes de mais, nas colheitas, quando as necessida-

des de mão-de-obra se tornavam prementes.7

O Alentejo viu desde cedo a sua população concentra-

da em centros urbanos dispersos, [Fig. 8] e essa desigual 

distribuição da população originou, como afirma António 

Henriques da Silveira, a decadência da agricultura,8 pois 

havia um grande desaproveitamento do território devido 

aos terrenos abandonados, pertencentes a Ordens Milita-

6 - Ibidem. 610

5 - Ibidem. p. 597

8- Frase de um ensaio de António 
Henriques Silveira in Memórias Eco-
nómicas da Academia Real das Ci-
ências de Lisboa. MATTOSO, José, 
DEVEAU, Suzanne e BELO, Duarte 
- PORTUGAL: O sabor da Terra. Maia, 
Circulo de Leitores, 2013. p. 617

7- Ibidem. p. 615
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Fig 8,
Distribuição da população e estrutu-
ras urbanas.
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res e não cultivados.

O modelo de distribuição do povoado do Baixo Alen-

tejo no início do século XVI já se vê bem definido: litoral 

subpovoado e economicamente deprimido, o importante 

segundo lugar do Campo de Ourique e de Mértola, a função 

nodular do triângulo Beja-Serpa-Moura.9 

Esta situação vê-se continuada até à segunda me-

tade do século XIX e durou até às primeiras décadas do 

século XX, sendo a partir deste momento que se dá uma 

grande procura por esses terrenos, com a “Campanha do 

Trigo” implementada pelo Estado Novo, em 1937 e, poste-

riormente, através da cultura do regadio. O que se refletiu 

tanto na paisagem desta região como na sua estrutura so-

cial.  A introdução da mecanização e dos adubos químicos, 

permitindo elevar significativamente o rendimento, vieram 

motivar essa investida aos terrenos incultos.10

Nem todo o Baixo Alentejo dependia do trigo, já que 

desde os muçulmanos o vale do Sado era fornecedor de 

matéria-prima para a construção naval, em função da pro-

dução dos seus montados.11

O fim da “Campanha do Trigo” e as tentativas de re-

gadio vieram comprovar que a economia essencialmente 

cerealífera não era a verdadeira vocação Alentejana, sendo 

que mais tarde o trigo veio ser substituído pela caça e o 

gado.

O problema da agricultura Alentejana vê-se então con-

tinuado e a sua principal causa, segundo Manuel Alegre, 

era a posse da terra, que levava a uma distinção social, 

terra pouca para muitos/terra muita para poucos.12 Proble-

ma que vinha já de séculos atrás com a oferta de terras a 

ordens militares, referido anteriormente.

Com efeito, logo nesse período se começam a definir 

10 - Ibidem. p. 618/619

9 - MATTOSO, José, DEVEAU, Suzan-
ne e BELO, Duarte - PORTUGAL: O sa-
bor da Terra. Maia, Circulo de Leitores, 
2013. p. 616

11 - Ibidem. p. 633

12 - Ibidem. p. 623
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Fig 9,
Exemplos de Villas romanas

Fig 10,
Herdade Vila Galé, Beja

Fig. 11, 
Quinta do Paço de Valverde
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duas coisas: em primeiro lugar, um sistema de exploração 

da terra assente na “herdade”; em segundo lugar, um regi-

me de propriedade que concentra a posse eminente do solo 

num grupo de beneficiários da conquista militar.13

Está presente a possibilidade dessas herdades terem 

antecedentes nas villas romanas [Fig. 9] devido às seme-

lhanças das suas caraterísticas.14 A villa, teve origem em 

Itália como resposta a uma vontade de recato de modo a 

fugir à “clausura” e estilo citadinos, mas também a certas 

exigências sociais da própria cultura e religião. Principal-

mente a vontade de contacto com o campo e com a natu-

reza, em busca de um estilo de vida diferente. Trata-se de 

uma propriedade rústica, de diferentes tipos e dimensões, 

associada a terrenos para cultivo, com hortas, pomares, 

edifícios de apoio à agropecuária, habitações para os tra-

balhadores rurais e zonas de lazer como jardins, fontes, 

lagos, pavilhões, matas e pombais, relacionados com o 

estatuto social do senhorio. Caraterísticas muito seme-

lhantes às herdades Alentejanas. [Fig. 10 e 11]

Constatou-se então que o grande problema da agri-

cultura alentejana foi o de concentração. Vastos terrenos 

pertencentes a grandes proprietários que maioritariamen-

te não os exploravam, mas antes os alugavam a cam-

poneses ricos e nobres. Neste seguimento, e como José 

Mattoso refere, (...) o conceito de propriedade que perde 

consistência: o que conta é o controlo sobre os meios de 

produção, a capacidade de investir, e portanto, de rentabili-

zar uma maior ou menor quantidade de solo. É assim que 

nasce o conceito de “lavrador”, elemento vital na estrutura 

social alentejana no Antigo Regime.15

Viu-se então o povo alentejano dividido em duas cate-

gorias extremas, por um lado o grande lavrador e por ou-

tro o trabalhador assalariado por este. O primeiro residia 

13 - Ibidem. p. 624

14 -  BAGANHA, José - A arquitectura 
popular dos povoados do Alentejo. Lis-
boa, Edições 70, 2016. p. 256

15 - MATTOSO, José, DEVEAU, Su-
zanne e BELO, Duarte - PORTUGAL: O 
sabor da Terra. Maia, Circulo de Leito-
res, 2013. p. 629
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Fig 12,
Marcação do limites da Herdade 
de Palma e núcleos habitacionais 
próximos.
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na casa senhorial, no seu monte, e o segundo em aldeias, 

pequenos aglomerados de casas ou em habitações inse-

ridas dentro da herdade.

As grandes herdades poderiam ter entre 5000 a 6000 

hectares e cada proprietário poderia adquirir várias.16 Um 

dos grandes proprietários de herdades do Alentejo foi 

José Maria dos Santos que transformou as três maiores 

propriedades do país, Rio Frio, Palma e dos Machados, 

em explorações agrícolas altamente rentáveis. Na primei-

ra plantou a maior vinha do mundo, na segunda o maior 

montado do mundo e na terceira o maior olival da Penín-

sula Ibérica.17  Na imagem observa-se os limites atuais da 

Herdade de Palma e os aglomerados urbanos próximos. 

A proximidade da aldeia de Palma pode significar que em 

tempos pode sido propriedade da Herdade. [Fig. 12] 

Por consequência do grande problema de concentra-

ção de população, referido anteriormente, foram conside-

rados dois tipos de casa alentejana, a do povoado e a casa 

do monte.

O primeiro tipo, a casa do povoado, na generalidade era 

bastante marcada pela horizontalidade e composta por 

piso térreo ou dois pisos. A sua reduzida altura deve-se ao 

tipo de material utilizado que não consente altura elevada, 

mas também devido à casa se destinar apenas para ha-

bitação das pessoas, não necessitando de lojas, situando 

os celeiros, palheiros e currais em edifícios isolados. De 

planta rectangular simples, as divisões sucedem-se umas 

às outras e a entrada é feita geralmente pela cozinha.18 

[Fig. 14] 

Outra caraterística marcante nesta arquitetura são as 

chaminés, que podem ter diversas formas, mas tinham 

um caráter fundamental e central nas habitações, pois era 

à volta delas que se cozinhava e se fazia o convívio, sendo 

17 - Disponível em: <https://www.
p u b l i c o . p t / re p o r t a g e m / j o r n a l /
hectare-a-hectare-herdeiros-re-
fazem-quinta-40-anos-depois-
-do-prec-25124941>

16 - Ibidem. p. 625

18 - MOUTINHO, Mário - A arquitectu-
ra popular Portuguesa. Lisboa, Estam-
pa, 1979. p. 118
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Fig 15,
Exemplo de uma casa do monte

Fig 14,
Exemplo de uma casa do povoado

Fig 13,
Casa do povoado, Aldeia de Palma, 
Alcácer do Sal

Piso 0

Piso 1
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este o local das refeições. Não havia compartimentação, 

pois a sala de jantar e a cozinha eram um espaço só.19 A 

lareira geralmente consistia em pequenas fornalhas com-

postas por tijolo, rebocadas e caiadas.

Os telhados eram de telha cerâmica, herança da civi-

lização  romana, geralmente com uma ou duas águas de 

pouca inclinação, finalizando-se várias vezes em beirais 

simples. Isto transmite o tipo de clima seco da região.20 

Na fotografia de uma casa situada na aldeia de Palma, ob-

serva-se que as características da casa do povoado estão 

presentes, esta é também composta por um alpendre de 

entrada. [Fig. 13]

A casa do monte destinada ao lavrador, é térrea e a 

sua planta é regular e de grandes dimensões. Continha 

uma casa de entrada, uma grande despensa para o ar-

mazenamento de comida, uma cozinha com uma grande 

lareira para produção de pão que poderia servir também 

de refeitório para os trabalhadores. [Fig. 13] Para além da 

casa destinada à habitação do lavrador ou senhorio, es-

tão presentes ainda acomodações agrícolas e pecuárias 

e instalações para os criados e outros trabalhadores da 

herdade.21 

Para entender a arquitectura das casas populares é, pois, 

necessário entender o material, e o uso que dele é feito.22

A Alvenaria, a taipa, o tijolo, herdado pelos romanos, e 

a cal, são materiais recorrentes nestas habitações. A casa 

do sul é sempre rebocada e caiada, sendo um meio de de-

fesa contra o calor, o que mostra que o clima é um fator 

que influenciou bastante a arquitetura desta região. Este 

é mais seco entre os meses de Junho e Setembro sen-

do os meses de Janeiro, Fevereiro, Outubro, Novembro e 

Dezembro os de maior precipitação, como se pode ana-

lisar no gráfico. [Fig. 16] Devido à variação de tempera-

20 - Ibidem. p. 149

19 - BAGANHA, José - A arquitectura 
popular dos povoados do Alentejo. Lis-
boa, Edições 70, 2016. p. 147

22 - BARATA, José Pedro Martins 
- Arquitectura Popular Portuguesa. 
Correios e Telecomunicações de Por-
tugal, 1989. p. 53

21 - OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; 
GALHANO, Fernando - Arquitectura 
Tradicional Portuguesa. Lisboa, Dom 
Quixote, 1992. p. 169
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Fig,16,
Gráfico climático de Alcácer do Sal

Fig,17,
Gráfico de temperaturas de Alcácer 
do Sal

Fig 18,
Típica casa alentejana, Valverde, Évo-
ra. 

Fig 19
Casa em Bordeira, Aljezur
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turas, com verões muito quentes e secos, chegando aos 

30º nos meses de Julho e Agosto, e invernos muito frios, 

com uma temperatura média de 11,4º no mês de Janeiro 

[Fig. 17], as caraterísticas extremas do clima refletem-se 

na arquitetura, pois se por um lado se aproveita durante o 

inverno do sol através da sua orientação a sul, no verão a 

utilização de elementos caraterizantes como varandas, al-

pendres, terraços, pátios e as parreiras, ajuda a abrigar do 

sol.23 [Fig.18] Também por esse motivo, as paredes adqui-

riram grandes espessuras, de taipa ou alvenaria, de forma 

a obter uma grande inércia térmica.24 [Fig. 1] 24 - BAGANHA, José - A arquitectura 
popular dos povoados do Alentejo. Lis-
boa, Edições 70, 2016.  p.155

23 - Associação dos Arquitectos Por-
tugueses - Arquitectura popular em 
Portugal. Lisboa, Associação Arqui-
tectos Portugueses, 1980. p. 162
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Fig 20,
Sobreiros existentes na herdade de 
Palma

Fig 21,
Percurso de acesso à casa. Os 
sobreiros acompanham todo esse 
percurso
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Fig 22,
Localização atual do montado de 
sobreiro na orla mediterrânea

Fig 23,
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montado de sobreiro e da produção 
anual de alguma cidades
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2.2 A importância da cortiça

A esta flora estão associadas, como sempre, actividades 

económicas seculares, como por exemplo: a cortiça, que é 

extraída do sobreiro...25

O sobreiro é uma espécie arbórea, do género Quercus 

e espécie Suber da orla mediterrânea. [Fig. 22] Apesar de 

requerer alguma humidade, consente temperaturas altas 

e períodos secos de três a quatro meses (típicos do sul de 

Portugal) devido às raízes profundas, o que lhes permite 

alcançar lençóis freáticos a grandes profundidades. Tendo 

uma ocupação de 736.700 ha em Portugal Continental, um 

terço do território, estes encontram-se maioritariamente 

nas bacias dos rios Tejo e Sado e nos locais mais monta-

nhosos do Alentejo e Algarve. Só para termos uma noção 

da sua distribuição, podemos indicar que no norte, a sua 

ocupação atual é de 10.000 ha, no centro é de 15.200 ha, 

na zona de Lisboa e Vale do Tejo ocupam 155.900 ha, no 

Alentejo 527.200 ha e no Algarve 28.400 ha.26 [Fig. 23]

A melhor qualidade deste tipo de árvore é encontrada 

em altitudes abaixo dos 200 metros, porém é possível en-

contrá-los em altitudes superiores, até aos 900 metros ou 

mais, sendo nestes casos necessária uma maior interven-

ção do homem. 

O seu porte médio compreende uma altura de 15 a 20 

metros, com uma copa ampla e pouco densa. O sobreiro 

tem uma longevidade de cerca de 200 anos, sendo que 

apenas entre os 20 e 30 anos é que lhes é retirada a cortiça 

pela primeira vez, regenerando-se de forma a poder ser 

recolhida novamente. A primeira cortiça a ser retirada é a 

virgem, caraterizada pela sua irregularidade e reduzida uti-

lidade, segue-se a segunda colheita a qual é denominada 

25 - BAGANHA, José - A arquitectura 
popular dos povoados do Alentejo. Lis-
boa, Edições 70, 2016. p.72

26 - SILVA, Joana Guerreiro - A Utiliza-
ção da Cortiça na Arquitetura Tradicio-
nal Portuguesa. FAUP, Prova Final de 
Licenciatura em Arquitectura. Orien-
tação de Clara Vale, 2009
p. 22
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Fig 25,
Distribuição geográfica do sobreiro 
em Portugal

Fig 26,
Zona mais adequada à plantação do 
sobreiro em Portugal

Fig 24,
Tipos tipos de cortiça

Cortiça Virgem 

Cortiça Secundeira 

Cortiça Amadia
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de cortiça secundeira com as mesmas caraterísticas da 

primeira porém menos irregular e finalmente, a última, de 

nome amadia, sendo extraída a cada nove anos, é a mais 

regular e a matéria-prima para os produtos que dela são 

provenientes.27 [Fig. 24]

A cortiça é um material de origem vegetal, uma matéria 

prima renovável e 100% natural. É bastante versátil e com 

caraterísticas únicas: possui uma grande leveza, muita 

elasticidade, é praticamente impermeável e, sobretudo, 

um bom isolante térmico, eléctrico e acústico.

Em Portugal, o montado de sobreiro é um ecossistema 

autóctone que representa 21% da área florestal do país e 

é responsável pela produção de cerca de 50% da cortiça 

consumida no mundo. Este material é utilizado desde a 

antiguidade em diversas aplicações. [Fig. 25 e 26]

O Antigo Egito é o local onde se conhece a utilização 

mais remota da cortiça. Esta era utilizada em sarcófagos 

e ânforas com tampões do mesmo material. Também na 

Antiga Grécia, a cortiça era utilizada nas redes de pesca, 

apesar de atualmente não se verificar ali a presença de so-

breiros. Já os Romanos tiravam mais proveito da cortiça 

utilizando-a, por exemplo, como vedante de vasilhas, em 

cortiços para criação de abelhas, nos cabos de Ânforas, 

calçado feminino, etc. Em Portugal, a madeira de sobro foi 

utilizada na construção naval, como já referido anterior-

mente, pela sua grande impermeabilidade e resistência. 

