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Nota Prévia: A presente dissertação não está redigida ao abrigo do novo Acordo Ortográfico. Todas as 
citações incluídas no corpo de texto, originalmente em língua estrangeira, foram traduzidas livremente 
pela autora com a finalidade de estabelecer uma continuidade na leitura da prova. As imagens exibidas 
foram tratadas, dimensionadas ou cortadas, sempre que se considerou necessário.



“É simultaneamente terrível e um privilégio sermos mortais e providos de sentidos. Somos 
prisioneiros dos nossos sentidos. Embora eles nos engrandeçam, também nos limitam 
e constrangem, mas fazem-no de uma forma maravilhosa! Também o amor é uma 
escravidão maravilhosa.”1

1      ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 14.





Ao único que não pode estar presente
a ver-me crescer.
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Abstract

“Space Perception: the sensory experience between materials and architectural form” out on the basis 
on the human sensory experience of its shape which, in its turn, embodies the construction 
materials. It is thus intended, supported on these knowledge, its use in architecture’s craft, in 
order to enhance architectural works, providing the most intense and memorable experiences 
to its users.

Thus far, it is developed an investigation which targets the architectural perception processes. 
The human sensory experience is studied and both the human perception field and memory’s 
role is analysed, on how they play in the action of this brain function. Afterwards, the acquired 
knowledge is applied to the field of matter, analysing different types of materials with respect 
to their physical, psychological and emotional properties. Here, a reflection is made on the 
preponderance of the material in the architectural work and on the way in which it influences 
the perception of space. Finally, with the intention of putting into practice the theoretical 
development present in the first moment of the dissertation, it is analysed three vacation 
homes: the Alcino Cardoso House, by the architect Álvaro Siza Vieira, the Vila Alcina house, 
by the architect Sergio Fernandez, and the Casa em Moledo, by the architect Eduardo Souto 
de Moura. Each housing is submitted to two types of analysis: the first, direct and objective, 
which includes its general description and its relation to the context; the second, from a more 
subjective point of view, of emotional and poetic content, which is based on perceived sensory 
experiences.

It is an exercise of a theoretical nature, which comes from an old concern.
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Resumo

“A Percepção do Espaço: a experiência sensorial entre os materiais e forma arquitectónica” surge da 
necessidade de compreender e aprofundar os processos mentais humanos inerentes à percepção 
arquitectónica, tendo por base a experiência sensorial humana da sua forma que, por sua vez, 
é materializada por intermédio dos materiais de construção. Pretende-se, com a obtenção 
destes conhecimentos, a possibilidade da sua aplicação no ofício da arquitectura, com vista à 
valorização das obras construídas, proporcionando as mais intensas e memoráveis experiências 
aos seus utilizadores.

Deste modo, é desenvolvida uma investigação que incide nos processos envolvidos na percepção 
da arquitectura. Reflecte-se acerca da experiência sensorial humana e analisa-se o campo da 
percepção e o papel fundamental que a memória desempenha na acção desta função cerebral. 
De seguida, os conhecimentos adquiridos são aplicados ao domínio da matéria, analisando-se 
diversos tipos de materiais no que respeita às suas propriedades físicas, psicológicas e emocionais. 
Aqui, faz-se uma reflexão acerca da preponderância do material na obra arquitectónica e no 
modo como este influencia a percepção do espaço. Por último, com o intuito de se colocar 
em prática o desenvolvimento teórico presente no primeiro momento da prova, analisam-se 
três casas de férias: a Casa Alcino Cardoso, do arquitecto Álvaro Siza Vieira, a Vila Alcina, do 
arquitecto Sergio Fernandez, e a Casa em Moledo, do arquitecto Eduardo Souto de Moura. 
Cada habitação é submetida a dois tipos de análise: o primeiro, directo e objectivo, que 
compreende a sua descrição geral e a sua relação com o contexto; o segundo, sob um ponto 
de vista mais subjectivo, de cariz emocional e poético, que se baseia nas experiências sensoriais 
percepcionadas.

Trata-se de um exercício de carácter teórico, que provém de uma inquietação antiga.
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Motivação

A génese da presente dissertação nasce de um pensamento que remonta à formação académica 
anterior à licenciatura em Arquitectura. Com vista à conclusão do curso de especialização de 
ensino secundário de Design de Produto, foi realizada uma PAA, Prova de Aptidão Artística, 
sobre o tema “O futuro está aqui e agora”, ao qual se decidiu dar resposta desenvolvendo-se 
o sub-tema “Projectar para Todos os Sentidos”. Já nesta época se evidenciavam preocupações 
em torno desta questão, aplicadas não só à área do Design como também à da Arquitectura, e 
permaneceram em estado de incubação desde então.