Era utilizada sob a forma de prancha, dando origem a um 

infindável número de objetos como rolhas, bóias, reves-

timentos de solo, de paredes e de tetos, etc. ou aplicada 

mesmo em granulado dependendo da sua densidade e 

granulometria, resultando em materiais como o linóleo, 

instrumentos musicais, bolas, etc., sendo atualmente utili-

zado na construção através de revestimentos e isolamen-

27 -  Ibidem. p.15



42

Fig 28,
Janela da Sala do Capítulo, Convento 
de Tomar

Fig 27,
Imagem do Convento de Santa Cruz 
da Serra de Sintra
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tos. A sua grande resistência ao fogo e vibração levou a 

que atualmente este material seja utilizado pela NASA e 

pela ESA.28

Em Portugal a cortiça foi bastante utilizada na Arqui-

tetura. As construções das ordens mendicantes, devido à 

vontade de proximidade ao povo e à natureza, despojadas 

de riquezas, utilizavam os materiais que a terra tinha para 

lhes oferecer.29 No Convento da Arrábida, 1542, este mate-

rial local foi escolhido devido às suas grandes proprieda-

des isolantes tanto acústicas como térmicas tendo sido 

aplicada em portas, em paredes divisórias compostas 

por pranchas rebocadas por argamassa e caiadas. Outro 

exemplo da aplicação da cortiça é o Convento de Santa 

Cruz da Serra de Sintra, 1560, também denominado por 

“Convento da Cortiça”. Construído em contato direto com 

a natureza, este material foi escolhido pelas suas carate-

rísticas impermeabilizantes, isolantes e ainda decorativas, 

estando presente em revestimento de tetos e pavimentos, 

cruzes, janelas portas e alguns elementos estruturais da 

cobertura.30 [Fig. 27] O Convento de Santa Cruz do Buçaco, 

1628, também utilizava a cortiça como revestimento de 

portas, tetos e bancos.31

É notória a importância do sobreiro na cultura Portu-

guesa devido às suas grandes caraterísticas, e essa foi 

salientada através da utilização da sua textura como um 

dos temas para a ornamentação da janela da Sala do Ca-

pítulo do Convento de Tomar.32 [Fig. 28]

28 -  Ibidem. p. 26

32 - http://www.conventocristo.pt/pt/
index.php?s=white&pid=187

29 - Ibidem. p. 46

30 - Disponível em: <http://www.mo-
numentos.pt/site/app_pagesuser/
SIPA.aspx?id=6410>

31 -  SILVA, Joana Guerreiro - A Utili-
zação da Cortiça na Arquitetura Tradi-
cional Portuguesa. FAUP, Prova Final, 
orientação de Clara Vale, 2009. p. 46
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Fig 33,
Revestimento exterior com sistema 
de encaixe

Fig 32,
Revestimento de fachadas com aglo-
merado de cortiça expandida

Parede de alvenaria

Aglomerado 
expandido de cortiça

Parede de alvenaria

Regularização

Aglomerado 
expandido de cortiça

Chapa ondulada

Prumos

Adesivo

Parede de alvenaria

Revestimento Final
Reboco
Rede de Fibra de Vidro
Adesivo

Aglomerado 
expandido de cortiça

Fig 30,
Isolamento térmico e acústico de pa-
redes exteriores com aglomerado de 
cortiça expandida. Sistema ETICS

Parede de alvenaria

Parede de alvenaria

Aglomerado 
expandido de cortiça

Reboco

Revestimento Final

Fig 29,
Parede dupla com isolamento de 
aglomerado expandido de cortiça na 
caixa de ar

Fig 31,
Teto falso acústico

Aglomerado 
expandido de cortiça

Perfil metálico
Corkoco

Laje

Gesso cartonado
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2.3 O uso atual da cortiça na arquite-
tura

Como visto anteriormente, a cortiça foi utilizada ao 

longo dos anos em diversas formas na arquitetura devi-

do às suas caraterísticas e também por ser um material 

regional. Atualmente este material sofre um processo de 

transformação dando origem ao aglomerado expandido. 

Feito através de processos térmicos ou termoquímicos, é 

adquirida assim a expansão do material que, em conjunto 

com a ação dos aglutinantes caraterísticos deste, origina 

um aglomerado negro constituído de 100% de cortiça.33 

A sua aplicação na construção é diversificada, podendo 

ser usada como isolamento térmico e acústico, em juntas 

de dilatação, coberturas, pavimentos, paredes exteriores e 

interiores. Um exemplo da aplicação deste material com 

a finalidade de servir de isolante térmico e acústico é nas 

paredes duplas, onde o aglomerado de cortiça expandido 

ocupa a caixa de ar [Fig. 29]. Também em paredes exterio-

res em sistema ETICS [Fig. 30] ou ainda em tetos falsos, 

[Fig. 31] a cortiça é usada.

Quanto à utilização do material como revestimento 

exterior, requer estruturas planas verticais onde pode ser 

aplicado diretamente recorrendo a colagem [Fig. 32], atra-

vés de fixação mecânica [Fig. 33] ou ambas, variando de-

vido ao tipo de elemento estrutural. Estes podem ser com-

postos por paredes de alvenaria de tijolo, blocos de betão, 

pedra, betão celular, painéis pré-fabricados de betão ou 

estruturas metálicas.34

As vantagens deste tipo de revestimento são, entre ou-

tras, a possibilidade de redução da espessura das pare-

des, ser um material 100% natural e ecológico, melhora as 

33 - PINTO, Miguel José Leitão - 
Cortiça e a construção. FAUP, 2014. 
Dissertação de mestrado integrado, 
Orientação de Carlos Nuno Lacerda 
Lopes. p.35

34 - NETO, Vitor Emanuel Caldeira - 
Aplicações modernas de aglomerado 
de cortiça expandida (ICB) na constru-
ção. Porto, FEUP, Prova Final, orienta-
ção de José Manuel Marques Amorim 
de Araújo Faria, 2012. p. 80
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Carlos Prata • arquitecto

Exponor  •  Projecto Casa 2012                                                                          revisão 01  •  pormenores construtivos  •  10 e 11  •  19.Nov.12

Carlos Prata • arquitecto   04

Fig 35,
Planta da casa dos Portugueses Ex-
ponor 2012, Arquitecto Carlos Prata

Fig 36,
Cortes construtivos horizontais 10 e 
11 da casa dos Portugueses Exponor 
2012, Arquitecto Carlos Prata

Carlos Prata • arquitecto

Exponor  •  Projecto Casa 2012                                                                          revisão 01  •  pormenores construtivos  •  10 e 11  •  19.Nov.12

Carlos Prata • arquitecto   04

Fig 34,
Casa dos Portugueses, Exponor 2012

Carlos Prata • arquitecto

Exponor  •  Projecto Casa 2012                                                                           revisão 01  •  pormenores construtivos  •  26 e 27 •  19.Nov.12

Carlos Prata • arquitecto   12

Fig 37,
Corte construtivo vertical 26 da casa 
dos Portugueses Exponor 2012, Ar-
quitecto Carlos Prata
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condições térmicas e acústicas do edifício. Outra vanta-

gem é a sua fácil substituição, trocando assim a placa de 

aglomerado pretendida, e esta, depois de retirada, ainda 

tem a possibilidade de ser reciclada.35

O projeto da Casa dos Portugueses, Exponor 2012 do 

Arquiteto Carlos Prata é um exemplo. [Fig. 34] Este faz vá-

rias aplicações da cortiça utilizando-a como revestimento 

exterior (fixando-se com cola)  e como isolamento em sis-

tema construtivo ETICS. [Fig. 36] No exterior aplica a cor-

tiça numa faixa de 95 centímetros ao longo da fachada e 

a restante é rebocada. O seu sistema de fixação é através 

de cola. [Fig. 37].

Atualmente observam-se vários edifícios onde o aglo-

merado de cortiça é aplicado como revestimento exterior. 

Alguns exemplos são o Pavilhão de Portugal, o Colégio de 

Pedro Arrupe, o Ecorkhotel, e a casa Cork.

O Pavilhão de Portugal [Fig 38], projeto dos arquitetos 

Eduardo Souto de Moura e Álvaro Siza Vieira, elaborado 

para a Expo Hannover 2000, pode ser encontrado atual-

mente em Coimbra, na margem direita do Parque Verde 

do Mondego. Possui uma forma em “L” e a sua cobertura 

é ondulada, transmitindo organicidade ao edifício. Numa 

estrutura metálica foram fixados perfis em aço com as di-

mensões de 1x17 cm ao longo de todo o edifício onde são 

fixados os blocos de aglomerado expandido de cortiça, 

não contendo nenhum tipo de aditivo.36 Os blocos têm 15 

cm de espessura com faces desfasadas e são encaixados 

sobrepostos.

O Colégio Pedro Arrupe [Fig 39], projetado pelos GJP 

Arquitetos, é outro exemplo de utilização da cortiça como 

revestimento exterior, e é caraterizado por uma interação 

entre arquitetura e paisagismo. O aglomerado prensado 

de cortiça natural é colado ao suporte. 

36 - Disponível em: <http://www.
arquiteturaportuguesa.pt/cortica/>

35 - PINTO, Miguel José Leitão - Cor-
tiça e a construção. Porto, FAUP, Prova 
Final, orientação  de Carlos Nuno La-
cerda Lopes, 2014. p. 53
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Fig 38,
Pavilhão de Portugal, arquitectos Ál-
varo Siza Vieira e Eduardo Souto de 
Moura, Coimbra

Fig 39,

Colégio Pedro Arrupe, GJP Arquitec-
tos, Lisboa 2010.

Fig 41,

Casa Cork, Arquitectos Anónimos e 
Paulo Teodósio, Esposende 2007.

Fig 40,

Ecorkhotel, arquiteto José Carlos 
Cruz, Évora 2013.
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O primeiro hotel a utilizar a cortiça como revestimen-

to localiza-se em Évora, Ecorkhotel [Fig. 40], da autoria do 

arquiteto José Carlos Cruz. O aglomerado de cortiça atua 

como isolante térmico e acústico e é colado diretamente 

na estrutura.

Em Esposende, está localizada a casa Cork, [Fig 41], 

projetada pelos Arquitectos Anónimos e Paulo Teodósio. 

A habitação é composta por três pisos. No piso de aces-

so encontra-se a garagem, serviços e lavandaria, o último 

piso compreende a zona privada da casa onde estão si-

tuados os quartos, o piso intermédio  serve como ligação 

entre os dois e é onde se localizam as zonas sociais da 

casa. Foi a primeira casa a utilizar a cortiça como acaba-

mento final em Portugal, sendo aplicada em todo o seu 

perímetro, das fachadas até à cobertura. O tipo de fixação 

utilizada para o aglomerado de cortiça foi cola e nos vãos 

foi utilizada chapa perfurada, o que origina uma contenção 

dos custos de forma a sustentar esta casa de férias.37 37 - PINTO, Miguel José Leitão - Cor-
tiça e a construção, Porto, FAUP, Prova 
Final, orientação  de Carlos Nuno La-
cerda Lopes, 2014. p.58
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3. Modelos de habitação
Notas sobre modelos de habitação

Neste capítulo são apresentadas as principais referên-

cias que serviram de apoio ao projeto da casa. Os temas 

abordados respeitam uma hierarquia espacial, criando 

uma espécie de percurso que vai desde o público ao pri-

vado. Começando pela envolvente da casa, considerado o 

mais público, seguidamente o pátio semi-público, suce-

dendo-se o alpendre semi-privado e por fim, o interior da 

casa, o privado.

No primeiro subcapítulo, “relação com a paisagem”, o 

mais público, procurou-se entender, de que forma é que 

a arquitetura e a natureza se relacionam, de modo a que 

não haja um confronto, mas uma integração do construí-

do com o natural. São abordadas várias visões de alguns 

arquitetos sobre este tema, assim como os factores que 

caracterizam o lugar, de forma a intervir conscientemente 

no mesmo. O Genius Loci, Espírito do Lugar, foi utilizado 

como ponto de partida para essa compreensão. Segui-

damente, apresentaram-se várias formas de intervenção 

de alguns arquitetos tendo como principais referências a 

análise de habitações localizadas em terrenos isolados, no 

meio da natureza, e com programa de casas de férias.

Marcel Breuer esteve presente ao longo do capítulo não 

só pela sua forma de integração da arquitetura na nature-

za como também, pelo seu sistema organizacional binu-

clear (a separação do programa da casa em duas zonas, 

uma diurna e outra noturna).

O segundo “o pátio”, o semi-público, pretendeu-se fa-

zer uma análise temporal, de que forma os pátios foram 

importantes no tema da casa ao longo do tempo em civi-
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Fig 42,

Frame do filme Le Mepris rodado em 
1963 por Jean-Luc Godard, Casa Ma-
laparte, Adalberto Libera, Capri, 1937-
40
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lizações como a Mesopotâmica, grega e romana, e de que 

forma estes chegaram à atualidade. Procurou-se entender 

a sua origem e definição. Fez-se uma reflexão sobre o ca-

rácter deste espaço e de que forma é que este participa 

na casa. 

Seguidamente, no subcapítulo “o alpendre”, o semi-

-privado, procurou-se compreender este espaço coberto 

e qual o seu carácter e limite, sendo este um espaço inte-

rior-exterior, uma transição entre a casa, interior, e o exte-

rior. Analisaram-se as características assim como a sua 

importância na região do Baixo Alentejo.

O último subcapítulo “zona comum vs zona privada”, 

o mais privado, propôs-se analisar os espaços comuns e 

privados da casa, o papel de cada um deles repensando-

-os isoladamente, de forma a compreender na totalidade 

cada uma das zonas, os seus limites e relações. Este sub-

capítulo está ainda dividido em dois temas, “zona comum” 

e “zona privada”, onde esta dicotomia distributiva do pro-

grama da casa é analisada, de forma a compreender os 

espaços destinados a cada uma das zonas.
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Fig 43,

Herdade de palma
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3.1 Relação com a paisagem

A relação entre natureza e construção é decisiva na ar-

quitectura. Esta relação, fonte permanente de qualquer 

projecto, representa para mim como que uma obsessão; 

sempre foi determinante no curso da história e apesar dis-

so tende hoje a uma extinção progressiva.38

A dualidade entre o construído pelo homem e o natural 

está muito presente na elaboração de um projeto e a preo-

cupação em manter em diálogo a arquitetura e a natureza 

encontra-se no pensamento de muitos arquitetos. Quan-

do um arquiteto projeta para um lugar, há um conjunto de 

fatores a ter em conta como o clima, a história, os mate-

riais, a topografia, as pré-existências e o tempo, de forma 

a obter uma maior relação com o lugar.

Para Norberg-Schulz o lugar é um elemento central. Na 

sua análise, não se refere a um lugar abstrato, mas sim a 

cada lugar com a sua própria identidade. É neste sentido 

que desenvolve a sua obra Genius Loci: towards a pheno-

menology of architecture, onde se inspira no mito romano 

que consiste na crença de que cada lugar tem um espírito, 

uma alma própria. Refere ainda que o lugar é o elemen-

to fundamental para a existência da arquitetura e o que o 

seu espaço é, obrigatoriamente, o espaço existencial onde 

a ideia de espaço, de habitar e ainda o conceito de lugar 

se juntam.39

O homem habita quando pode orientar-se a si mesmo 

em; identificar-se ele mesmo com um ambiente, ou quando 

vive essa envolvente como plena de sentido. Morada signi-

fica algo mais do que refúgio/esconderijo. Implica que os 

espaços onde a vida se desenvolve são Lugares, no ver-

dadeiro sentido da palavra. Um Lugar é um espaço com 

38 - VIEIRA, ÁLVARO SIZA, Imaginar 
a evidência. Lisboa, Edições 70, 2000. 
p.17

39- PIRES, Amílcar Gil - A quinta de 
recreio em Portugal : vilegiatura, lugar 
e arquitectura. Casal de Cambra, Ca-
leidoscópio, 2013. p.98 
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Fig 44,

Esboço prospectivo de estudo da 
casa de chá da Boa Nova (1958-1963)
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carácter distinto. Desde tempos antigos o Genius Loci, ou 

espírito do lugar, tem sido reconhecido como a realidade 

concreta que o homem tem que afrontar e com a qual se 

relaciona na sua vida diária. A Arquitetura significa visualizar 

o Genius Loci e a tarefa do arquiteto é criar  lugares com 

sentido, com que ajuda o Homem a habitar.40

No entendimento do Genius Loci apresentado por Nor-

berg-Schulz são compreendidas três ideias: Identidade, 

História e Tradição. A Identidade é definida pela localiza-

ção, revela-se combinação entre as condições naturais e 

a morfologia da implantação; a História impõe o impedi-

mento de não haver uma mudança contínua numa envol-

vente, corresponde à estabilidade do lugar; por último, a 

Tradição é a necessidade de permanência da identidade 

do lugar, reúne a identidade e a história do lugar, e é ex-

pressa no tempo.41

Norberg Schulz refere que o conjunto de significados 

reunidos pelo Lugar é o que compõe o Genius Loci. Ao re-

lacionar a História com a Identidade não só se encontra 

uma referência espacial como temporal. Podemos então 

considerar que os lugares e os elementos pertencentes a 

este, encontram-se permanentes no decorrer da História 

e vão-se articulando ao longo dos tempos. Apesar desta 

permanência o lugar está em contínua formação.42

Para Schulz, recuperar a ideia do Genius Loci deve-se à 

necessidade de participar criativamente na configuração de 

uma envolvente significativa. 43 O conjunto de característi-

cas do lugar são o ponto de partida para a concepção de 

um espaço arquitetónico.

O equilíbrio que se procura com um sítio não é simples-

mente um bom resultado a nível de forma e escala, mas 

o modo como resulta quando contextualizado com o am-

biente circundante.

40 - NORBERG-SCHULZ, Christian - 
Genius Loci, Towards a Phenomeno-
logy of Architecture, Milano : Electa, 
1986. P.5. (Tradução livre)

43 - Ibidem. p. 106

41 - Citado em, PIRES, Amílcar Gil - A 
quinta de recreio em Portugal : vile-
giatura, lugar e arquitectura. Casal de 
Cambra, Caleidoscópio, 2013. p. 103 
in DUARTE, Fábio, Crise das matrizes 
espaciais, de Editora Perspectiva S.A., 
São Paulo, 2002. p. 72

42 - PIRES, Amílcar Gil - A quinta de 
recreio em Portugal : vilegiatura, lugar 
e arquitectura. Casal de Cambra, Ca-
leidoscópio, 2013. p. 104 
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Fig 45,
Casa de Chá da Boa Nova, Leça da 
Palmeira, Portugal
Fotografia da autora

Fig 46,
Piscina das marés, Leça da Palmeira, 
Portugal
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Com isto, é necessária uma análise geral do lugar, com-

preender o seu carácter e caraterísticas de forma a intervir 

conscientemente. Serão abordadas algumas intervenções 

feitas por arquitetos que têm por base os pensamentos re-

feridos anteriormente, tendo como principal ponto de par-

tida a compreensão do meio natural, sendo estas obras 

isoladas na natureza.  

O arquitecto Álvaro Siza considera que as caracterís-

ticas físicas do terreno são decisivas na arquitetura. Este 

procura sempre conceder uma grande importância ao lo-

cal, tanto ao nível de implantação, como na definição dos 

espaços exteriores e dos percursos envolventes. Exem-

plos disso são a casa de Chá da Boa Nova [Fig. 45] e as 

Piscinas de Leça da Palmeira [Fig.46]. Em ambas as obras 

encontra-se presente um perfeito diálogo entre o orgâ-

nico e o geométrico, não entrando em conflito mas sim 

em diálogo. Apesar de estar na  presença de um terreno 

rochoso, o arquiteto consegue preservar a identidade do 

lugar inserindo o construído de forma adquirir um sentido 

de pertença, como se sempre tivesse  lá estado.

 Peter Zumthor refere que quando numa paisagem que-

remos criar um novo local de encontro que estabeleça um 

novo cima e baixo, uma nova direita e esquerda, uma nova 

frente e trás, devemos tentar que a contemplação dessa 

paisagem nos possúa. Novos marcos. Às vezes, a síntese 

funciona: o construído e a paisagem construtiva fundem-

-se, crescem juntos criando um novo lugar, um lugar incon-

fundível.44

A interpretação duma envolvente natural ou construída, 

onde um edifício ou conjunto de edifícios se vão situar, é 

uma referência obrigatória na construção do próprio Lu-

gar.

Norberg-Schulz refere que não faria sentido imaginar 

44 - ZUMTHOR, Peter - Pensar la ar-
quitectura. Barcelona, Gustavo Gili, 
2004. p.100/101
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Fig 47,
Casa em Rodeiro, Melgaço

Fig 48,
Casa em Brunheiras, Odemira
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qualquer acontecimento sem referência a uma localiza-

ção. O lugar é, evidentemente, parte integrante da existên-

cia. É algo mais do que uma localização abstrata mas sim 

uma totalidade feita de coisas concretas com substância 

material, forma, textura e cor, que em conjunto determi-

nam um “caráter ambiental”, que é a essência do lugar. Em 

geral, um lugar é dado como um caráter particular ou “at-

mosfera”.45

Se a constituição geológica do solo orienta e define o 

destino do homem no lugar, comumente o clima desse lu-

gar determinará a sua vida, amoldando a sua existência físi-

ca e psíquica e definindo a sua actividade, o seu comporta-

mento, o seu agregado familiar, a sua habitação, o povoado 

e a região.46

O clima e a orientação do sol são também fatores do lu-

gar com grande influência no espaço. A forma, orientação 

e materiais arquitetónicos podem variar consoante estas 

condições. Como  se observa na arquitetura vernacular, a 

casa do Minho tem características distintas da casa Alen-

tejana, tanto ao nível dos materiais como na sua fisiono-

mia. A primeira utiliza granito e xisto na sua composição, 

geralmente desenvolve-se no piso superior, afastando-se 

assim do chão, reservando o rés-do-chão para adegas, 

pocilgas, currais, sendo estes bastante mais húmidos de-

vido às condições locais. O seu acesso, geralmente, é fei-

to através de uma escada em pedra. [Fig. 47] A segunda, 

como já referido no capítulo anterior, caracteriza-se pelo 

uso do tijolo, da taipa e cal, é composta por um só piso e a 

sua horizontalidade é bastante acentuada, sendo utilizada 

a cal no revestimento como proteção contra o calor. [Fig. 

48]

  Quanto à orientação da casa, segundo Raul Lino, a 

posição mais vantajosa da casa isolada, para efeitos da 

45 - NORBERG-SCHULZ, Christian - 
Genius Loci, Towards a Phenomeno-
logy of Architecture, Milano : Electa, 
1986. p.6. (Tradução livre)

46 - Associação de Arquitectos Por-
tugueses - Arquitectura popular em 
Portugal. Lisboa, Associação Arqui-
tectos Portugueses, 1980. p. 159
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Fig 49,
Planta da casa de Jorn Utzon, casa do 
sol, Maiorca, 1971

Fig 50,
Vista da casa de Utzon, 1971

Fig 51,
Vista da casa de Utzon, 1971
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iluminação natural, é quando em planta as suas diagonais 

fiquem orientadas segundo as linhas Norte-Sul e Leste-O-

este, porque assim todas as fachadas recebem os raios 

solares, uma após a outra.47 As zonas mais íntimas, como 

os quartos, devem preferencialmente estar orientadas a 

Nascente, de forma a receberem os raios de sol pela ma-

nhã, enquanto que os espaços de estar da casa, como as 

salas, orientados a poente, para usufruírem da  luz do sol 

da parte da tarde.

Nas casas Can Lis de Jorn Utzon, em Maiorca, 1971-73, 

e a Casa da Chuva de Juan Navarro, na Cantábria, 1978-

1982, apesar do diferente clima em que estão inseridas, a 

primeira com clima mediterrâneo, e a segunda com clima 

atlântico, é notória uma procura pelo enquadramento na 

paisagem mesmo que para isso resultem numa deforma-

ção da forma e carácter labiríntico. Em ambas está pre-

sente uma grande relação com o meio físico.48

A primeira, casa Can Lis do arquiteto Jorn Utzon49, é 

uma casa de férias construída para a sua família. A facha-

da norte é composta por muros que escondem os volu-

mes que se desenvolvem por trás deles, ao mesmo tempo 

que os ligam, tendo como única abertura a entrada consti-

tuída por um pequeno alpendre. A cozinha, sala-de-estar e 

os quartos adquirem volumes distintos e são dispostos no 

terreno com diferentes orientações e intenções, formando 

pequenos pátios entre eles. [Fig. 49] Em cada quarto es-

tão presentes pequenas aberturas onde o arquiteto coloca 

mobiliário para contemplação da paisagem. 

A luz natural que varia ao longo do dia cria cenários em 

cada espaço com as suas sombras. Observando a casa 

a Sul é notória a preocupação em manter a natureza e o 

construído em completo diálogo. [Fig. 50] Se por um lado 

os volumes são pousados na plataforma rochosa, por ou-

47 - LINO, Raúl - Casas Portuguesas: 
Alguns apontamentos sobre o arqui-
tectar das casas simples. Lisboa, Li-
vros Cotovia, 1992. p.35

48 - ÁBALOS, Iñaki - A boa vida: visita 
guiada às casas da modernidade. Bar-
celona, Gustavo Gili, 2003. p.100

49 - Arquiteto Dinamarquês nascido a 
9 de Abril de 1918. Formou-se na Real 
Academia de Arte de Copenhaga onde 
é discípulo de K. Fisker e Steen Eiler 
Rasmussen. Em 1946 vai para a Fin-
lândia trabalhar com Alvar Aalto. Em 
2003  ganha um prémio pritzker com 
a obra ópera de Sidney.  
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Fig 52,
Planta da casa da chuva de Juan Na-
varro, Cantábria, 1978-1982

Fig 55,
Vista da Casa da Chuva de Juan Na-
varro, Cantábria

Fig 54,
Vista da Casa da Chuva de Juan Na-
varro, Cantábria

Fig 53,
Perfil do terreno e com implantação 
da Casa da Chuva de Juan Navarro, 
Cantábria
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tro a vegetação invade todos os espaços não construídos 

camuflando alguns dos seus volumes. [Fig. 51]

Quanto à Casa da Chuva, obra do arquiteto Juan Na-

varro,50 é também uma casa de férias projetada para o seu 

irmão. O conjunto é caracterizado pela forma em “U”, onde 

saem dois braços que agarram a sua envolvente e por um 

corpo arqueado de ligação. Entre eles existe um pátio que 

se abre para a paisagem. [Fig. 52] O volume localizado a 

norte compreende os espaços diurnos da casa, o volume 

a sul os espaços noturnos e o de ligação os serviços. A 

garagem encontra-se anexa à ala noturna. [Fig. 54] 

A casa está implantada na encosta, numa posição do-

minante sobre o vale abrindo-se para oeste, a norte pode 

ainda ver-se o mar. [Fig. 53] Os materiais utilizados foram 

a pedra, vidro e zinco. Com a presença da chuva, estas 

transformam as suas texturas e cores e enfatizam a sua 

forma, tornando assim a casa parte do ambiente. A pre-

sença das árvores reforça a sua relação com a envolvente, 

ao mesmo tempo que a torna mais íntima, camuflando-a 

na natureza. [Fig. 55]

A arquitetura moderna americana tornou mais visível 

essa vontade de relação com o lugar. Através dos pátios, a 

procura de referências na arquitetura vernacular e tradicio-

nal, o uso de materiais locais e a introdução dos grandes 

envidraçados, fazia com que a casa se estendesse para o 

exterior, de forma a trazer a natureza para o seu interior. A 

noção de limite entre interior e exterior perdeu-se, notan-

do-se vontade de adaptar o construído ao lugar. A corrente 

organicista veio reforçar essa ideia com a procura cuidada 

da relação do edifício com a envolvente. [Fig. 56]

Um arquitecto que dá uma grande importância aos ele-

mentos característicos do lugar é Marcel Breuer51. Segun-

do este, a formação da terra, as árvores, as rochas, são 

50 - Arquiteto, pintor e escultor espa-
nhol. Formou-se em 1965 na Escola 
Técnica Superior de Arquitectura da 
Universidade Politéctica de Madrid. 
Foi professor convidado em Filadélfia, 
Yale, Princeton, na Graduate School of 
Design da Universidade de Harvard. 
Foi premiado com a sua obra do Pa-
lácio de congressos e exposições de 
Castilla e León.

51 - Marcel Breuer nascido a 21 de 
Maio de 1902, foi um arquiteto nor-
te-americano de origem húngara. 
Iniciou a sua carreira como designer 
de mobiliário e mais tarde, é convida-
do por Walter Gropius para colaborar. 
Desenvolveu um grande número de 
projetos de arquitetura doméstica. 
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Fig 57,
Vista da casa Cottage, Lakeville, Con-
necticut, 1952.

Fig 56,
Vista da casa da cascata de Frank 
Lloyd Whright

Fig 58,
Vista da casa Robinson
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elementos que influenciam a forma da casa, e tudo isso 

lhe sugere algo sobre o projeto do edifício. Consideran-

do-os um ponto de partida importante. A paisagem pode 

atravessar o edifício, ou o edifício pode interceptar a pai-

sagem.52

Nesse sentido, o arquiteto dispõe a casa de duas for-

mas distintas no terreno, a primeira é a casa no topo de 

uma colina, a segunda no fundo de um vale, o que influen-

cia o tamanho e disposição das aberturas, na procura de 

um enquadramento que atribua a melhor exposição de 

luz. Não obstante, o que determina a forma base de uma 

casa em relação ao terreno é se esta assenta no solo ou 

em pilotis. 

O primeiro tipo, a casa elevada, tem como exemplo 

a casa Cottage, [Fig. 57] permite ao morador uma visão 

mais ampla da paisagem, como se flutuasse acima dela, 

uma sensação de liberdade, segundo o arquiteto. O que 

contraria o segundo tipo, onde a casa está perto do chão 

transmitindo uma sensação de segurança, um exemplo 

deste tipo é a casa Robinson apresentada seguidamente. 

[Fig. 58]

Apesar destas duas variantes, a casa ideal segundo 

Breuer é  a que se dispõe das duas formas, a casa na en-

costa, combinando duas sensações opostas. Assim, a 

casa pode ser construída de forma a que a entrada seja 

feita através do piso superior, do topo da encosta, e o resto 

da casa se desenvolve na parte de baixo.53 Um exemplo 

deste tipo de casa é a casa Stillman II em Litchfield, Con-

necticut, construída em 1965. [Fig. 59]

Nas obras do arquitecto observa-se que as árvores es-

tão quase sempre presentes nos seus desenhos, umas 

vezes em primeiro plano, à frente da casa, outras repre-

sentadas como um plano de fundo para o edifício. [Fig.60, 

52 - BREUER, Marcel -  Sun and Sha-
dow. The philosophy of an architect. 
Nova Iorque, Dodd, Mead & Company, 
1955. p. 41.

53 - DEVESA, Ricardo - Interceptar la 
naturaleza: el caesar cottage de Marcel 
Breuer como paradigma de la relación 
entre la arquitectura y la naturaleza en 
la américa de posguerra. 2008. p .3
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Fig 59,
Vista da casa Stillman em Litchfield, 
Connecticut, 1950

Fig 62,
Desenho da sua casa de férias em 
Cape Cod

Fig 61,
Desenho Marcel Breuer - Wise Cotta-
ge - Massachussets, USA - 1963

Fig 60,
Desenho de Marcel Breuer para o pro-
jeto da casa Stillman
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61 e 62]

Apesar da preocupação de Breuer no enquadramento 

do edifício, este defende que deve haver contraste entre o 

natural e o construído. Se um edifício é feito pelo homem 

não deve imitar a natureza, pois este tem linhas rectas 

e geométricas ao contrário da natureza orgânica ou em 

crescimento.54 Contrariamente à corrente organicista da 

qual faz parte o arquiteto Frank Lloyd Wright. 

Esse pensamento de Breuer viu-se presente pratica-

mente em todas as suas casas isoladas, localizadas no 

meio natural, florestas ou campo, como um refúgio atra-

vés do qual domina a natureza, por meio dos grandes en-

vidraçados. O espaço interior é projetado para a paisagem 

circundante e vice-versa, sendo um dos exemplos a casa 

Robinson. 

Esta casa localizada em Wiliamstown, Massachusetts, 

insere-se numa clareira, com vista para as montanhas de 

Berksire, e ocupa a parte norte de um vasto terreno. [Fig.63] 

É composta por dois núcleos ligados por um corpo central 

onde está localizada a entrada, a norte, e utiliza o telha-

do em borboleta de forma a unificar o volume abrangendo 

o plano binuclear da casa. Este consiste essencialmente 

em duas superfícies que convergem em direções opostas 

que partem de um ponto médio para fazer o seu ângulo, e 

saem da casa para além dos envidraçados, lançando-se 

sobre a paisagem.55 [Fig. 64]

A zona noturna encontra-se no volume mais estreito, 

enquanto que a privada no mais largo, de forma a obter 

mais liberdade, comodidade e melhorando as relações en-

tre os espaços. A diferente altura entre os dois volumes 

enfatiza a diferença física entre os dois espaços. Os pátios 

articulam os diferentes usos (zona diurna, noturna e servi-

ços) aparecendo como recortes da forma da casa. [Fig. 65]

54 - Ibidem. p. 3

55 - Revista 2G, n.17, Marcel Breuer 
Casas Americanas.Gustavo Gili, Sa, 
2001. p. 46
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Fig 63,
Implantação da casa Robinson

Fig 65,
Planta da casa Robinson

Fig 64,
Vista Sul, casa Robinson

Área Diurna
Área Noturna
Entrada
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Muros em pedra estendem-se a partir da casa pela na-

tureza que a rodeia,  através destes e dos grandes panos 

de vidro da zona de estar fazem com que o interior e ex-

terior tenham uma forte interação. Breuer utiliza a pedra 

local para fazer algumas das paredes da casa.

João Andresen56 partilha a mesmo pensamento de 

Breuer na forma de integração da casa no lugar, tendo 

grande preocupação na análise das suas características. 

As formas não resultam de uma leitura física, concreta e 

geométrica do lugar. Elas resultam da leitura do sentido, 

do espírito e das qualidades dos lugares. Para o arquitecto, 

era importante que as obras estivessem destinadas aque-

le lugar, não “encaixariam” em qualquer outro, tinha uma 

necessidade de personalizar cada obra de forma a que 

não poderiam ser construídas noutro local. 

A obra do arquitecto é marcada, na sua generalidade, 

pelo estudo e intuição da vida do Homem e da história dos 

seus lugares. Quando projeta dá mais importância à cul-

tura das diversas formas de vida do que a cultura da for-

ma, isto é, as valências do homem (espirituais, práticas e 

afetivas) influenciam a sua maneira de projetar enquanto 

que a forma é apenas um instrumento que materializa a 

forma de viver.

A qualidade da natureza que envolve a casa é também a 

qualidade da casa. Antes de cá estar a casa já cá estava a 

natureza. Por isso, respeitar a natureza, significa mexer nela 

o menos possível.57

Esse pensamento viu-se refletido na casa que proje-

tou para o seu primo, Ruben Andresen, a casa Ruben A.. 

Foi apresentada uma grande vontade por parte do cliente 

na construção de uma espécie de refúgio, no qual este se 

afastaria de toda a vida atribulada da cidade.

56 - Arquiteto português. Conclui em 
1984 o curso de Arquitetura na Escola 
de Belas Artes do Porto, onde poste-
riormente, em 1948, se torna profes-
sor assistente e em 1961 efetivo. Em 
1947 ganha o concurso para uma 
casa de férias no Rodízio e em 1953 
participa num concurso internacional 
para uma casa no Canadá. Entre 1947 
e 1952 faz parte da ODAM, Organi-
zação dos Arquitectos Modernos e a 
partir de 1964 trabalha com Cristiano 
Moreira e Januário Godinho.

57 - ALPENDURADA, Joaquim - O re-
fúgio de Ruben A. - João Andresen Ar-
quitecto Português do séc. XX. Porto, 
Civilização, 2009. p. 56
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Fig. 66,
Corte Longitudinal da casa Ruben A. 
onde se observa a sala comum com 
pé direito duplo, no centro, o quarto 
de hóspedes, à direita e o quarto de 
Ruben A. em cima. 

Fig. 67,
Planta do piso térreo da casa Ruben 
A.
Legenda: 1- Alpendre; 2 - Sala; 3- 
Quarto de Hóspedes; 4- Quarto de 
Banho; 5- Cozinha

Fig. 68,
Planta do primeiro piso da Casa 
Ruben A.
Legenda: 6- Quarto de Ruben A.

Fig. 69,
Desenho de Rodrigo Ramos Dias

6

1 2 3

4

5
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Havia necessidades básicas: perto da praia, pois no verão 

eu vinha à terra, muitas árvores, pinheiros, isolada, só a na-

tureza a falar comigo, longe de gentes, realidade fácil de 

transportes para quem viaja de comboio ou à pata.58

Essa ideia de Ruben A. não se ficava apenas pelo iso-

lamento da casa, pois o seu quarto ainda teria de ter um 

carácter mais resguardado dentro desta. Em consequên-

cia da referida necessidade do cliente, o arquitecto teria de 

desenvolver a casa em dois pisos, de forma a localizar o 

quarto no piso superior, em destaque comparativamente 

às restantes divisões que se localizariam assim, no piso 

térreo. 