A Percepção do Espaço: a experiência sensorial entre os materiais e forma arquitectónica1 advém de 
uma necessidade de compreensão e aprofundamento dos processos mentais humanos inerentes 
à percepção arquitectónica e tem como objectivo o seu entendimento no processo de projecto 
e a sua consequente aplicação na forma construída.

Objectivo e objectos

O repto deste estudo visa a compreensão dos processos implicados na percepção da arquitectura, 
tendo por base a experiência sensorial humana da sua forma, por sua vez materializada por 
intermédio dos materiais de construção, com o intuito de empregar este conhecimento no 
acto de projectar. Somente partindo desta consciencialização se torna possível compreender o 
método através do qual o indivíduo sente o espaço e se pode aferir quais os conteúdos a ter em 
ponderação na altura de idealizar um projecto.

Assim, desenvolve-se uma investigação que incide nos processos envolvidos na percepção 
da arquitectura. Devido à amplitude do tema, restringe-se o estudo aos assuntos que se 
consideram mais fulcrais neste âmbito. Reflecte-se acerca da experiência sensorial humana, 
circunscrevendo-a aos cinco sentidos consensualmente reconhecidos. Analisa-se o campo da 
percepção e o papel vital que a memória desempenha na acção desta função cerebral.

Finda a fase de investigação de teor mais científico, aplicam-se estes conceitos à matéria que 
dá forma à produção arquitectónica: os materiais de construção. Seleccionaram-se vários tipos 
de materiais e, mediante uma investigação e recolha de informação, nomeadamente a respeito 
das suas várias propriedades, reflectiu-se acerca da sua preponderância na obra arquitectónica 

1          Convém referir-se que, por “forma arquitectónica” considera-se a materialização da arquitectura, não havendo 
qualquer pretensão em se questionarem os seus atributos ao nível da estética.
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e no modo como estes influenciam a percepção do espaço. Para concluir, consideram-se dois 
últimos conteúdos: a relevância do detalhe arquitectónico e as relações que se estabelecem entre 
o espaço interior e exterior da edificação.

De modo a realizar-se uma análise mais aprofundada acerca da matéria e a colocar-se em 
prática as questões abordadas, analisaram-se três casas de férias. Inicialmente, o leque de opções 
consideradas era mais abrangente, mas rapidamente se constatou que era forçoso para o presente 
estudo que as obras fossem efectivamente visitadas e experienciadas, pelo que a escolha recaiu 
sobre umas de autoria de arquitectos portugueses, edificadas em território nacional.

Para além do previamente exposto, os critérios que estiveram igualmente na base desta selecção 
foram a tipologia e o seu carácter unifamiliar. Ademais, as três coincidiram na localização 
geográfica, que é deveras próxima, e na particularidade de existirem na condição de casas de 
férias, intensificando o seu valor enquanto objectos de estudo.
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Metodologia

A metodologia utilizada na realização deste trabalho passou, sobretudo, pela leitura aprofundada 
de bibliografia específica das várias temáticas que compõem o mesmo, decorrida ao longo de 
vários meses e acompanhada pela realização de fichas de estudo com diversas anotações, com a 
finalidade da organização e consolidação das várias matérias estudadas.

Procurou conferir-se o maior rigor e fundamentação possível ao método de abordagem às 
múltiplas questões, de modo a reduzir o seu carácter subjectivo, característico de um trabalho 
desta natureza.

Para o capítulo I, O Sentido, ademais da interpretação de textos de âmbito arquitectónico, foi 
realizada uma análise dentro de temáticas científicas, em particular de conteúdos mais ligados 
à área da Neuropsicologia. Para o capítulo III, A Experiência, para além das esperáveis leituras 
acerca das obras e dos seus autores, foram realizadas visitas às mesmas, gravações áudio e diálogos 
com os seus utilizadores e com o próprio Sergio Fernandez, simultaneamente arquitecto e 
proprietário de uma delas.

Estrutura

A presente dissertação está organizada em três capítulos, sendo que os dois primeiros, embora 
reflectindo sobre temáticas distintas, constituem as premissas para a elaboração de um raciocínio 
que é posto em prática no último.

Estabeleceu-se que, no decurso do corpo de texto da prova, as páginas da esquerda estariam 
invariavelmente reservadas à apresentação de imagens, enquanto que as da direita se destinariam 
exclusivamente à produção escrita, procurando manter-se, sempre que possível, uma relação 
entre ambas.