O local escolhido para a implantação da casa foi em 

Carreço, Viana do Castelo, na encosta poente de Monte-

dor,59 repleto de dois elementos naturais, as rochas e os 

pinheiros. Aproveitando as características naturais, a casa 

acompanharia o declive da encosta, como se fosse sim-

plesmente pousada no terreno, a construção está lá, como 

se fosse uma rocha qualquer.60

João Andresen, aproveita a inclinação para a locali-

zação do quarto, conseguindo assim colocá-lo no ponto 

mais alto, bem longe do chão, de forma a adquirir o isola-

mento pretendido pelo cliente. [Fig. 66 e 68] No piso inferior 

localizam-se as restantes zonas sociais da casa. [Fig.67]

A relação com o exterior, influencia o dimensionamento e 

orientação das aberturas. 

Está presente uma grande influência de Breuer, o que 

se observa na vontade de Andresen, através de volumes 

lisos e brancos, contrastar a organicidade implícita na na-

tureza, e a utilização do telhado borboleta, conferindo uma 

maior proximidade à envolvente. [Fig. 69]

Todos os temas abordados anteriormente, tendo como 

60 - Ibidem. p. 42

59- ALPENDURADA, Joaquim Pedro 
- A Casa Ruben A. obra de João An-
dresen - Arquiteto Português do Sécu-
loXX. Porto, Civilização Editora 2009. 
p. 42

58 - Citado em, Ruben A. O mundo à 
minha procura in ALPENDURADA, Jo-
aquim Pedro, Porto, FAUP, Prova final, 
2001-2002. p. 43
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Fig 70,
Primeiro esboço da casa, desenhado 
em carta de João Andresen a Ruben 
A., a 20 de Março de 1950
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ponto de partida o Genius Loci, o espírito do lugar, e a aná-

lise pensamento de alguns arquitetos de casas isoladas 

no meio natural, reflete-se na proposta elaborada para a 

casa de Alcácer. Esta segue o mesmo pensamento quanto 

à forma de implantação no terreno e enquadramento na 

paisagem, respeitando as pré-existências do lugar, o seu 

clima, os materiais, a história e identidade. A casa é for-

temente marcada pelas suas linhas rigorosas, o que dife-

rencia o natural do construído. O volume central que liga 

o núcleo destinado aos espaços sociais da casa ao dos 

quartos é todo envidraçado, de forma a que a natureza in-

tersete a casa, trazendo-a para o seu interior, não havendo 

assim um filtro visível entre eles.

 A cortiça foi o material escolhido para o revestimento 

devido às suas características físicas, mas também por 

a sua envolvente ser composta por sobreiros. O objectivo 

seria, assim, que a casa passasse como que despercebi-

da no meio do terreno, não entrando em contraste com o 

meio natural, confundindo-se com os sobreiros devido à 

sua reduzida altura e materialidade.
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Fig. 71,
Casas-pátio
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3.2 O pátio

O acto de delimitar um espaço, apropriando-se dele, 

criando um sentimento de refúgio, é tão ancestral quanto a 

própria humanidade.61

A palavra pátio, tem como definição um terreno mura-

do, anexo a um edifício. Recinto descoberto, no interior de 

um edifício ou rodeado por edifícios. Vestíbulo. Átrio. Gran-

de saguão.62

Este caráter de privacidade e abrigo contra o clima, fez 

com que desde as primeiras civilizações houvesse a ne-

cessidade da criação de um espaço central onde as fun-

ções da casa se desenvolvessem. O pátio, como exten-

são externa deste espaço central da casa, foi desde cedo 

utilizado, servindo como estrutura de expansão gerando a 

casa-pátio.  

 Foi na zona do Mediterrâneo que começou a ser de-

senvolvida, visto o clima estar muito associado a esta ti-

pologia, dadas as suas caraterísticas, criando um espaço 

fresco, onde se possa estar à sombra durante o dia e ao 

relento durante a noite, um espaço que permita ventilar 

a casa e iluminá-la.63 Porém, o pátio e o seu valor alar-

garam-se ao ocidente e até a tipos de climas mais frios, 

como os países nórdicos.

O pátio tem vindo a ser um elemento de destaque ao 

longo da história, é intemporal, estando inserido em qual-

quer tipo de programas e lugares. É um espaço localiza-

do no interior de um edifício, tem um carácter protetor e 

privado, é delimitado no seu perímetro e verticalmente 

ilimitado, podendo ter várias formas, escalas, intenções e 

apropriações. Quando inserido num contexto doméstico, 

este pode ter um carácter funcional ou simbólico, dando 

61 - GONÇALVES,  Maria Catarina 
Dias Filipe - Entre a terra e o céu: do 
pátio e do claustro como objecto de 
intervenção. Porto, FAUP,  prova final, 
orientação de Carla Garrido, 2010. 
p.17

62 - FIGUEIREDO, Cândido de - Gran-
de Dicionário da Língua Portuguesa,  
24ª Edição. Venda Nova, Bertrand Edi-
tora,1991. p. 611

63 - MONTEIRO, Pedro Manuel Lima 
Delgado de Barbosa - O pátio como 
tema da arquitectura doméstica. Por-
to, FAUP, prova final, orientação da 
Professora Doutora Teresa Fonseca, 
2007/08. p. 28
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Fig. 72,
Planta do Monte da Herdade da 
Terrosa
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a possibilidade de entradas de luz e de ar, além da relação 

entre os espaços que o rodeiam. 

O pátio, não pelo seu tamanho ou pela sua posição fre-

quentemente central, mas porque foi, provavelmente, o ger-

me de muitos edifícios, adota uma infinidade de formas e 

funções na arquitetura e o que se pode encontrar em co-

mum em todos, é a sua capacidade para assumir um solo 

e constituir um lugar.64

O tema da casa-pátio esteve presente desde da época 

mesopotâmica, percorrendo a egípcia, grega, romana, en-

tre outras. Também no Alentejo este tema viu-se bastante 

presente na casa, devido às suas características já referi-

das. Também nas grandes herdades, analisadas na pági-

na 33, a necessidade de delimitar o espaço, virando todo 

o seu programa para o interior, originava um pátio. Um 

exemplo é a herdade da terrosa.[Fig. 72] Neste, observa-se 

que todas as habitações e zonas de serviços rodeiam um 

pátio comum, e todas as suas aberturas são para este es-

paço. Alguns exemplos desta tipologia de casa serão ana-

lisados, de forma a compreender o carácter deste espaço 

e de que forma ele chegou aos dias de hoje.

Começando por uma típica casa-pátio de Ur, na Me-

sopotâmia, esta eram composta por dois pisos, com pá-

tio central. Em torno deste localizavam-se os espaços da 

casa. Perto da entrada encontrava-se uma escada que 

permitia o acesso ao piso superior ou à cobertura, a qual, 

nas casas de um só piso, era utilizado como plataforma 

para dormir.65

Analisando a planta de uma casa-pátio em Ur, [Fig. 

73] é notório o caráter íntimo conferido ao pátio. A por-

ta de entrada, sendo a única abertura na fachada, reforça 

essa qualidade, assim como o primeiro espaço da casa 

ser composto por um vestíbulo. Este antecede essa zona 

central da habitação, pavimentada, que permite o acesso 

65 - SCHOENAUER, Norbert - 6000 
años de hábitat : de los poblados pri-
mitivos a la vivienda urbana en las cul-
turas de oriente y ocidente. Barcelona, 
Gustavo Gili, 1984. p. 125

64 - RECASENS, Gonzalo Díaz - La 
tradición del patio en la arquitectura 
moderna in Revista DPA 13, Barcelo-
na, Edicions UPC, 1997. p.6 (tradução 
livre)
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Fig. 73,
Planta e corte de uma casa em Ur, 
Mesopotâmia.

Fig. 74,
Planta e perspetiva de uma casa em 
Priene, Grécia, século IV a.C.

Fig. 75,
Planta e perspetiva de um casa com 
Peristilo em Pompeia, Itália. 1- vesti-
bulum; 2- entrada; 3- átrio; 4- implu-
vium; 5- ala; 6- tablium; 7- corredor; 
8- posticum; 9- peristilo; 10- exedra.
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aos restantes espaços da casa, sendo um local de passa-

gem obrigatório. O pátio ilumina e ventila toda a habitação, 

pode ser um espaço de trabalho doméstico e também ar-

tesanal. Neste sentido, a casa era composta por dois pisos 

onde no superior se encontrava a zona privada da casa e 

no piso inferior os restantes espaços. Esta característica 

tornava este espaço mais ameno pois minorava a incidên-

cia do sol.

A casa-pátio Grega, tal como a Mesopotâmica, tinha 

como única abertura a porta de acesso à casa, mas neste 

caso existe uma grande valorização do percurso, fazendo 

com que os espaços da casa sejam lidos de forma contí-

nua usando corredores, galerias e espaços de ligação. Era 

compostas geralmente por um piso. O pátio é um espa-

ço interior da casa que possibilita iluminação e ventilação 

e perde o seu carácter distributivo. Este espaço também 

possibilitava aos seus habitantes a realização de algumas 

atividades domésticas e o seu tamanho variava consoan-

te o tamanho da casa.

Observando uma casa em Priene, [Fig. 74] Grécia, ob-

serva-se que esta é totalmente fechada tendo como única 

abertura a sua porta de entrada, que se localiza na sua 

extremidade, coincidindo com a parede que limita o pá-

tio, tendo uma carácter funcional e não compositivo. Isto 

reforça a essência do pátio nesta arquitetura pois confere 

a este espaço ao ar livre, privacidade e segurança. A casa 

abre-se ao exterior através dele mas, o seu acesso é limi-

tado.

A casa-pátio romana também cultivava a privacidade, 

sendo que apenas a porta de entrada e pontuais abertura 

na fachada possibilitavam a iluminação de alguns com-

partimentos. A típica casa do último período romano tinha 

dois pátios retangulares, o mais pequeno era denominado 

por átrio e o maior por peristilo.66 66 - Ibidem p. 228
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Tipo 1 | Casa em “L”

Tipo 2  | Casa em “I”

Tipo 3 | Casa em “O”

Tipo 4 | Casa em “U”

Fig. 76,
Esquema representativo de cinco ti-
pologias de casas-pátio.

Tipo 5 | Casa em “H”



83

O exemplo analisado é uma casa em Pompeia. [Fig. 75] 

Geralmente, nas casas romanas, a entrada tem uma po-

sição central na fachada e é composta por um vestíbulo 

que dá acesso ao átrio, onde é feita a ligação aos restantes 

espaços. No lado oposto à entrada localiza-se o peristilo, 

de forma retangular, composto por colunas e uma galeria. 

O átrio e os espaços adjacentes a este são a zona mais 

pública da casa ao contrário do peristilo, a mais privada, 

reservada apenas para a família.67 Entre o átrio e o peristilo 

está presente o triclínio, aberto para os dois e localizado a 

eixo com a entrada, sendo o espaço mais importante da 

casa. Inicialmente era o quarto principal e posteriormente 

a sala de estar.

Na sua forma original, a palavra atrium descreve o es-

paço central da casa,68 rodeado por todos os lados, pois o 

carácter deste espaço era extremamente privado, fechado 

para o exterior, mas com uma forte relação entre os espa-

ços abertos e fechados.

O Movimento Moderno acolheu a ideia de pátio devi-

do à sua intemporalidade que, independentemente da sua 

cultura e formalidade, tem como base a estabilização de 

um lugar.69 O pátio moderno recria uma porção de nature-

za. Neste sentido, a partir do século XX, observa-se uma 

grande mudança quanto à delimitação do pátio, estando 

presentes soluções em que o pátio está apoiado em três, 

duas ou uma ala e delimitado por muros que definem o 

espaço. [Fig. 76]

Durante a sua primeira fase, surge uma etapa carac-

terizada por uma forte investigação e experimentação da 

habitação, dando origem a dois tipos de casa: unifamiliar 

e a colectiva. Se, por um lado, a casa unifamiliar era geral-

mente feita para um cliente particular com poder mone-

tário, o que possibilitava o pensamento do programa da 

casa de uma forma mais profunda, a relação entre interior 

e exterior, para uma determinada família, por outro, devido 

69 - RECASENS, Gonzalo Díaz - La 
tradición del patio en la arquitectura 
moderna in Revista DPA 13, Barcelo-
na, Edicions UPC, 1997 p.7 (tradução 
livre)

68 - BLASER, Werner - Patios:5ooo 
años de evolución: desde la antigue-
dad hasta nuestros dias. Barcelona, 
Gustavo Gili, 1997. p.10 

67 - Ibidem. p. 229
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Fig. 77,
Desenho de Mies van der Rohe de um 
conjunto de casas-pátio.
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à grande precaridade e necessidade de habitação, origi-

nada pela revolução industrial, era necessário uma grande 

rapidez para a construção de habitações com reduzido or-

çamento, o que por vezes punha em causa o conforto da 

habitação. 

Assim a maior contribuição do movimento moderno até 

à Segunda Guerra Mundial, no campo da habitação social, 

foi a célula em altura (em antinomia de concepção com a 

casa unifamiliar).70 Contudo não satisfez todas as necessi-

dades dos habitantes devido ao seu carácter de pré-fabri-

cação, pois é um modelo único de habitação era aplicado 

a todo o tipo de famílias.

Surge então a necessidade de aprofundar o tema da 

casa, (...) e uma direcção rica de possibilidades será a ex-

ploração da célula central introvertida e directamente co-

municante com a natureza.71 É então neste contexto que 

aparece a casa pátio do movimento moderno, dando ori-

gem a um novo conceito de casa. A tipologia do pátio foi 

adotada pelas suas características, nomeadamente por 

proporcionar um espaço fluido e contínuo à casa. Se, até 

agora, o pátio se relacionava com o exterior verticalmente, 

com o movimento moderno é introduzida a horizontalida-

de.

A casa pátio foi um grande tema nas obras de Mies van 

der Rohe. [Fig. 77] O arquitecto utiliza o pátio como par-

te integrante da casa, formando uma unidade. Mies tem 

como referência as casas de Pompeia. Os pátios são pen-

sados de forma estratégica ao nível da sua localização e 

são de uma enorme clareza geométrica, conferindo-lhes 

um papel de protagonistas na casa. 

O primeiro tipo de casa-pátio em “L” é bastante recor-

rente na arquitetura moderna. Na casa de verão de Alvar 

Aalto em Muuratsalo, Finlândia, 1953, o pátio é limitado 

pelos muros, tomando-os como elementos arquitetónicos 

71 -  Ibidem p. 97

70 - PORTAS, Nuno - Arquitectura(s) - 
Teoria e Desenho, Investigação e Pro-
jecto. Porto, FAUP Publicações, 2005. 
p 97
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Fig. 80,
Perspetiva da Casa de Philip Johnson 
em Cambridge, 1956 

Fig. 78,
Imagem da Casa de Verão em Muu-
ratsalo de Alvar Aalto na Finlândia, 
1953.

Fig. 79,
Planta da Casa de Verão em Muurat-
salo de Alvar Aalto na Finlândia, 1953

Fig. 81,
Planta da Casa de Philip Johnson em 
Cambridge, 1956
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que permitem definir um lugar, e pela fachada da casa. A 

sua composição compreende dois corpos perpendicula-

res entre si, um destinado às áreas sociais da casa e outro 

às privadas, em forma de “L”, e na interseção dessas duas 

áreas encontra-se um corredor que dá acesso à casa dos 

hóspedes localizada mais a norte.

 A forma em “L” da casa principal em conformidade 

com os muros, definem um pátio quadrado que se abre 

para a paisagem, assim como a continuidade dos muros 

adjacentes às paredes da casa permitem compreender a 

forma quadrada do seu conjunto.72 [Fig. 78] No centro do 

pátio é colocada um lareira concedendo-lhe uma carácter 

de reunião, pois o fogo convida ao convívio (como já foi 

referido na página 33). O arquiteto toma como referência 

a casa da grega antiga, que se define como um recinto que 

delimita a propriedade familiar e protege o fogo sagrado.73 

[Fig. 79] 

A casa de Philip Johnson em Cambridge, Massachu-

sets, 1956, é um exemplo de casa-pátio do tipo 2, forma 

em “I”. Observa-se que o pátio é delimitado pelo volume da 

habitação e por três muros envolventes, de forma a confe-

rir unidade à casa. [Fig. 80] A entrada está localizada a eixo 

e dá acesso ao pátio da casa sendo a única abertura da 

fachada principal, o que assegura privacidade e permite a 

grande parede de vidro, que separa a casa do pátio, dando 

continuidade intra-muros. [Fig. 81] 

Um exemplo da casa-pátio do tipo 3, forma em “O”, é 

a Goldenberg, de Louis Kahn. [Fig. 82] O arquiteto come-

ça inicialmente por desenhar o pátio, método presente 

nas suas obras, e é o seu perímetro que define a forma 

da casa. É notória a grande influência do átrio romano, o 

pátio introvertido completamente fechado ao seu exterior, 

apenas com abertura vertical. O mesmo se observa na sua 

casa de banhos em Trenton.

72 - WESTON, Richard -  A casa no 
século vinte. Lisboa, Blau, 2002.  p. 97

73 - ARMESTO, Antonio - La materia 
y la conciencia. La casa de Aalto en 
Muuratsalo in Revista DPA 13, Barce-
lona, Edicions UCP, 1997. p.32 (tradu-
ção livre)
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Fig. 82,
Esquissos para a casa Goldenberg de 
Louis Kahn

Fig. 83,
Imagem da Casa Hooper II, USA, 1956

Fig. 84,
Planta da Casa Hooper II, USA, 1956
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O tema da casa-pátio esteve sempre presente na obra 

de Marcel Breuer, dando bastante importância a este es-

paço nas suas casas. Através do princípio da casa binu-

clear, que consiste na divisão do programa da casa em  

duas partes (zona de dia e zona de noite) origina-se um 

pátio semi-aberto, permitindo que o espaço exterior atra-

vesse a casa.

O quarto tipo, a casa-pátio em forma de “U”, tem como 

exemplo a casa Hooper II deste arquiteto. [Fg. 84] A sua 

distribuição compreende o seu conceito binuclear, sendo 

que o corpo de maior dimensão, situado a norte, contém 

os espaços privados da casa e o corpo a sul os sociais. 

Entre os dois, como habitual nas suas casas, localiza-se 

um outro por onde é feita a entrada. O pátio é delimita-

do pela forma em “U” da casa e aberto no quarto lado, a 

Este, reservado ao contemplamento da paisagem. [Fig. 83] 

A entrada encontra-se a eixo com o pátio e sua transpa-

rência  representa uma continuidade espacial, trazendo a 

natureza para dentro da casa, característica presente na 

arquitetura moderna.

Por último, é utilizado o exemplo da casa Robinson 

(1946) como tipo 5, forma em “H”. Foi uma das primeiras e 

mais completas aplicações do princípio binuclear de Mar-

cel Breuer. Projetada para Preston e Helen Robinson, esta 

localiza-se nas montanhas de Berkshire em Williamstown. 

Os dois núcleos que compõe a casa são diferentes a nível 

de forma e tamanho. Um retângulo em formato 3:1 con-

tém os quartos e garagem, o outro é um quadrado onde 

estão localizadas a sala de estar, sala de jantar e cozinha e 

anexos. Desta forma em “H” resultam três pátios com di-

ferentes características. [Fig. 85] O primeiro é definido pela 

área de acesso e tem a forma de U, protegida e aberta ao 

exterior, dividindo as duas áreas dia e noite e permitindo 

o acesso entre elas. [Fig. 86] O segundo resulta de uma 

extensão da sala de estar e é delimitado por muros e por 
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Fig. 85,
Planta da casa Robinson de Marcel 
Breuer nas montanhas de Berkshire, 
Williamstown

Fig. 86,
Vista da entrada com o pátio de aces-
so à casa e o de serviço

Fig. 87,
Vistas do volume social e pátio

Fig. 88,
Maquete da casa Robinson
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último. O terceiro tem um carácter de serviço e está loca-

lizado a norte. [Fig. 87]

Os dois volumes da casa inserem-se em dois níveis 

diferentes, ligados através de uma rampa localizada no 

corpo da entrada, o que proporciona também pés direitos 

distintos. [Fig. 88]

O pátio é um espaço delimitado, estático, contemplativo, 

abstraído do mundo exterior, fechado ao seu redor e aberto 

no seu topo, o que rompe com os conceitos da arquitectura 

moderna pois esta tenta desenvolver dispositivos formais 

baseados na ideia de espaço amplo cujas principais pro-

priedades seriam fluidez, dinamismo e a abertura.74

Conclui-se que, ao longo dos tempos, o pátio assu-

miu uma função importante na casa, tendo sempre como 

princípio o seu carácter de refúgio e abrigo, assim como a 

iluminação e ventilação conferidas por este. Estão presen-

tes vários modos de ser e de estar no pátio. Por um lado 

o pátio externo encontra-se anexo ao edifício e, por outro 

o interno está envolvido pelo mesmo. Em comum, estes 

dois tipos são delimitados no seu perímetro pela própria 

habitação ou com recurso a muros e sempre descobertos, 

relacionando-se com a paisagem.

A casa pátio é diferente da casa com pátio. No primeiro 

o pátio faz parte da casa e distribui, sendo completamen-

te delimitado. No segundo tem o carácter contemplativo, 

uma casa com um pátio-jardim.

74- MARTÍ, Carles - La casa binuclear 
según Marcel Breuer. El patio recobra-
do in Revista DPA 13, Barcelona, Edi-
cions UCP, 1997. p.46 (tradução livre)



92

Fig. 89,
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3.3 Alpendre

Na travessia entre o dentro e o fora é sempre ne-

cessária uma mediação, uma transição.75

A casa tem um caráter protetor e a procura por um 

abrigo está presente desde o princípio da existência 

do homem. Mas há sempre duas visões distintas, 

uma interior mais íntima e pessoal e outra, exterior, 

mais pública.

O tema do Alpendre é abordado numa tentativa de 

entender qual a sua função na casa. A palavra tem 

como definição: Telheiro. Tecto, suspenso por colunas 

ou pilastras, de um lado pelo menos. Tecto saliente, 

cobrindo a entrada de um edifício. Casa de entrada, na 

habitação da herdade, em que se cozinha e onde co-

mem os homens da lavoira.76

Como é referido na sua definição, o alpendre é um 

espaço coberto, de acesso à entrada, e considerado 

um elemento de ligação, sendo difícil classificar se é 

exterior ou interior, aberto ou fechado, como refere 

Henri Michaux esse horrível interior-exterior é o verda-

deiro espaço.77

 A dificuldade de designar a sua interioridade e ex-

terioridade faz com que este seja entendido como um 

espaço semi-privado. Apesar de estar à face da en-

trada  é um lugar de abrigo, onde existe um sentimen-

to de privacidade. Pode ser entendido tanto como es-

paço de transição, pois é ele que confere a ligação 

do espaço exterior ao interior da casa, como espaço 

de estar, pois a sua fisionomia convida à permanên-

cia, podendo ser utilizado tanto no verão como no in-

verno. É ideal para climas extremos como é o nosso, 

75 - VIEIRA, Álvaro SIZA - Imaginar a 
evidência. Lisboa, Edições 70, 2000. 
p.45

76 - FIGUEIREDO, Cândido - Dicioná-
rio de língua portuguesa. Venda Nova, 
Bertrand Editora, 1991. p. 138

77 - ALPENDURADA, Joaquim Pedro 
- O refúgio de Ruben A: João Andresen 
arquitecto português do séc. XX. FAUP, 
2002. Prova Final, orientação de Tere-
sa Fonseca. p. 71
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Fig. 90,
Planta da casa de campo Chamber-
lain de Marcel Breuer com sinalização 
dos alpendres

Fig. 91,
Vista da entrada principal da casa de 
campo Chamberlain, de Marcel Breuer 
com o alpendre
Fig. 92,
Vista lateral da casa onde se observa 
o alpendre da entrada secundária.

Fig. 95,
Casa no tempo, Aires Mateus

Fig. 94,
Casa no litoral alentejano, Melides, Ai-
res Mateus

Fig. 93,
Planta da casa no litoral alentejano, 
Melides, Aires Mateus com sinaliza-
ção do alpendre.
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com invernos muito frios e verões muito quentes.

(...) se por um lado [o homem] conhece e aproveita 

ostensivamente, durante os dias frios do inverno, os 

benefícios do sol, não se esquece, por outro lado, dos 

calores do verão, surgindo assim elementos caracte-

rizantes do meio, como as varandas, ou alpendre, os 

terraços, os pátios e as parreiras, que estabelecendo 

as mais perfeitas condições de habitabilidade e utili-

zação definem as condições do clima e os aspectos 

particulares da região.78

Considerado um elemento típico da arquitetura 

vernacular, encontra-se bastante presente em zonas 

com climas mais secos e quentes, que geralmente se 

localiza na entrada da casa. Na casa popular alente-

jana este espaço era muitas vezes acompanhado por 

bancos baixos.

É um bom regulador de temperatura durante o 

verão, pois é um gerador de sombra, dependendo 

da posição do sol, e, no inverno, confere luz à casa. 

Este espaço está bastante presente nas quintas de 

recreio.79

Apesar de este espaço, na sua definição, anteceder 

a entrada principal da casa, pode também ser encon-

trado num local mais privado, fazendo a transição de 

uma segunda entrada para o interior, encontrando-se 

associado muitas vezes aos pátios. Pode estar inse-

rido no volume da casa, fazendo um recorte na facha-

da ou sendo um volume independente.

Na casa Chamberlain, localizada em Wayland, 

Massachusetts, 1940, do arquiteto Marcel Breuer, 

observou-se a presença de dois alpendres, os quais 

diferem em tamanho e características. [Fig. 90] O 

79 - Propriedade rústica que indepen-
dentemente do seu tamanho, contém 
terrenos de cultivo, hortas e pomares, 
edifícios de apoio à exploração agrí-
cola e pecuária, habitações de traba-
lhadores rurais e, junto à residência do 
proprietário, zonas de lazer. in PIRES, 
Amilcar Gil - A Quinta de Recreio em 
Portugal: vilegiatura, lugar e arquitec-
tura. Casal de Cambra, Caleidoscópio, 
2013. p. 270

78 - Associação dos Arquitectos 
Portugueses, Arquitectura popular em 
Portugal. Lisboa, Associação dos Ar-
quitectos Portugueses, 1980. p.614-
616.
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Fig. 98,
1- Alpendre; 2 - Sala; 3 - Quarto de 
Hóspedes; 4 -Quarto de Banho; 5 - 
Cozinha; 6 - Quarto de Ruben A.

Fig. 96,
Planta da casa da chuva de Juan Na-
varro com sinalização do alpendre.

Fig. 97,
Vista do alpendre da casa da chuva de 
Juan Navarro

Fig. 99 e 100,
Vista da casa Ruben A.
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primeiro localiza-se na entrada principal da casa e é 

um espaço coberto, acessível através de uma esca-

da. Devido ao seu reduzido tamanho, entende-se que 

este serve apenas como abrigo e passagem para o 

seu interior. [Fig. 91] O segundo encontra-se no lado 

contrário, formado por um volume anexo à casa. Foi-

-lhe conferida uma maior dimensão e é acessível por 

uma entrada secundária, sendo mais íntima, o que a 

sua ligação direta à cozinha reforça, podendo ser en-

tendido mais como um espaço de estar e de contem-

plação da paisagem. [Fig. 92]

Na Casa do Litoral Alentejano [Fig. 94] e na Casa do 

Tempo [Fig. 95] dos arquitetos Aires Mateus, este es-

paço encontra-se inserido no volume da casa. O seu 

pavimento não se prolonga para além dos seus limi-

tes o que confere uma maior interioridade. Na casa 

do litoral Alentejano o alpendre pode ser encerrado 

através de uma cortina em madeira que desliza pela 

fachada. [Fig. 93] Na Casa do Tempo este espaço en-

contra-se permanentemente aberto.

Na Casa da Chuva do arquiteto Juan Navarro, o 

alpendre encontra-se inserido no volume da casa. 

[Fig. 96] O seu pavimento é prolongado até ao jardim 

abrindo-se completamente, reforçando a complexi-

dade de definição deste espaço, pois se por um lado 

está inserido no volume da casa, por outro é conferi-

da uma continuidade para o exterior. [Fig. 97]

Na casa de Ruben A., do arquiteto João Andresen o 

alpendre tem um carácter bastante íntimo apesar de 

fazer a transição entre o exterior e interior. É acessível 

pelo alçado sul onde se encontra a entrada da casa, 

por baixo do quarto, e é limitado por três dos seus 

lados, o que lhe confere bastante privacidade. [Fig. 
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Fig. 101,
Desenho de José Baganha de uma 
casa na Aldeia da Serra, Redondo.
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96] O prolongamento da fachada norte da casa para 

o alpendre proporciona-lhe uma maior interioridade, 

apesar da sua localização na empena.[Fig. 99 e 100] 

Como Paulo Raposo refere: (...) o alpendre convida a 

entrar e a estar.80        [Fig. 101] 80 - ALPENDURADA, Joaquim; AN-
DRADE, Paulo Raposo; ANDRADE, 
Paulo de - A casa Ruben A : a obra de 
João Andresen, arquitecto Português 
do séc. XX. Porto, Civilização, 2009. 
p. 57
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Fig. 102,
Esquema realizado por Marcel Breuer.
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3.4 Zona comum vs zona privada

O espaço diurno é por excelência o espaço de convívio, 

da vida familiar e social. Em contraposição o espaço no-

turno é do nosso íntimo, adquire uma maior privacidade e 

intimidade dentro da própria casa. Para uma melhor com-

preensão da essência destes dois espaços foi necessário 

um distanciamento entre eles, analisando-os de forma in-

dependente.

Tende-se a diferenciar com rigor a zona comum da zona 

privada.81

Esta separação da zona de convívio (comum) da zona 

de recolha (privada), vê-se implementada no modo de or-

ganização espacial de muitas habitações. Na casa está 

sempre presente um programa específico, geralmente 

uma área maior para os espaços de dia e lazer e menor 

para os espaços de recolhimento. E a concepção de cada 

área tende a ficar consonante com os hábitos e gostos de 

cada um.

Neste ponto são analisadas duas casas de Marcel 

Breuer, a casa Robinson e a casa casa Geller I. Estas obras 

foram escolhidas com base no uso do principio binuclear, 

pois foi esse um ponto importante para o desenvolvimen-

to do projeto da casa em Alcácer, devido à  distribuição do 

programa e implantação na casa no terreno. Como nestas 

duas obras a natureza é parte integrante da casa, não ha-

vendo conflito entre o que é criado pelo homem e o exis-

tente no lugar, pareceu importante o seu estudo.

O princípio da casa binuclear enunciado por Marcel 

Breuer não consiste apenas numa simples questão orga-

nizacional que divide o programa da casa em duas partes 

(zona de dia e zona de noite), mas é um princípio arquite-

81 - TOSTÕES, Ana - Os verdes anos 
da arquitectura. Porto, FAUP publica-
ções, 1997. p.139
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Fig. 103,
Planta Casa Geller I

Área Íntima

Entrada

Área Social

Fig. 105,
Planta Casa Robinson

Área Íntima

Entrada

Área Social

Fig. 104,
Vista aérea da casa Geller I

Fig 106,
Vista aérea da casa Robinson
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tónico baseado na tensão espacial, provocando a ruptura 

da casa em dois núcleos ligados por um corpo onde se 

localiza a entrada que atua como uma ponte entre eles e 

resolve o sistema de acessos [Fig. 102].

A primeira casa a ser construída segundo o princípio bi-

nuclear de Breuer, foi a casa Geller, 1945, Lawrence, Nova 

Iorque. [Fig. 103] A casa é composta por dois volumes per-

pendiculares, o primeiro contêm os espaços diurnos da 

casa como a cozinha, salas de jantar e de estar e serviços, 

o segundo as zonas noturnas, que se ligam através de um 

outro corpo no qual está localizada o espaço de entrada 

e ainda mais um corpo independente destinado a acolher 

hóspedes. É este jogo de volumes que leva à criação de 

espaços exteriores semi-encerrados. [Fig. 104]

Na Casa Robinson, (analisada anteriormente na página 

91) também está presente o princípio binuclear do arqui-

teto. [Fig. 105] Esta é composta por dois núcleos, divididos 

em área diurna e noturna, diferentes a nível de forma e ta-

manho. Um retângulo em formato 3:1 contém os quartos 

e garagem, o outro é um quadrado onde estão localizadas 

a sala de estar, sala de jantar e cozinha e anexos. [Fig. 106]

Estes modelos de Breuer foram desde cedo explorados, 

sendo os grandes impulsionadores na procura da forma 

para a casa de Alcácer. 
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3 - Sala de Estar
4 - Cozinha
5 - Alpendre
6- Quarto
7- Quarto de Vestir
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Fig. 107,
Planta da casa Chamberlain de Mar-
cel Breuer, 
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Fig. 108,
Vista interior da casa Chamberlain
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3.4.1 Zona Comum

A zona comum da casa é compreendida pelos espaços 

de usos gerais, como as salas de estar e jantar, a cozinha 

e serviços. Estes são os espaços de convívio da casa. No 

projeto para a casa de Alcácer, esta zona é composta pela 

cozinha, salas de jantar e de estar, uma sala para crianças 

e uma zona de serviço para a empregada.

Em tempos, as cozinhas eram o local central da casa, 

sendo à volta do fogo que se fazia o convívio. Até ao século 

XX, nas casas alentejanas vernaculares a cozinha era um 

espaço de grande importância, era ela que reunia todas 

as funções sociais da casa, era à volta do fogo que tudo 

se passava, existindo apenas uma separação dos quar-

tos de dormir ou alcovas.82 Não é hoje possível recuperar 

tal modelo, porém ficou o sentido em retomar de algum 

modo essa característica tradicional da casa alentejana, 

visto ser o ponto primordial para a construção da casa de 

Alcácer. A vontade de ter um local onde a família se reu-

nisse em determinadas alturas do ano. Reforçando essa 

ideia de interioridade e reunião, Norberg-Schulz refere que 

na mesa, os homens reúnem-se, é o centro que mais do 

que qualquer outra coisa constitui o interior. (...) Em geral, o 

interior é um mundo compreensível de coisas, onde a vida 

de “muitos” pode ter lugar.83

Analisando casa Chamberlain de Marcel Breuer, consi-

derou-se três tipos de intimidade na zona social da casa. 

O menos íntimo é assim o alpendre, dado a sua acessibili-

dade e abertura para o exterior, seguindo-se a cozinha por 

eu seu caráter também de passagem. Por último, o mais 

íntimo a sala, mais fechada e reservada aos seus utentes. 

[Fig. 107] A lareira divide as duas salas. [Fig. 108] Marcel-

82 - GONÇALVES,  Maria Catarina 
Dias Filipe - Entre a terra e o céu: do 
pátio e do claustro como objecto de 
intervenção.  Porto, FAUP,  prova final, 
orientação de Carla Garrido, 2010. 
p.17

83 - NORBERG-SHULZ, Cristian - Ge-
nius Loci : towards a phenomenology 
of architecture. Nova Iorque, Rizzoli, 
1980. p.9
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Fig. 109,
Planta da casa Olivo Gomes de Rino 
Levi e Roberto de Cerqueira César, 
São José dos Campos, São Paulo
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Fig. 110,
Imagem do corpo dos quartos, casa 
Olivo Gomes de Rino Levi e Rober-
to de Cerqueira César, São José dos 
Campos, São Paulo
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Breuer, entre outros arquitetos, era um dos grandes utiliza-

dores nos seus projetos da lareira de tradição Americana. 