O capítulo I, intitulado de O Sentido, constitui o ponto de partida deste estudo, uma vez que é 
nele onde se explica todo o processo da percepção humana do espaço arquitectónico, com tudo 
o que este implica. Inicia-se com um estudo aprofundado acerca dos sentidos, fazendo menção 
ao seu influxo cultural. Aqui, para além da referência aos cinco sentidos convencionalmente 
reconhecidos do ser humano, expõe-se a propriocepção. Considera-se ainda pertinente fazer-se 
alusão às questões da luz e da cor, no âmbito da visão. De seguida, explicita-se o método de 
funcionamento da percepção e da memória.

No capítulo II, A Matéria, é desenvolvido um estudo que gira em torno dos materiais de 
construção. A sua importância na percepção da obra arquitectónica é ponderada tendo por base 
diversos factores, nomeadamente as suas propriedades físicas e emocionais. Para esta análise, 
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escolheram-se oito grupos de materiais: o têxtil, o betão, a pedra, o tijolo, o metal, o vidro, a 
madeira e o plástico. Dentro de cada um deles, procurou explorar-se as suas propriedades físicas, 
sensoriais e emocionais, a sua constituição, a sua aplicação, a sua forma, o seu desempenho, a sua 
durabilidade e sustentabilidade, e ainda se efectuou uma leve contextualização histórica, para 
situar o seu aparecimento, desenvolvimento e condição actual dentro da construção do edificado. 
Como complemento, são apresentados diversos modelos arquitectónicos exemplificativos 
de cada um dos grupos, dos mais variados autores, tipologias e épocas. Para colmatar este 
conteúdo, foi escolhida uma obra de tipologia residencial considerada representativa para cada 
tipo de material. Para o primeiro material, o têxtil, escolheu-se do arquitecto Frei Otto, a 
sua Residência e Estúdio de Estugarda; para o betão, o edifício de habitações n.º 25 da Rua 
Franklin, de Auguste Perret; para a pedra, a Casa de Férias da Quinta da Cavada, em Briteiros, 
de Fernando Távora; para o tijolo, a Casa Herbert F. Johnson, de Frank Lloyd Wright; para 
o metal, a Casa Tugendhat, de Mies van der Rohe; para o vidro, a Glass House, de Philip 
Johnson; para a madeira, a Villa Oksala, de Alvar Aalto; e, para o plástico, a Casa de Coutras, 
do grupo de arquitectos Lacaton & Vassal. Em jeito de conclusão, faz-se alusão ao pensamento 
sobre o detalhe arquitectónico e sobre a relação do espaço interior com o exterior.

Por último, o capítulo III, A Experiência, representa uma análise aprofundada dos casos de 
estudo visitados, que visam servir de momento experimental, baseando-se nos conteúdos 
abordados nos capítulos anteriores. Inicia-se uma breve abordagem ao tema da casa, passando, 
de seguida, para a análise das três habitações seleccionadas. Cada casa é submetida a dois tipos 
de análise: a primeira, directa e objectiva, que circunscreve a descrição geral da casa e a relação 
desta com o seu contexto; a segunda, sob uma perspectiva mais subjectiva, emocional e poética, 
e tendo por base as experiências sensoriais, que se subdivide em cinco formas2 de aproximação 
à obra: Chegar; Entrar; Estar, na casa; Estar, na paisagem; e Atentar.

2     Estes parâmetros foram baseados nos tópicos do capítulo “Linha de Sombra”, escrito por Maria Manuel 
Oliveira, e compilado no livro “Só nós e Santa Tecla - A Casa de Caminha de Sergio Fernandez”, COSTA, Alexandre 
Alves [et. Al.] – Só Nós e Santa Tecla: A Casa de Caminha de Sergio Fernandez, pp. 25-33.





O SENTIDO
Capítulo 1



8

1.  1. Alegoria dos Cinco Sentidos, Pietro Paolini, c. 1630.
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1.1. Os Sentidos

“O sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna presente para nós como 
lugar familiar de nossa vida. É a ele que o objeto percebido e o sujeito que percebe devem 
sua espessura.”1

É através da utilização dos sentidos que o Homem se consegue aperceber do mundo que o 
rodeia.

Por intermédio dos órgãos dos sentidos, os estímulos provenientes do meio alcançam os 
mecanismos de recepção que, por sua vez, activam os receptores sensoriais que transformam 
a energia recebida (luminosa, mecânica ou química) em sinais eléctricos, que de seguida são 
conduzidos ao cérebro até à sua área correspondente.

Os receptores sensoriais agrupam-se em três categorias: os exteroceptivos, que dizem respeito 
à visão, olfacto, audição, tacto e paladar; os proprioceptivos ou cinestésicos, correspondendo 
aos que informam o indivíduo acerca da posição, equilíbrio e movimento do seu corpo; e os 
interoceptivos ou cenestésicos, respeitantes aos dados provenientes do interior do corpo.2

Nos dias que correm, é relativamente consensual a ideia de o Homem não se limitar aos 
cinco sentidos tradicionalmente reconhecidos, cujas origens são frequentemente associadas ao 

1        MERLEAU-PONTY, Maurice - Fenomenologia da Percepção, p. 84.
2        MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 32.
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1.  2. Rotorua, Nova Zelândia, que se caracteriza pelo seu odor intenso a enxofre, que os locais dizem já não sentir.



11

livro denominado Da Alma (De Anima), de Aristóteles.3 No entanto, no que respeita à sua 
delimitação, não existe ainda qualquer tipo de unanimidade, pelo que se optou que este estudo 
se concentrasse ainda nestes primeiros. Posto isto, assume-se que o corpo humano possui 
cinco receptores especializados que conduzem um fluxo de informações desde o exterior até ao 
cérebro, que correspondem à pele, ao olho, ao nariz, à língua e à orelha.4

Quase tão importante quanto detectar os estímulos provenientes do meio, será o acto de os 
conseguir eliminar, ou pelo menos, neutralizar. Quando um indivíduo habita uma área que 
possui um desagradável odor constante, a sua capacidade de adaptação sensorial é deveras 
vantajosa, habilitando-o a deixar de sentir o mau cheiro e a viver na sua presença. Esta 
capacidade aplica-se a todos os sentidos, porém é mais eficaz no do olfacto e no do paladar, 
enquanto que no da audição é mais moroso.5 Estes filtros perceptivos variam de acordo com a 
cultura dos indivíduos, equivalendo-se a uma importante forma de se compreender como é que 
os diferentes povos dão uso aos seus sentidos.6

No decorrer dos tempos, a hierarquia dos sentidos revelou tratar-se de uma condição de alguma 
variabilidade, em grande parte graças ao processo evolutivo do Homem.

“Na sala de concerto, quando reabro os olhos, o espaço visível me parece acanhado em 
relação a este outro espaço em que onde havia pouco a música se desdobrava, e, mesmo 
se conservo os olhos abertos enquanto se toca a pela, parece-me que a música não está 
verdadeiramente contida neste espaço preciso e mesquinho.”7

A neutralização de algum dos sentidos do ser humano só fará com que os outros se intensifiquem, 
compensando o que está em falência.8 Por outro lado, a descrição acima comprova que se 
cada órgão analisasse os estímulos que recebe de forma individual, independentemente dos 
restantes, os juízos poderiam ser díspares. A cooperação dos sentidos forma uma representação 
mais fidedigna da realidade em análise.

“No mundo, o que percebemos não é nunca a sua realidade, mas apenas a repercussão das 
forças físicas sobre os nossos órgãos sensoriais.”9

Na realidade, os sentidos enviam fragmentos de uma história que depois são descodificados e 
encadeados pelo cérebro, até ao momento em que este já é capaz de formalizar uma ideia final 

3        Psychology: How many senses do we have? Christian Jarrett [em linha]. [Consult. 16 Maio 2017]. Disponível na 
Internet: < http://www.bbc.com/future/story/20141118-how-many-senses-do-you-have>.
4        ROBERT, Jacques-Michel – Compreender o Nosso Cérebro, p. 25.
5        MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 32.
6        HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 13.
7        MERLEAU-PONTY, Maurice - Fenomenologia da Percepção, p. 299.
8        ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 11.
9        Cit. por HALL, Edward T., op. cit., p. 55.
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1.  3. Capela Thorncrown, Arkansas, E. Fay Jones.
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sobre a matéria, e transmite a informação decifrada.10 Assim, o mundo que o Homem conhece 
equivale a uma representação formada pelo seu cérebro, pelo que será distinto do dos outros 
indivíduos e não compreenderá toda a informação disponível. As relações do indivíduo com 
o meio que o envolve obedecem ao seu sistema sensorial e à forma pela qual este se encontra 
condicionado a agir.

Eduard T. Hall sustenta11 que os indivíduos pertencentes a culturas distintas habitam mundos 
sensoriais diferentes. A cultura do indivíduo influencia sobremaneira a forma como este prefere 
presentear os seus sentidos, porém o modo como os utiliza é universal.