Geralmente era o único espaço interior da casa construído 

em pedra.

3.4.2 Zona Privada

A zona privada é composta pelos quartos que são os 

espaços de descanso. Numa casa de férias, sendo  me-

nos utilizados, as suas dimensões também refletem uma 

mesma utilização. Uma casa de férias, pede o convívio, daí 

o carácter isolado dos quartos à restante zona da casa. 

A casa Olivo Gomes, 1949, dos arquitetos Rino Levi e 

Roberto de Cerqueira César, está localizada em São José 

dos Campos, a 100 km de São Paulo. Os três corpos que 

compõe a casa acolhem os diferentes programas: um 

destinado à zona dos empregados, outro à zona de estar e 

serviços, e um último aos quartos e escritório. Toda a casa 

está assente sobre pilotis que libertam o piso inferior onde 

está situado um salão de jogos. Procedeu-se à análise do 

núcleo privado da casa onde se estudou os vários graus 

de intimidade dentro do espaço.

O corredor de acesso aos quartos, caraterizou-se como 

o menos privado devido à sua maior utilização, uma vez 

que distribui para todos os quartos da casa. Seguiu-se o 

hall de distribuição e casa de banho destinados, simulta-

neamente, a dois quartos e, por último, o espaço mais ínti-

mo, os quartos. [Fig.109] O núcleo dos quartos é em banda 

e orienta-se todo no mesmo sentido, a sul, e o corredor de 

acesso a norte, [Fig. 110] o que faz sentido no hemisfério 

sul.
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Fig 111,
Localização do terreno (vermelho), 
sobreposição de imagem retirada do 
Google maps e Carta Militar
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4. O processo de projecto de uma 
casa de férias em Alcácer

Uma verdadeira residência não é representada pelo im-

pacto que possa provocar, mas pelo seu conteúdo ... o am-

biente em que a pessoa, mesmo estando só, não se sente 

desamparada. Oferece sensação de segurança, bem-estar, 

não cansa, não é para impressionar os amigos, para de-

monstração de status. É para si mesmo.84

Neste capítulo contou-se a história de todo o processo 

que foi desenvolvido para a casa. Dividiu-se em oito sub-

capítulos que vão de uma visão mais geral até ao projeto 

do cliente uma nota mais pessoal. 

No primeiro, “Aproximação ao lugar”, após a aborda-

gem geral do território alentejano feita anteriormente, é 

elaborada uma aproximação ao lugar, analisando o local 

de implantação da casa assim como os percursos, tipo de 

vegetação, etc.. 

No segundo, “O cliente”, destina-se à análise de todos 

os intervenientes da casa, e resume as conversas feitas 

com todos os futuros habitantes de forma a entender os 

seus desejos e fantasias.

No terceiro, “O programa”, foi apresentado o progra-

ma proposto para a casa e distribuição do mesmo, assim 

como a relação entre os componentes da casa.

No subcapítulo “Estratégia” esteve presente o processo 

de pensamento até ao desenvolvimento de uma primeira 

proposta. Foram apresentados os primeiros esboços de 

pensamento e todas etapas do processo até chegar a uma 

primeira proposta da casa, destinada a ser apresentada 

numa segunda reunião com o cliente.

84 - SEGAWA, Hugo -  Oswaldo Arthur 
Bratke. São Paulo, ProEditores, 1997 
p. 99



110

Fig 112,
Local de implantação
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O sexto, representou um percalço no caminho do pro-

cesso do projeto, o ponto de “Viragem” onde foi apresen-

tada a primeira proposta aos clientes e esta foi rejeitada.

No sétimo é apresentada a solução do cliente para a 

casa e uma análise da mesma.. Por último, no oitavo, a 

minha proposta pessoal, que foi sendo trabalhada e de-

senvolvida autonomamente ao longo da presente disser-

tação. 
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Fig 113,
Carta militar 467, Palma, Alcácer 
do Sal com localização a verme-
lho da área escolhida para im-
plantação
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4.1 Aproximação ao lugar

A oportunidade de fazer o projeto da casa de férias de 

Alcácer surgiu numa conversa casual durante um jantar. 

No decorrer da conversa foi referenciado que a parcela de 

terreno onde se situava a casa de férias da família, a qual 

eu frequentava há já alguns anos, tinha sido vendida, e que 

havia a vontade de fazer uma nova casa de férias, localiza-

da noutra parcela. Esta tinha como objetivo proporcionar 

o convívio entre a família em algumas ocasiões do ano. 

Com isto, surge então o convite de concretizar o desenho 

da casa, o qual foi aceite de imediato e com entusiasmo, 

não só devido à grande amizade e proximidade que tenho 

com a família em questão, mas também porque era uma 

oportunidade única. O sonho de qualquer arquiteto e que 

também viria a servir como tema para a dissertação de 

mestrado.

O terreno localiza-se na Herdade de Palma, entre Alcá-

cer do Sal, a cerca de 9 km do centro, e Setúbal,  e tem 

uma área total de 915,25ha. Alugada em 1868 por José 

Maria dos Santos durante 20 anos, ao 8º Conde de Sabu-

gal, e posteriormente, em 1897, comprada pelo mesmo. 

Atualmente a herdade de Palma, encontra-se na posse da 

família Posser de Andrade.85

É uma zona composta por extensas planícies,  caracte-

rística do baixo Alentejo como já referido anteriormente, e 

tem uma vastidão de sobreiros e pinheiros mansos, sendo 

esta herdade uma grande produtora de cortiça e pinhão. A 

urbanização mais próxima é a aldeia de Palma, separada 

pela Ribeira São Martinho do terreno pertencente à herda-

de. [Fig. 113]

A definição de uma área no terreno é fundamental para 

a identificação do tipo de Lugar criado. Pode tratar-se, sim-

plesmente, de uma clareira no bosque ou de um campo de 

85 - Disponível em <http://www.
dn.pt/bolsa/interior/outras-grandes-
-herdades-1391964.html>
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Fig 115,
Local de implantação da casa

Fig 114,
Levantamento topográfico com si-
nalização do local de implantação da 
casa
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jogos. Pode ser pequeno ou estender-se até ao horizonte 

e não é necessário que tenha forma rectangular nem que 

seja obrigatoriamente plano, os seus limites podem estar 

bem definidos ou podem, mesmo, fundir-se com a envol-

vente.86

Sendo uma herdade grande produtora de cortiça, na 

sua extensão a presença de sobreiros é inúmera e bastan-

te concentrada. Por isto, o local escolhido para a implanta-

ção da casa foi uma grande clareira. A Este está presente 

um percurso em terra batida que serve para a mobilidade 

dos carros e para os trabalhadores da herdade. Os seus 

limites encontram-se bem definidos pelos sobreiros com-

postos em toda a sua envolvente o que confere a este lu-

gar alguma privacidade e isolamento, o grande objectivo 

do cliente, um refúgio à cidade. [Fig. 114] Foi escolhida a 

clareira também com o objectivo de intervir o menos pos-

sível no meio natural. [Fig. 115]

Fez-se então uma aproximação ao local de implanta-

ção da casa através do percurso que vai desde a estrada 

Nacional 5 até ao interior da herdade.

O caminho permite-nos não só mover-nos no espaço, ir 

a Lugares próximos ou distantes, mas também nos ajuda 

a recordar experiências vividas e a situar-nos numa comu-

nidade.87

O acesso ao local de implantação da casa é feito por 

um caminho alcatroado, e esse percurso, é acompanhado 

por uma paisagem típica do Baixo Alentejo. O local de im-

plantação encontra-se a uma cota mais alta, porém, não 

é notória essa diferença de cotas, dado o declive não ser 

muito acentuado.[Fig. 116]

Da estrada Nacional 5 avistam-se dois marcos, caia-

dos a branco, que indicam a entrada na propriedade, ponto 

87 - NORBERG-SCHULZ, Christian 
- Existencia, Espacio y Arquitectura. 
Barcelona, Ed. Blume, 1975. p.156

86- PIRES, Amílcar Gil - A quinta de 
recreio em Portugal : vilegiatura, lugar 
e arquitectura. Casal de Cambra, Ca-
leidoscópio, 2013. p.51
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Fig 117,
Percurso dentro da herdade

a b c

d e f

g h

Fig 116,
Sinalização a vermelho do percurso 
dentro da herdade até ao local de im-
plantação da casa.
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importante de referência pois é ele que marca o início do 

nosso percurso dentro da Herdade [Fig. 117 a], deste pon-

to, surge um caminho com cerca de 380 metros, acompa-

nhado por sobreiros e vegetação rasteira, até ao portão de 

acesso [Fig.117 d] ao terreno pertencente à localização da 

casa. Passado esse portão ainda nos aguarda outro cami-

nho alcatroado com cerca de 620 metros onde a mesma 

paisagem nos acompanha, terminando num pequeno lar-

go, também ele alcatroado e rodeado por sobreiros, que 

marca o ponto de chegada e serve de estacionamento 

para os carros. [Fig. 117 i]
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4.2 O cliente

Ao iniciar a carreira de projetista profissional, tínhamos 

como preocupação obter informações para um projeto que 

agradasse o cliente e a organização dos elementos que 

compunham a construção de maneira a facilitar sua leitura 

pelo construtor. No caso de um projeto residencial, impor-

tante é o encontro com o cliente para conhecer seus hábi-

tos familiares, vida social, relacionamentos, manias e outras 

particularidades, o que se deve fazer com discrição. Bem 

conduzida essa primeira parte, estamos aptos a preparar 

um estudo preliminar sujeito a poucas modificações.88

O arquitecto Oswaldo Bratke dava um grande cuidado 

ao cliente e à sua família, identificando os seus valores, 

interesses e particularidades para realização do projecto.89

Neste sentido é importante conhecer o cliente, analisar 

todos as suas ânsias e angústias, de forma a chegar a um 

projeto final que corresponda ao idealizado por este. O tra-

balho do arquitecto, é o de concretizar sonhos.

A fase do projeto conta assim com a relação e troca de 

ideias entre o arquiteto e o cliente pois é importante dar a 

conhecer as ideias do arquiteto, de forma a que o cliente 

possa intervir nas escolhas feitas para o uso do espaço 

doméstico, para que o futuro habitante se identifique com 

a casa. É importante ter uma ideia do espaço doméstico 

e das necessidades que variam consoante o habitante da 

casa. 

A casa de férias de Alcácer é para uma família nume-

rosa, composta por 22 pessoas, das quais 12 adultos e 10 

crianças. O objectivo primordial dos clientes, era o de obter 

uma casa que conseguisse juntar a família nas férias e em 

épocas festivas, daí o seu elevado número de quartos. 

89 -Ibidem. p. 40

88 - SEGAWA, Hugo -  Oswaldo Arthur 
Bratke. São Paulo, ProEditores, 1997.
p. 77  
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Fig 118,
Apontamentos da primeira reunião 
com o cliente.
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De forma a descrever um pouco a família, resolveu-se 

fazer uma breve reflexão sobre cada um dos seus com-

ponentes, que para além de serem muitos, são todos sui 

generis e cada um tem as suas “manias”.

Começou-se pelo patriarca da família, uma pessoa 

muito reservada, gosta do seu espaço, onde tenha livros, 

uma televisão e se possível, bem escondido, um recanto 

para ter uma garrafa de wiskey. Quanto à matriarca, esta é 

a dona do monte e do seu nariz também. Adora limpezas 

e tudo o que seja eletrodomésticos. Muita arrumação e 

máquinas de última geração não podem faltar nesta casa. 

O filho mais velho, de todos o mais habituado a esta 

vida de campo, gosta de tudo em grande, quartos, salas, 

etc.. Tem uma forte relação com o terreno visto já lá ter 

vivido durante anos, e o seu grande desejo é ter um quarto 

com um bom enquadramento  na paisagem de forma a 

retratar bem este lugar. Tem 3 filhos e uma namorada com 

mais 2 e para estes será obrigatória uma zona de churras-

co onde possam reunir os amigos.

O segundo filho será talvez o menos exigente. Gosta de 

lá ir, esporadicamente, aos fins de semana, com bom tem-

po, para aproveitar a piscina. Este, apenas exige uma horta 

para poder levar legumes caseiros para casa. Está casado 

e tem uma filha, que sendo filha única adora a companhia 

dos primos.

O terceiro filho, o que tem o feitio mais vincado, é extre-

mamente exigente com pormenores. Um bom isolamento 

acústico é obrigatório para poderem estar todos em har-

monia. Foi o que mais lutou para que houvesse uma sala 

de adultos separada da sala das crianças. Adora estar per-

to da lareira a ler um livro. Tem como desejo a construção  

de um campo de paddle. É casado e tem três filhas que 

adoravam ter uma casa no campo onde pudessem se re-
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Fig 119,
Apontamentos da primeira reunião 
com o cliente.
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fugiar da vida citadina.

O quarto filho é casado e tem uma filha. Apaixonado por 

tecnologia, quer um galinheiro auto-sustentável e um sis-

tema de rega inovador. Painéis solares e agricultura bioló-

gica são um pedido.

A filha mais nova, tem namorado mas ainda não tem 

filhos. Vai ser uma das maiores utilizadoras desta casa 

para passar férias com os amigos. Quer uma grande sala 

de festas para fazer jantares. É a única que faz questão de 

uma banheira na sua casa de banho.

Após uma análise de todos os intervenientes da casa 

e dos seus desejos, foi possível, em conformidade com o 

programa pedido, começar o projeto para a casa de Alcá-

cer. Mesmo não podendo dar resposta a todos os dese-

jos dos seus intervenientes, como o campo de padlle ou a 

vontade de inserção de galinheiros auto-sustentáveis.
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Fig 120, 
Primeiros apontamentos de Marcel 
Breuer para a casa 2-point
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4.3 O programa

Imagino o homem da caverna organizando seu espa-
ço. A família ou a tribo distribuindo-se em recantos nesses 
enormes ambientes. Aqui um afresco sobre a rocha tenta 
captar o universo, ali um lugar para o fogo, outro para o pre-
paro da caça, outro ainda para coser seus trajes rudimenta-
res, paus e pedras lascadas acumulando-se no canto onde 
ele prepara seus instrumentos.90

Pensar no programa para uma casa de férias é dife-
rente de uma casa de dia a dia, de uso frequente. Sendo 
uma casa para reunir a família, os espaços destinados ao 
uso comum são mais “importantes” do que os espaços 
de recolha, já que a casa de férias convida ao convívio dos 
seus usuários. A casa de férias tem de ser pensada não 
só para os seus habitantes usuais como também para os 
ocasionais, os convidados. Há uma grande importância 
entre os espaços interiores e exteriores, questionando as-
sim esta maneira de os diferenciar, sendo que os espaços 
exteriores são como uma extensão dos interiores. Os dois 
são usados de igual forma, dependendo da altura do ano. 
No verão, devido às grandes temperaturas, o espaço exte-
rior compreende-se como o mais “vivido”, sendo que, no 
inverno, esse espaço é usado como uma interação com o 
espaço interior através dos pátios e alpendre.

A casa isolada é a expressão da vontade de seu pro-
prietário. Tive ocasião de estudar programas de casa tão 
específicas para determinadas famílias, que dificilmente 
serviriam a outra.91

Para a elaboração de um projeto de arquitetura é impor-
tante perceber que existem fatores “internos” e “externos”, 
os primeiros consistem na ideia que impulsiona o projeto, 
a relação entre o conceito e a concretização deste, o tipo 
de linguagem a utilizar e as intenções arquitetónicas, os 
externos consistem no envolvimento direto com a família 

90 - WISSENBACH, Vicente - Carlos 
Bratke:  Arquiteto/Architect. São Paulo, 
ProEditores, 1999. p. 34

91 - Ibidem. p. 152
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Fig 121, 
Organigrama representativo do pro-
grama da casa relação entre os es-
paços.
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que encomenda o projeto, e com ela todo um universo de 
expectativas, de referências e de significados que, embora 
integrem sempre a concepção do espaço, são do domínio 
de disciplinas vizinhas da arquitetura.

Casas são projetos feitos com o coração. Tema precí-
puo do arquiteto. O homem não cabe em organogramas 
triangulares. No primeiro vértice, a habitação (dormitórios), 
no segundo, o estar, no terceiro, o serviço (cozinha, lavande-
ria, dependências de empregados).92

Para o projeto da casa em Alcácer foi estipulada uma 
área máxima de 500m2 onde estaria presente o seguin-
te programa: espaço de entrada, alpendre, sala-de-estar, 
sala-de-jantar, sala de brinquedos, cozinha, lavandaria, 
casa-de-banho para a empregada, casa-de-banho de vi-
sitas, oito suítes e piscina, 

O primeiro desejo do cliente seria que a entrada esti-
vesse em contato com o alpendre e próxima da cozinha. 
E esse alpendre teria de estar relacionado com a sala de 
estar e de jantar. Os oito quartos todos teriam de ter casa-
-de-banho sendo que um dos quartos seria para as crian-
ças. A sala das crianças não poderia entrar em conflito 
com a restante zona social da casa, mais precisamente as 
salas destinadas aos adultos, e teria de estar relacionada 
com a cozinha. A lavandaria, acessível pelo exterior, dava 
acesso a uma casa de banho, de forma a que a empregada 
não tivesse acesso aos restantes espaços da casa. Pos-
teriormente, o cliente desejava a construção de um arma-
zém para o armazenamento da pinha, afastado da casa de 
forma a preservar a sua intimidade.

Após se perceber as ambições do cliente para a casa e 
compreender o programa pedido, foi possível começar a 
pensar no desenho para o projeto da casa. Começou-se 
por analisar a ligação entre os espaços e as “regras” atri-
buídas a cada um deles e seguidamente uma procura pela 

forma e enquadramento no terreno estipulado.

92 - Ibidem. p. 34
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Fig 122, 
Esquisso inicial de Marcel Breuer para 
plas-2-Point House.
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4.4 Estratégia 

Cada casa é um caso,93 como refere o arquiteto Álva-

ro Siza Vieira. A verdade é que projetar uma casa tendo 

como base um cliente e um lugar específico, requer um 

pensamento e um estudo de todos os componentes que 

constituem este projeto, não podendo por isso haver uma 

“receita” que possa ser aplicada. 

O desenho é a primeira das artes inteiramente humana, 

aquela que o homem não reparte com nenhum outro ser 

da natureza. É um ato de vontade” (...) “Ainda não é um ato 

de consciência, já que o criador não pode saber aquilo que 

desenhará. É o próprio desenho que criará a consciência, 

definirá o seu objecto e a sua realidade. O desenho é a for-

mação do conceito e o homem necessita dele justamente 

para ampliar a sua consciência.94

Quando se fala da construção de uma casa, em geral 

refere-se à sua construção física, a coisas palpáveis. Po-

rém, antes disso, está presente um processo mental de 

construção que, em geral, corresponde à fase de projeto. 

Quando surge a ideia da construção da casa, imediata-

mente surgem ideias através de memórias, de “bagagens”, 

adquiridas ao longo do tempo, de referências, idealizando 

um primeiro desenho.

Ao longo deste tema apresentam-se desenhos do pro-

cesso, escolhidos com o objectivo de explicar todas as fa-

ses de pensamento, assim como a sua evolução que levou 

ao desenho final. Ao mesmo tempo que surge a procura 

por um desenho para a casa, é desenvolvida uma pesqui-

sa que se vai complementando e dando forma ao projeto.

A casa, por isso mesmo e por atender às necessidades 

individuais de uma família, talvez seja o tema que menos 

94 - WISSENBACH, Vicente - Carlos 
Bratke:  Arquiteto/Architect. São Paulo, 
ProEditores, 1999. p. 163 e 164

93 - VIEIRA, Álvaro Siza, A casa em 
Roberto Ivens. Matosinhos, Associa-
ção Casa da Arquitectura, 2011. p. 9
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Fig 123, 
Planta, Corte Nascente e Poente do 
terreno da herdade de Palma
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admita estereótipos.95

Em primeiro lugar foi feita uma análise dos compo-

nentes da casa, dando uma hierarquia aos espaços para 

a distribuição do programa. Concluiu-se que sendo uma 

casa de férias destinada a um grande número de pessoas, 

o programa poderia ser dividido. 

Como referência inicial foram analisadas algumas 

obras de Marcel Breuer, já referidas anteriormente,  defen-

dendo o princípio da casa binuclear que consiste na divi-

são da casa em duas partes (zona de dia e zona de noi-

te). Este modelo arquitetónico não consiste apenas numa 

simples questão organizacional que divide o programa em 

duas partes, mas é antes um princípio baseado na tensão 

espacial. Esta provoca a ruptura da casa em dois núcle-

os, ligados por um corpo, onde se localiza a entrada que 

atua como ponte entre eles e resolve o sistema de acesso. 

Esta divisão da casa em duas partes, origina um pátio se-

mi-aberto, permitindo que o espaço exterior atravesse a 

casa. 

Tratando-se  de um terreno completamente aberto, 

sem barreiras, e de pouca inclinação, [Fig. 123] sentiu-se 

necessidade de limitar os espaços exteriores de forma a 

torná-los mais íntimos. Com isto, tentou-se uma torção 

dos volumes, conferindo um ângulo entre eles. O mo-

mento de entrada e o alpendre encontravam-se inseridos 

nessa torção, de forma a aproximar os volumes, definindo 

assim um espaço exterior mais contido e com um carác-

ter mais pessoal. [Fig.124] Mas rapidamente se percebeu 

que resultariam espaços de distribuição mais longos e a 

vontade presente de diferenciar os volumes não era tão 

perceptível como o desejado.

Com isto, de forma a criar uma maior proximidade 

e relação entre os volumes, foi pensada a distribuição 

95 - Ibidem. p. 36
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Fig. 124,
Conjunto de esquissos correspon-
dentes à primeira fase do processo

Fig. 125,
Conjunto de esquissos correspon-
dentes à segunda fase do processo

Fig. 126,
Conjunto de esquissos correspon-
dentes à terceira fase do processo
.
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do programa em dois corpos perpendiculares entre si.                   

[Fig. 125] O volume representado a laranja continha as zo-

nas diurnas da casa e o a verde as noturnas. No primeiro 

encontravam-se as salas de estar e jantar, cozinha, sala 

para as crianças, quarto de banho de serviço, lavandaria 

e serviços. No segundo as suítes, visto serem em gran-

de número dava origem a longos acessos. A entrada e o 

alpendre, encontravam-se na interseção desses dois vo-

lumes, ainda que inicialmente não se tenha atribuído um 

terceiro volume para a entrada, o que permitia a sua distri-

buição para as duas zonas da casa.

(...) o valor de uma arquitectura é o volume, a massa em 

si; uma proporção harmoniosa é mais importante que um 

enfeite, porque o ‘enfeite’ pode ser a própria proporção da 

casa.96

No decorrer do processo esteve presente uma cons-

tante procura pela forma, onde a ideia de separar as duas 

zonas da casa, tal como a relação de continuidade para 

o exterior, estiveram sempre presentes, tornando-se parte 

integrante. Foi necessário também procurar uma solução 

para a entrada principal, a qual se pensou sempre de forma 

central pois teria um caráter distribuidor, o que reforçava 

a separação do programa e a relação dos volumes entre 

si e entre o lugar. Então numa terceira fase, foi desenvol-

vida uma ideia onde entre os dois volumes, se encontrava  

um terceiro, mais baixo, onde se localizava a entrada e que 

permitia a distribuição para as duas zonas da casa, diurna 

e noturna. Nesse novo volume, estava presente também o 

alpendre, de forma a reforçar a ideia de um percurso que 

atravessava o interior da casa e se prolonga até ao pátio. 

[Fig. 126] Houve uma tentativa de organização do progra-

ma e uma preocupação de relacionar a casa com a envol-

vente.

96 - SEGAWA, Hugo -  Oswaldo Arthur 
Bratke. São Paulo, ProEditores, 1997. 
p. 44
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Fig. 128,
Conjunto de esquissos correspon-
dentes à quinta fase do processo

Fig. 129,
Conjunto de esquissos correspon-
dentes à sexta fase do processo

Fig. 127,
Conjunto de esquissos correspon-
dentes à quarta fase do processo
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Ao longo do processo mantivesse a perpendicularida-

de entre os volumes e à medida que se foi distribuindo o 

programa, ajustaram-se as áreas, estabelecendo-se uma 

métrica de 1m por 1m, de forma a dimensionar o progra-

ma estipulado. A utilização da cor foi importante, pois 

permitia a distinção entre as zonas privadas, sociais e de 

circulação.

A vontade de distinção entre os três volumes encon-

trava-se cada vez mais presente ao longo do processo. 

Foi então decidido reforçar essa ideia conferindo ao corpo 

central uma maior autonomia e um maior destaque vo-

lumétrico. [Fig.127] O núcleo destinado às zonas sociais 

da casa ficava saliente e orientado a nascente-poente. O 

núcleo privado, virado a sul, encontrava-se alinhado com 

o volume da entrada. Esta solução, cria uma maior relação 

entre os espaços privados e o patio, o que reduz a sua pri-

vacidade. Ao mesmo tempo, cria um afastamento entre o 

exterior e as áreas sociais. 

Com isto, na quinta fase, esteve presente uma tentativa 

de encontrar maior definição dos volumes e dos espaços 

exteriores. O programa foi invertido colocando o volume 

privado a poente e orientando o volume social para sul, 

limitando-o a nascente. Isto dava origem a um pátio na 

continuidade deste volume onde ficava localizada a pisci-

na. [Fig. 128]

Então, na fase seguinte optou-se por uma estratégia 

distinta através de uma nova organização volumétrica. Os 

dois volumes encontravam-se agora com a mesma orien-

tação, norte-sul, e o volume central estabelecia a ligação 

entre estes.[Fig. 129]

Sentiu-se a necessidade de caracterizar melhor o vo-

lume central uma vez que este possuía uma função me-

ramente distribuidora. Passando para uma nova fase do 
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Fig. 131,
Conjunto de esquissos correspon-
dentes à oitava fase do processo

Fig. 132,
Desenhos da primeira proposta

Fig. 130,
Conjunto de esquissos correspon-
dentes à sétima fase do processo
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processo, deu-se uma rotação dos volumes principais de 

modo a criar uma maior definição do espaço resultante 

entre eles. [Fig. 130] Ao colocar o volume da entrada e o 

patio exterior no centro é possível estabelecer uma relação 

de proximidade entre eles e os espaços adjacentes. Assim, 

o momento de entrada da casa ganhou um novo destaque 

e maior carácter de recepção, permitindo acessos interio-

res mais claros e uma forte relação visual interior-exterior. 

Devido as exigências programáticas, deu-se uma tor-

ção do volume privado que corresponde à oitava fase do 

processo. [Fig. 131] Isto permitiu uma condensação dos 

espaços de circulação que se encontravam sobredimen-

sionados nas soluções anteriores. Por outro lado, foi pos-

sível a criação de dois espaços exteriores com caracteres 

distintos. O primeiro encontra-se associado à área privada 

da casa e o segundo à área social. Esta clara separação 

entre os dois tipos de programa faz com que não entrem 

em conflito, conservando a privacidade dos quartos  e o 

total usufruto das zonas sociais dedicadas à convivência 

dos utentes. 

 Há uma influência visível da visão binuclear enunciada 

por Breuer presente desde o início.

A partir desta solução na oitava fase criou-se a propos-

ta apresentada ao cliente. [Fig. 132]
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Fig 133,
Planta de implantação da primeira 
proposta da casa e armazém 

Fig 134,
Planta de piso da primeira proposta 
com separação das áreas da casa..
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4.5 Primeira proposta 

Os clientes menos informados não aceitavam novida-

des, que lhes pareciam agressões. Nas primeiras obras 

tínhamos de fazer alguma concessão (o cliente também 

tinha certos direitos) e até um certo limite ele precisava ser 

atendido, senão procuraria outro arquiteto mais conserva-

dor que realizaria o que lhe fosse encomendado, perdia-se 

o serviço e a arquitetura continuava naquela velha “milon-

ga”.97

Num primeiro pensamento para uma intervenção ar-

quitetónica, o arquitecto tem como objectivo primordial o 

cruzamento de alguns elementos como o programa pe-

dido pelo cliente, o terreno onde o projeto será inserido, a 

história e a cultura. A partir desses elementos é possível 

materializar o projeto, dar escalas aos espaços e compre-

ender as necessidades do cliente.

Após a fase de investigação e descoberta abordada no 

subcapítulo anterior, chegou-se a uma primeira proposta 

para o desenho da casa. Com isto foi combinada uma se-

gunda reunião com o cliente de forma a apresentar a pri-

meira proposta de intervenção.

 A casa era composta por três volumes, um destinado 

aos espaços sociais e os outros dois às zonas privadas da 

casa. [Fig. 134] A cada um correspondia um pátio que con-

finava uma área exterior. O volume correspondente à zona 

social estava orientado no sentido norte sul e um recuo 

definia o espaço de entrada coberto. O volume dos quar-

tos ficava nas alas a nascente e a sul. Apesar de ainda não 

ser um desejo imediato do cliente, foi pensada a implan-

tação  do armazém de reserva da pinha. Este encontrava-

-se afastado da casa, conforme pedido pelo cliente, mas 

mantinha uma relação visual com a entrada da habitação, 

97 - Ibidem. p. 66  
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Fig 135,
1-Entrada; 2-Alpendre; 3-Cozinha; 4-Sala de Jantar; 5-Sala de Estar; 6-Lavandaria; 7-Despensa; 8-Casa de banho Empre-
gada; 9-Sala dos Brinquedos; 10-Quarto; 11-Arrumos; 12-Casa de Banho de Serviço; 13-Piscina

Fig 136,
Alçado Norte

Fig 137,
Alçado Sul

Fig 138,
Alçado Nascente

Fig 139,
Alçado Poente
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tendo a sua entrada orientada a poente e alinhada pela da 

casa. [133]

A ala social continha a entrada que distribuía para as 

duas zonas, baseado no princípio binuclear de Breuer, e 

na continuidade deste espaço encontrava-se o alpendre 

que por sua vez dava acesso ao pátio exterior onde se lo-

calizava a piscina. A sala de estar e de jantar, viradas a sul, 

tinham também uma forte relação com o alpendre e o pá-

tio e estas eram separadas por um fogão de sala. A norte 

deste volume estavam a cozinha, zonas da empregada e a 

sala de brinquedos destinada às crianças. [Fig.135]

O alçado norte onde se localizava a entrada, era com-

posto por quatro aberturas, uma porta de serviço, uma na 

cozinha outras duas no corredor de acesso aos quartos. 

[Fig.136] A nascente o alçado teria  as aberturas de qua-

tro quartos acessíveis pelo exterior, através de portas de 

correr de duas folhas. [Fig.138] Esta mesma métrica das 

aberturas também se repetiria no alçado sul com quatro 

quartos. [Fig. 137] A sala de jantar também com acesso 

pelo exterior, contém janelas de correr de três folhas e a 

de estar uma porta de correr de duas folhas. O alpendre 

também com janela de correr de três folhas. Quanto ao 

alçado poente [Fig. 139] apenas teria uma abertura para 

a sala das crianças. Os três volumes contêm diferentes 

alturas de forma a diferenciar também através do exterior 

o seu diferente programa.    
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4.6 A viragem

(...) antigamente, o cliente procurava o arquiteto porque 

tinha sonhos e queria que o arquiteto os realizasse, mas 

agora eles procuram o arquiteto como se fosse um dese-

nhista para repetir algo que ele já fez.98

Após a segunda reunião com o cliente deu-se um ponto 

de viragem no processo. Concluída uma primeira propos-

ta para o projeto da casa, esta foi apresentada ao cliente. 

A casa seria dividida em dois núcleos, diurno e noturno, 

um pensamento presente desde muito cedo. Esses dois 

núcleos ligavam-se através de um terceiro, onde se locali-

zava a entrada da casa. Esta era composta por um volume 

envidraçado que criava uma forte relação tanto com o al-

pendre, como com o pátio, localizado na sua continuidade. 

A partir daí seria feita a distribuição do programa, para nas-

cente localizava-se a zona privada da casa, e para poente 

a zona social. Nesta última e de acordo com o pretendido 

pelo cliente, a cozinha encontrava-se próxima da entrada 

e tinha uma forte relação com a sala de jantar. Um fogão 

de sala separava parcialmente as salas de estar e jantar. 

Ambas tinham acesso ao alpendre e ao pátio, orientando-

-se para sul. A área de serviços era acessível pelo exterior 

de forma a não entrar em conflito com os restantes espa-

ços da casa, preservando a privacidade dos utentes. 

Enquanto o cliente ouvia a explicação, ao mesmo tem-

po que olhava atenciosamente para o desenho, este não 

exprimia dúvidas, nem qualquer tipo de comentário acerca 

das intenções propostas. O que na verdade me intrigou e 

levou a pensar: Estará o cliente  satisfeito.? Ou simplesmen-

te o meu discurso e explicação não estão a ser entendidos? 

Foi então que, entre um suspiro, ele diz “na realidade eu 

98 - Frase que Carlos Brakte ouviu de 
Philip Johnson num contato que tive-
ram nos anos 70, em WISSENBACH, 
Vicente - Carlos Bratke:  Arquiteto/Ar-
chitect. São Paulo, ProEditores, 1999 
p. 30
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Fig. 140,
Representação do desenho do cliente.
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queria uma coisa mais simples, uma forma mais compacta. 

Respeito a sua ideia para a casa mas o que tinha em mente 

era mais isto...”99 É então que subitamente, este apresenta 

uma folha onde se encontra um desenho do que preten-

dia. [Fig. 140] Nesse momento apercebi-me que, o cliente 

já tinha desenvolvido uma ideia para a forma da casa.  

Foi inevitável não ficar surpreendida com este aconte-

cimento. Não obstante, respirei fundo e observei o dese-

nho que me tinha sido entregue.

Nessa “forma mais simples”, a casa apresentava um 

desenho que se aproximava a um “boomerang”, onde dois 

braços que se abrem num anglo obtuso, orientando espa-

ços da casa para sul. Um deles era composto pela zona 

privada da casa, onde se encontravam as suítes, quarto 

das crianças e um longo corredor que dava ligação a toda 

a zona privada. O outro braço correspondia à zona social, 

onde se situava a entrada principal da casa, as salas de 

estar e jantar,  a cozinha, a lavandaria, o alpendre e a sala 

das crianças. Tudo com ligação para o exterior.

Tentei decifrar e digerir todo aquele acontecimento. O 

que queria o cliente dizer com uma “forma mais simples”? 

Ao mesmo tempo que observava o “complexo” desenho 

de uma casa “boomerang”,com os seus espaços interiores 

irregulares e sem uma aparente definição exterior. Pondo 

em confronto o meu desenho composto por três volumes 

de carácteres distintos, que proporcionavam espaços ex-

teriores bem definidos e conferiam uma hierarquia espa-

cial perceptível. Claro está que, todo o trabalho que tinha 

feito estava a ser posto em causa.