“O mais espantoso não é o facto de os sentidos transporem distâncias ou culturas, mas 
conseguirem transpor o tempo.”12

De facto, os sentidos têm a espantosa capacidade de conseguirem transportar uma pessoa para 
um momento vivido numa época passada, com uma lucidez que um singelo pensamento não 
seria capaz de materializar, partindo de um simples estímulo.

O ser humano sofreu um longo e próspero processo evolutivo ao longo dos tempos, mas no 
que respeita aos sentidos humanos, estes são ainda muito primitivos, o que os torna genuínos 
e fidedignos.

Todas as pessoas vivem a arquitectura, mesmo antes de apreenderem o seu significado. Este 
entendimento tem um início inconsciente na infância, nos primeiros espaços que habitam, 
como o quarto, a casa, a rua e a cidade, e, posteriormente, estende-se a territórios mais alargados, 
tornando-se elementos comparativos face aos que lhes eram previamente familiares.

“Lembro-me desse tempo em que vivia a arquitectura sem pensar sobre isso. Ainda 
consigo sentir na minha mão a maçaneta do portão, esta peça de metal moldada como 
as costas de uma colher. Tocava nela quando entrava no jardim da minha tia. Esta 
maçaneta ainda hoje me parece um sinal especial de entrada num mundo de ambientes 
e cheiros diversos. Recordo o barulho do seixo sob os meus pés, o brilho suave da madeira 
de carvalho encerado nas escadas, oiço a porta de entrada pesada cair no trinco, corro 
ao longo do corredor sombrio e entro na cozinha, o único lugar realmente iluminado 
nesta casa. Apenas esta sala, assim me parece hoje, tinha um tecto que não desaparecia 
na penumbra; e as pequenas peças hexagonais do chão, de um encarnado escuro e com 
juntas bem preenchidas, opõem-se aos meus passos com uma dureza implacável. (...) A 
atmosfera desta sala associou-se para sempre à minha imagem de cozinha.”13

10      ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 13.
11      HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 13.
12      ACKERMAN, Diane, op. cit., p. 12.
13      ZUMTHOR, Peter – Pensar a Arquitectura, p. 7.



14

1.  4. Termas de Vals, Suíça, Peter Zumthor.
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Peter Zumthor escreve14 acerca da atmosfera da arquitectura, que explica tratar-se de algo como 
uma primeira impressão imediata desse espaço, uma noção que está em diálogo directo com a 
percepção emocional humana e que deriva da conduta instintiva do Homem, comparando-a 
até a uma decisão de sobrevivência. Analisando as suas palavras, considera-se que esta só 
pode concernir a uma reacção que deriva única e exclusivamente de um primeiro efeito dos 
sentidos, um impacto que instantaneamente informa o utilizador se o retorno é positivo ou 
negativo, mesmo antes de este conseguir reflectir sobre ele, mas que de acordo com o autor, 
é-lhe absolutamente fiável.

“Na verdade é na experiência directa com as coisas, com o contacto do corpo, que 
percebemos a sua inteira dimensão. É por essa razão que a arquitectura não se conhece 
pela imagem, mas sim pela experiência, não fotográfica mas vivencial.”15

O indivíduo apercebe-se da amplitude de um espaço quando o relaciona com a escala do seu 
corpo; nota a dimensão de uma casa pelos passos que precisa de dar para percorrer as suas 
divisões; avalia o conforto e a temperatura de um espaço pela sensações dos materiais que o 
compõem, entre outros. Todavia, é raro aperceber-se da forma como retira essas impressões.

“Recebemos uma impressão total da coisa para a qual estamos a olhar e não prestamos 
atenção aos vários sentidos que contribuíram para essa impressão. Por exemplo, quando 
afirmamos que uma sala é fria e formal, é raro querermos dizer com isso que a temperatura 
é muito baixa. A reacção, provavelmente, decorre de uma antipatia natural pelas formas 
e materiais que se encontram nessa sala – por outras palavras, essa afirmação é decorrente 
de algo que sentimos. Ou talvez as cores sejam frias, e, nesse caso, a impressão advém de 
algo que vemos. Ou, finalmente, pode ser que a acústica seja áspera, de modo que o som 
– especialmente os tons altos – reverbera nele; portanto, tal impressão é proveniente de 
algo que ouvimos. Se a mesma sala fosse dotada de cores quentes ou decorada com tapetes 
e cortinados para atenuar a acústica, iria provavelmente parecer-nos tépida e acolhedora, 
muito embora a temperatura fosse a mesma de antes.”16

Antes de o indivíduo conseguir verificar racionalmente a sua experiência, o seu corpo já iniciou 
o processo de sentir o espaço com o qual contacta, revelando a sua imediatez e instintividade, 
assim como a sua preponderância na experienciação do espaço. O corpo do sujeito experimenta 
constantemente o corpo da arquitectura: vê-o, toca-o, ouve-o e cheira-o.