 Tentei chamar o cliente à razão para o desastre em 

que aquilo se iria transformar, explicando, a meu ver, todos 

os problemas visíveis naquele desenho. Mesmo assim, 

o cliente continuava com a sua crença. Convicto que era 

99 - Citando o cliente na segunda reu-
nião.
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Fig.141,
Revista Caras Decoração
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aquele o desenho que queria,.Toda a sua casa aberta para 

uma imensa paisagem e dois volumes que se viravam 

para a mesma. Ignorando a formação de espaços interio-

res irregulares e bastante seccionados.

De facto, como afirma Philip Johnson, este tipo de 

cliente cria ideais para um casa através de imagens de re-

vistas e procura no arquiteto um meio para desenvolver 

um projeto que ele já viu, sem ter em conta o seu contexto 

e objetivo, não estando por isso aberto a novas ideias. Si-

tuações como esta, levam-nos a questionar de que forma 

é que o arquiteto poderá gerir e dar a volta a esta espécie 

de acontecimentos que vão ocorrendo ao longo do seu 

percurso profissional. Espero poder continuar a acreditar 

que também  exitem bons clientes pois para se fazer boa 

arquitetura  também são precisos bons clientes. 

Na verdade, penso que os novos desafios dos arquite-

tos passam por aqui. Pela capacidade de moldar o clien-

te de modo a mostrar-lhes que na realidade a arquitetura 

não se vê em revistas,  ela tem de ser  pensada para luga-

res concretos e para as necessidades específicas de cada 

utente. 

Foi então que decidi pegar neste acontecimento e rela-

tá-lo na minha dissertação, propondo no final um desenho 

para a casa alternativo ao do cliente.
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4.7 O projeto  “do cliente”

O projeto do cliente é uma casa em formato boome-

rang. Esta é formada por dois corpos que fazem um ân-

gulo de 135º entre si. Um é composto pelos quartos e 

o outro pelos espaços sociais. E na interseção dos dois 

volumes encontra-se uma casa-de-banho pertencente 

ao quarto das crianças. Um imenso corredor localizado 

a norte faz a distribuição dos vários espaços. O alpendre 

faz a separação das duas salas, de jantar e de estar, e a 

entrada é localizada a eixo com este. A casa vê-se bas-

tante compartimentada. Encontra-se toda virada a sul o 

que retira alguma privacidade aos quartos. Os quartos 

seguem uma métrica de 3 X 5 com uma variação no que 

se situa no extremo do corredor. [Fig. 143]

Quanto à forma da habitação e  seu enquadramen-

to no terreno, o espaço exterior aparece sem definição, 

não está conformado. Os dois volumes compostos pela 

zona social e zona privada aparecem quase que isola-

dos um do outro, sem uma relação aparente a não ser, 

a sua abertura para a mesma zona do terreno, o que 

também não confere intimidade à zona social da casa, 

transparecendo tratar-se de uma casa rural para arren-

damento e não de uma casa familiar que convida ao 

convívio da família. 

A sua implantação não aparenta nenhuma relação 

com a envolvente, estando localizada no local mais alto 

do terreno e completamente aberta para sul. [Fig. 142] 

Também não é perceptível a sua relação com a pisci-

na, aparecendo esta solta no terreno, com a zona social 

da casa, dada a sua implantação, estar alinhada com o 

alpendre mas com contato muito direto com o volume 
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Fig. 147,
Planta de instalações agrícolas 
A - Casão (800m2); B - Eira (200m2); C - Escritório (86m2); D - Apoio Agrícola (105m2)
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noturno da casa, reforçando a falta de privacidade con-

ferida ao núcleo privado.

Os interiores aparecem bastante fraturados não 

transmitindo uma relação de continuidade espacial. A 

entrada aparece um pouco descaracterizada havendo 

ausência de um espaço de recepção amplo, dado que 

este é logo inserido no corredor de distribuição. O cor-

redor de acesso à zona privada da casa é monótono, 

bastante comprido e pouco largo, reforçando essa ideia 

à medida que ocorrem aberturas ao longo deste com 

uma regra constante. [Fig. 144] A lavandaria, as salas, o 

alpendre e a cozinha aparecem bastante fraccionados 

não existindo uma vontade aparente de relação entre 

os espaços. A lavandaria, em corredor, não contém um 

espaço exterior de apoio o que põe em causa a sua fun-

cionalidade  dado as suas dimensões. 

A monotonia presente no interior da casa é perceptí-

vel também pelo seu exterior, através dos alçados, tanto 

na ala destinada às zonas sociais da casa como às pri-

vadas. [Fig. 145]

Após análise da casa e observando a planta de im-

plantação das instalações agrícolas, na minha opinião, 

reforça-se essa disposição aparentemente solta e sem 

relação entre os volumes, principalmente na construção 

correspondente ao escritório que aparece completa-

mente solta e sem nenhuma relação com os restantes 

edifícios. [Fig. 147]

Em suma, podemos dizer que este projeto contém 

um conjunto de problemas de insuficiências e sofre de 

uma espacialidade pobre e uma desarticulação eviden-

te com os restantes edifícios do conjunto.
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4.8 O meu projeto

Com o sucedido no subcapítulo “a viragem”, decidiu-

-se continuar a desenvolver um projeto mais pessoal 

sempre respeitando as premissas impostas pelo clien-

te, tal como orçamento, áreas e ligações entre elas. 

O local da implantação da casa foi decidido em con-

junto com o cliente, como já referido anteriormente. Lo-

calizou-se próximo do percurso de acesso, numa cota 

alta do terreno. [Fig. 148] Toda a envolvente natural 

manteve-se. Esteve presente a vontade de distinção en-

tre edificado e natureza. Este pelas suas linhas rígidas, 

aquele, pela manutenção  das suas formas orgânicas,  

mas todos esses elementos pertencem à casa de forma 

a protegendo e delimitando os espaços exteriores, mo-

delo bastante defendido por Marcel Breuer.

  A sua orientação foi escolhida de forma a tirar pro-

veito da melhor luz para os diferentes espaços da casa. 

Com isto, o volume destinado aos quartos está virado 

a nascente de forma a aproveitar a luz pela manha, e 

a linha de sobreiros que delimita o terreno proporciona 

uma maior privacidade a esta zona mais íntima da casa. 

As zonas sociais, como as sala e o alpendre, usufruem 

da luz durante o resto do dia.

O projeto teve como referência as casas em “H” do 

pós-guerra,  nomeadamente a influência dos modelos 

do arquitecto Marcel Breuer nas suas casas binuclea-

res, como vimos anteriormente no capítulo “Zona co-

mum vs zona Privada” (p. 105). Quanto à forma da casa, 

esta é composta por dois núcleos perpendiculares entre 

si, um orientado a norte-sul onde estão localizados os 

espaços diurnos da casa, o outro orientado a nascen-
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Fig. 150,
Planta da casa de Alcácer, sem es-
cala
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Fig. 151,
Planta da casa de Alcácer, sem es-
cala
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te-poente onde se situam os espaços noturnos. Estes 

dois núcleos são ligados por um corpo onde é efetuado 

o acesso à casa. [Fig. 149]

No núcleo destinado às zonas sociais da casa, es-

tão presentes a cozinha, salas de estar e jantar, a sala 

das crianças e as áreas de serviço, e os seus graus de 

intimidade variam consoante a sua utilização. [Fig. 150] 

Considera-se então que os espaços mais íntimos da ala 

social são as salas de estar e jantar. Estas encontram-

-se reunidas parcialmente por um fogão de sala con-

trariamente ao que acontece na casa Chamberlaim de 

Marcel Breuer analisada anteriormente (p. 108). Os es-

paços de serviço, como a lavandaria, casa de banho da 

empregada e dispensa, são considerados os de menor 

intimidade pois o seu acesso não é exclusivo aos utili-

zadores da casa.

O núcleo da zona privada tem as suítes e um pátio da 

máster suíte e todos têm ligação para o exterior atra-

vés de um alpendre localizado a nascente. Também 

aqui estão presentes diferentes graus de intimidade. 

[Fig. 151] O corredor de acesso à master suíte é consi-

derado o de menor intimidade pois, para além de ser o 

mais próximo da entrada, é por onde se faz o acesso às 

restantes suítes, os quartos são os espaços de maior 

intimidade da casa. A casa Olivo Gomes de Rino Levi 

e Roberto de Cerqueira César, analisada anteriormente 

(p.110), este núcleo é muito semelhante ao da casa de 

Alcácer. Sendo uma casa também destinada a ter oito 

quartos e estando presente um pensamento binuclear 

como princípio organizador, é inevitável o corredor de 

distribuição ser mais reduzido.

No alçado norte as únicas aberturas presentes são 

o envidraçado que compõe o núcleo central da casa, 
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Fig. 152,
Alçado Norte, esc. 1/200

Fig. 153,
Alçado Poente, esc. 1/200

Fig. 154,
Alçado Nascente, esc. 1/200

Fig. 155,
Alçado Sul, esc. 1/200
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constituído por uma porta de vidro e duas janelas fixas, 

uma em cada lado, e duas janelas oscilantes que confe-

rem iluminação e ventilação à cozinha. [Fig. 152]

O alçado poente tem como única abertura uma porta 

de acesso ao pátio de serviços composto por um ripado 

de aglomerado de cortiça expandido. Um muro de betão 

e revestido de aglomerado expandido de cortiça, acom-

panha os limites do volume privado da casa, limitando 

o pátio central, conferindo uma maior privacidade aos 

utentes. [Fig. 153]

Quanto ao alçado Nascente, este apresenta uma mé-

trica definida pelos quartos, cada um  com uma porta 

de correr de duas folhas que permite o acesso a um al-

pendre na sua extensão. O pátio da master suíte apare-

ce com um ripado em aglomerado de cortiça expandi-

do, conferindo alguma privacidade a este espaço assim 

como uma relação com a envolvente e ventilação não 

só zenital. [Fig. 154]

O alçado sul no volume social encontra duas aber-

turas, uma para a sala de jantar constituída por uma 

porta de correr de duas folhas e outra para a sala de 

estar através de porta de correr de quatro folhas. No nú-

cleo central é composto por uma porta de correr de três 

folhas que permite o acesso ao alpendre e no volume 

privado, no quarto destinado ao irmão mais velho, uma 

porta de correr de duas folhas também com acesso a 

um alpendre. [Fig. 155]

Para uma melhor compreensão da relação entre os 

volumes da casa e o carácter de cada compartimento, 

decidiu-se explicar os espaços através de percursos.
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Fig. 156
Corte A-A’, esc. 1/200

Fig. 157
Corte B-B’, esc. 1/200

Fig. 158,
Corte C-C’, esc. 1/200

Fig. 159,
Corte D-D’, esc. 1/200
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Entrada - Alpendre - Pátio

Do lado norte da casa é feita a entrada na casa. O 

homem tem por norma considerar o ponto de início do 

percurso o mais importante, pois é ele que nos orienta 

no espaço e está presente em todas as relações esta-

belecidas ao longo do percurso. Daí o destaque da porta 

de acesso a nível formal.100 Um largo rodeado de so-

breiros possibilita o estacionamento dos carros e o vo-

lume central entre os corpos destinados à zona diurna 

e noturna, define um recuo que dá origem a um alpen-

dre de entrada na casa. O primeiro espaço interior é o 

hall, com um carácter distribuidor, que permite por um 

lado o acesso ao corpo dos quartos, por outro o aces-

so ao corpo que inclui a zona social da casa e ainda o 

acesso direto ao alpendre. Está presente uma grande 

transparência neste percurso exterior-interior-exterior 

devido aos envidraçados que compõe o volume tanto 

na fachada norte como na fachada sul, conferindo uma 

maior proximidade à natureza. Quase como se esta in-

tersetasse a casa neste espaço distribuidor central.

A parte da entrada é envidraçada, tal como a do al-

pendre o que confere uma grande intensidade a este 

eixo. A natureza entra na casa como se a trespassasse 

Entrada - Zona Diurna

No volume central está localizada a entrada, como 

já referido, composta por um hall de distribuição que 

confere o acesso ao corpo social da casa. Um corre-

dor acompanhado por uma parede de arrumos permite 

a ligação de todos os espaços localizados neste corpo. 

Mais próximo da entrada está a cozinha, como deseja-

do pelos clientes, que por sua vez dá acesso à lavanda-

100 - PIRES, Amílcar Gil - A quinta 
de recreio em Portugal : vilegiatura, 
lugar e arquitectura. Casal de Cambra, 
Caleidoscópio, 2013. p. 89
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Fig. 160,
Pormenor construtivo da fachada Nascente. esc. 1/20



161

ria e quarto de banho da empregada acessíveis por um 

pátio desde o exterior conferindo assim privacidade aos 

restantes espaços da casa. A sala das crianças desde o 

começo tinha a premissa de se localizar numa zona que 

não entrasse em conflito com as salas de jantar e estar, 

com isto foi situada no fundo de corredor de distribui-

ção e também tem acesso ao pátio de serviço. As salas 

de jantar e de estar estão divididas por um fogão de sala 

e ambas têm acesso ao alpendre e pátio comum onde 

está localizada a zona da piscina.

Entrada - Zona Noturna

O acesso feito do hall para a zona privada da casa é 

feita através de uma porta de correr que liga ao corre-

dor de acesso aos quartos, e este tem uma métrica nas 

suas aberturas, estando estas viradas para o pátio da 

casa. Os quartos estão abertos a nascente à excepção 

do quarto do irmão mais velho que se projeta a sul, para 

a paisagem, e todos eles são acessíveis pelo  exterior da 

casa. O primeiro quarto, situado mais a norte, é a mas-

ter suíte, acessível por um corredor que ladeia a casa de 

banho do quarto das crianças, e divide o espaço da en-

trada da zona mais privada do quarto. A casa de banho 

da master suite e a zona de dormir estão abertos para 

um pátio privado. Este quarto tem a particularidade de 

poder ser fechado, caso os restantes quartos não forem 

utilizados, através de uma porta pivotante que segue o 

alinhamento da parede de vidro do alpendre. 

Proposta construtiva

A solução construtiva proposta  segue o modelo ge-

nérico de estrutura porticada em betão armado, com 

cobertura plana invertida em godo. A estrutura proposta 
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utiliza pilares e laje maciça em betão armado, [Fig. 162] 

sendo o pavimento térreo realizado com uma laje térrea 

de 15cm, em betão armado, com isolamento térmico 

em poliestireno extrudido e tela de impermeabilização, 

tendo como acabamento um soalho de sucupira assen-

te sobre sarrafos, no caso do espaço de estar, quartos 

e circulação, e em cerâmica do tipo Kerlite, na cozinha, 

instalações sanitárias e serviços. No exterior utiliza-se 

o deck compósito. [Fig. 160]

As paredes exteriores são em alvenaria de bloco 

de cimento de 20cm, [161] e as paredes interiores são 

constituídas por parede dupla de alvenaria de tijolo de 

11cm, com isolamento acústico em lã de rocha no seu 

interior, nas paredes divisórias entre quartos [Fig. 163] e 

de tijolo de 11 cm nas restantes. [164] Todas as paredes 

interiores são rebocadas e pintadas a branco. Os tectos 

são revestidos a gesso cartonado, igualmente pintados 

a branco.

A cobertura, como anteriormente referido, utiliza o 

sistema invertido, com isolamento térmico e tela de im-

permeabilização, com godo. As paredes exteriores são 

revestidas em aglomerado expandido de cortiça, de 6 

cm, que funciona, por um lado, como isolamento térmi-

co, e, por outro lado, como acabamento, essencialmen-

te por ser um material muito característico e abundante 

na região em causa. O sistema de caixilharia adotado é 

um sistema em alumínio, com corte térmico, de correr, 

do tipo EURO 2000, sistema OS.

Na definição da solução construtiva, procurou-se um 

sistema que fosse compatível com o modelo da habi-

tação proposto, e que, ao mesmo tempo, utilizasse um 

material característico da zona, neste caso, a cortiça.
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Fig. 165,
Vista Sul do alpendre

Fig. 166,
Vista da Master Suíte 
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Fig. 168,
Vista das salas de jantar e estar

Fig. 167,
Vista da entrada para o pátio-jardim
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5. Nota Final

A necessidade de fazer um trabalho que pusesse em 
prática as ideias e o saber da minha aprendizagem aca-
démica, culminou na abordagem de um tema que surgiu 
com naturalidade. Este resultou de uma proposta, por par-
te de um cliente, que consistiu em projetar a sua casa de 
férias.

 Essa proposta foi desde logo um desafio há muito 
tempo desejado. Para além de ser uma enorme motivação 
pessoal e profissional. A experiência foi em certa medida 
precoce e enriquecedora, mas o confronto com a reali-
dade foi inesperado. Apesar da relação com o cliente ser 
bastante boa e familiar, as minhas bases académicas não 
previam que a realidade prática da profissão fosse tão dís-
par e surpreendente com o que até então fui absorvendo 
no meu percurso académico.

 O trabalho do arquiteto vai muito mais para além da 
noção de espaço e escala, de teoria e técnica presentes no 
desenho. A relação com o cliente tornou-se num novo tipo 
de aprendizagem profissional e a abordagem ao projeto 
deixou de ser individual. As ideias do cliente são conduzi-
das pelo arquiteto que agora enfrenta um vasto conjunto 
de desafios. 

O maior desafio foi o “ponto de viragem” descrito nesta 
dissertação, onde fui confrontada com o que percebi fazer 
parte da realidade inerente à prática da profissão. Quando 
o projeto se rompe e a ideia se transforma. O choque entre 
o “projeto do cliente” e o “projeto do arquiteto”.

Tudo isto são apontamentos que trazem à memória 
uma espécie de diário, onde registamos a nossa experiên-
cia e contamos o que esta nos fez sentir e o que nos trouxe 
como aprendizagem. O “Complexo Processo do Projeto de 
uma casa em Alcácer” é apenas um ponto de partida, um 
retrato do primeiro contato com o real e, ao mesmo tem-
po, uma exposição do que será constante na profissão do 
arquitecto.    
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