Peter Zumthor contrapõe efectivamente o corpo humano ao corpo da arquitectura.17 Para 
ele, em ambos se discute, quase literalmente, a questão das suas anatomias, na medida em 
que ambos possuem uma massa corpórea, alguns constituintes ocultos e uma pele. Nesta 

14      ZUMTHOR, Peter – Atmosferas: Entornos arquitectónicos – As coisas que me rodeiam, pp. 11-13.
15      RODRIGUES, Sérgio Fazenda – A Casa dos Sentidos, p. 96.
16      RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 186.
17      ZUMTHOR, Peter – Atmosferas: Entornos arquitectónicos – As coisas que me rodeiam, p. 23.
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1.  5. Casa da Cascata, Pensilvânia, Frank Lloyd Wright.
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perspectiva, a arquitectura torna-se um corpo que toca o Homem e na qual o Homem toca, 
física, mental e emocionalmente.

A ligação do corpo humano à arquitectura é verdadeiramente intrínseca, seja numa fase de 
pré-produção ou numa fase de experimentação. A arquitectura é feita pelo homem, a pensar no 
Homem, para ele mesmo a vivenciar.

Os sentidos humanos são o meio a partir do qual a arquitectura é apreciada, no entanto, a 
sua experiência não será suficientemente estimulante nem estará completa se nela não forem 
empregues todos os sentidos. Uma experiência arquitectónica multi-sensorial, que requisite a 
actividade simultânea de todos os sentidos, e até a sua interacção, será profundamente cativante 
para o indivíduo e fá-lo-á sentir-se entusiasmado.

Juhani Pallasmaa reconhece uma carência de humanitarismo na arquitectura contemporânea 
e nas cidades, argumentando tratar-se de uma consequência da negligência dos sentidos e do 
corpo humano, que origina um desequilíbrio no sistema sensorial dos indivíduos.18

Assim como a experiência arquitectónica fomenta a produção de sensações e interfere na 
disposição do indivíduo, também o estado de espírito e o humor de um sujeito podem ter uma 
grande influência na experiência de um espaço, e este sentimento pode permanecer associado 
a ele indefinidamente.

Estudos no âmbito da psicologia e da psiquiatria comprovaram que a experiência dos sentidos 
tem efeitos diversos no próprio funcionamento do corpo humano, aos níveis físico e mental, 
designadamente a alteração da pressão sanguínea, a influência humoral e hormonal, a 
interferência comportamental, entre outros.19

18      PALLASMAA, Juhani – The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, p. 17-19.
19      PAPANEK, Victor – Arquitectura e Design – Ecologia e Ética, p. 85.
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1.  6. Smell (Excerto), Pieter Paul Rubens & Jan Brueghel, o Velho, 1617-1618.
1.  7. Vendedores de castanhas assadas, na Rua de Santa Catarina, Porto.
1.  8. Memória de uma época passada, cujos cheiros provenientes da lareira são revividos após mais de trinta anos.



19

1.1.2. O Olfacto

“Só vemos quando a luz é suficiente, só sentimos sabores quando metemos coisas dentro da 
boca, só palpamos quando estabelecemos contacto com alguém ou alguma coisa, ouvimos 
apenas os sons suficientemente altos. Mas estamos sempre a cheirar, como estamos sempre 
a respirar. Se taparmos os olhos deixaremos de ver, se taparmos os ouvidos deixaremos 
de ouvir, mas se taparmos o nariz e deixarmos de cheirar... morreremos. (...) e quando 
respiramos fazemos o mundo atravessar os nossos corpos, damos-lhe uma fervura e 
voltamos a deixá-lo sair, suavemente alterado depois de nos ter conhecido.”20

Os cheiros cercam o Homem: invadem-no, entranham-se e fluem dele de forma ininterrupta, 
afectando enormemente toda a sua existência e as relações com os outros e com o meio que o 
rodeia. É capaz de se aperceber de mais de dez mil odores distintos, porém não estaria apto a 
identificá-los na íntegra.21

Ao contrário dos outros sentidos, o efeito do olfacto é imediato e não requer nenhum filtro 
de linguagem ou pensamento para ser notado.22 Devido ao facto de possuir um caminho 
mais directo até ao cérebro, o olfacto é um sentido que adquire relevância acrescida, quando 
comparado aos restantes.

“(...) os cheiros têm o dom de evocar recordações muito mais profundas do que as imagens 
ou os sons.”23

Não existe nada mais memorável e evocativo do que um odor. Por mais fugaz que este seja, 
tem a capacidade de despoletar recordações há muito vividas, com quase tanto detalhe e 
exactidão como da primeira vez.24 Se esta reacção não ocorrer, o mais provável é que se trate da 
primeira vez que esse cheiro é apreciado.25 É o sentido mais nostálgico e aquele que está mais 
directamente relacionado com as emoções.26

De todos os sentidos, o olfacto é aquele que dispõe da ligação mais directa entre o indivíduo e o 
ambiente exterior. Existe uma conexão directa entre o elemento que recebe os impulsos nervosos 
traduzidos pelos receptores olfactivos e a parte do cérebro conhecida por estar relacionada 
com a formação das memórias a longo prazo.27 É, provavelmente, por este motivo, que um 

20      ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 22.
21      Idem, ibidem, p. 21.
22      Idem, ibidem, p. 27.
23      HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 60.
24      HOLL, Steven; PALLASMAA, Juhani; PÉREZ-GÓMEZ, Alberto – Questions of Perception: Phenomenology 
of Architecture, p. 32.
25      OLIVERIO, Alberto – A Memória e os seus Segredos, p. 82.
26      PAPANEK, Victor – Arquitectura e Design – Ecologia e Ética, p. 94.
27      Idem, ibidem, p. 94.
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1.  9. Curtume em Marrocos, cujos odores libertados caracterizam o país. 
1.  10. Poluição do ar em Nova Deli, Índia.
1.  11. Casa no Vietname, fotografia de Weerapong Chaipuck.
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determinado odor pode constituir um poderoso auxílio na recuperação uma memória antiga.

Este corresponde ao sentido mais primitivo do homem, no entanto, a sua evolução estagnou 
quando a visão passou a assumir uma posição hegemónica. Nos seus antepassados, o homem 
utilizava o olfacto para procurar comida no solo mas, devido a alterações no seu meio ambiente 
e às disputas com outras espécies, foi forçado a subir às árvores, desenvolvendo a sua faculdade 
visual.28

Entre o olfacto e o paladar existe um intenso vínculo fisiológico, razão pela qual os indivíduos 
que perdem o primeiro, tendem a sentir perda de faculdades no segundo.29 O olfacto tem ainda 
a capacidade de estimular o apetite, daí que não seja possível saborearem-se por completo os 
alimentos quando se sofre de uma constipação ou quando se tapa o nariz.

Entre os demais, o sentido do olfacto possui um papel fundamental na maneira como o homem 
se consciencializa do espaço. De forma mais ou menos consciente, este elabora um registo de 
um determinado lugar que lhe fica permanentemente associado.

“Há cidades que cheiram a mar, outras a árvores, outras a fumo e a animais. Gotemburgo 
e o seu porto cheiram ao Atlântico. Nápoles e a sua baía cheiram ao Mediterrâneo. Paris 
cheira às árvores centenárias das avenidas e aos muitos mercados de flores. Nova Deli 
cheira a fumo, ao fumo das fogueiras que os mendigos acendem e ao fumo poluído do seu 
trânsito caótico.”30

Sérgio Rodrigues defende31 que, ainda que não seja preeminente, cada cidade possui um odor 
que a identifica, igual ao de nenhuma outra, tal como cada habitação, — este último sendo 
proveniente dos hábitos dos proprietários e dos seus pertences, e podendo caracterizá-los de 
forma muito fidedigna.

Talvez em virtude de a reacção humana ao cheiro ser, primeiramente, instintiva e, só 
posteriormente, reflectiva, o odor de uma habitação tende a distrair o utilizador da sua forma e 
remete-o directamente para as características emocionais que fazem dela o seu lar.

“O aroma a fusuma e shoji (biombos de papel), a tatami (esteiras de algas e junco), a 
madeira isbi e kiri (madeiras aromáticas usadas para interiores), definirá o espaço numa 
sala tradicional japonesa, tal como a fragrância libertada pelos seixos lavados pela chuva 
e o musgo debaixo do beiral do telhado indicar-nos-á os limites perfumados da casa e as 
extremidades do jardim.”32

28      HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 53.
29      MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 55.
30      RODRIGUES, Sérgio Fazenda – A Casa dos Sentidos, p. 39.
31      Idem, ibidem, pp. 39 e 40.
32      PAPANEK, Victor – Arquitectura e Design – Ecologia e Ética, p. 94.
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1.  12. Casa de Montanha em Pedra, Itália, Vudafieri Saverino Partners.
1.  13. Casa Thong, Vietname, Nishizawa Architects.
1.  14. Casa Itzimná, México, Reyes Rios + Larraín Arquitectos.
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Os cheiros dos materiais utilizados na arquitectura podem evocar momentos de conforto 
outrora vividos e são os únicos que podem levar a que alguém se sinta em casa, porque o odor 
de cada habitação é absolutamente característico para quem lá vive. Este sentido provoca no 
homem um deleite a nível afectivo e sensual.33

O olfacto afigura-se de grande relevância para o quotidiano do indivíduo, motivo pelo qual se 
torna um recurso deveras proveitoso no domínio da percepção do espaço.

33      HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 54.
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1.  15. Taste (Excerto), Pieter Paul Rubens & Jan Brueghel, o Velho, 1618.
1.  16. Restaurante Mountain-Top, França, Arquitectos Gbau. 
1.  17. Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira, Álvaro Siza Vieira.
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1.1.3. O Paladar

Quando associado à arquitectura, considera-se que o sentido do paladar intervém 
predominantemente no âmbito emocional e/ou psicológico do processo. Isto significa que o 
espaço envolvente pode influenciar a experiência gustativa do indivíduo, tornando-a mais ou 
menos rica e inolvidável. 

Na cultura japonesa, é possível constatar-se um exemplo desta realidade. A sombra é um factor 
impreterível nas habitações tradicionais japonesas, motivo pelo qual tudo é pensado para ser 
observado e utilizado na penumbra. No “Elogio da Sombra”, Junichirō Tanizaki explica que 
o acto de ingerir uma sobremesa tradicional japonesa, o yōkan, requer um contexto espacial 
determinado, sob o risco de não ser devidamente apreciado. E, neste caso, tudo o determina, 
desde a arquitectura do local ao desenho dos objectos utilizados.

“E quando por fim levarem à boca essa matéria fresca e lisa, a sentirem fundir na ponta 
da língua como uma parcela da escuridão da sala, solidificada numa massa açucarada, 
esse yōkan ao fim de contas bastante insípido reencontrará uma estranha profundidade 
que lhe realça o sabor.”34

Há mais particularidades a correlacionar a arquitectura e a gastronomia do que à primeira vista 
se julga. Ambas surgem de contextos e costumes específicos, correspondendo a representações 
fiéis da forma e do saber de um povo. Deste modo, as duas espelham a relação entre a cultura 
e o território.35 A analogia entre a arquitectura e a gastronomia estão directamente relacionadas 
com importância sociológica de duas necessidades básicas do Homem: o abrigo e o alimento.

O sentido do gosto possui uma forte componente social.36 A refeição é uma actividade que, na 
maioria dos casos, se realiza preferivelmente em conjunto, constituindo uma prática importante 
no quotidiano das pessoas.

O renomado chef catalão Ferran Adrià defende que existe uma grande proximidade entre a 
arquitectura e a culinária, ilustrando que em ambas coexiste a tarefa da construção. Expõe que 
os dois possuem variadíssimos recursos e matérias-primas e que mesmo com os materiais mais 
simples se podem produzir efeitos extraordinários, ao passo que nem os mais prestigiados são 
sinónimo de grandes feitos.37 Termina da seguinte forma: “A arquitectura, como a gastronomia, 
desenvolve-se e perdura na forma de memórias, cheiros, sabores e temperaturas.”38

34      TANIZAKI, Junichirō – Elogio da Sombra, p. 41.
35      RODRIGUES, Sérgio Fazenda – A Casa dos Sentidos, p. 91.
36      ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 139.
37      RODRIGUES, Sérgio Fazenda, op. cit., p. 92.
38      HORWITZ, Jamie; SINGLEY, Paulette (ed.) - Eating Architecture, contracapa.
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1.  18. Ilustração de Marcel Proust, com a sua madeleine.
1.  19. Comida de rua, Banguecoque.
1.  20. Chinatown, Manhattan, Nova Iorque. 
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À semelhança do olfacto, também o paladar pode remeter a uma recordação longínqua:

“E, de repente, a recordação apareceu-me. Aquele sabor era o daquele bocadinho de 
madeleine que, aos domingos de manhã, (...) quando ia cumprimentá-la ao seu quarto, 
a tia Léonie me oferecia depois de a ter molhado na sua infusão de chá ou de tília [...] 
De súbito, a velha casa cinzenta que dava para a estrada, na qual estava o seu quarto, 
adaptou-se, qual cenário de teatro, ao pequeno pavilhão do jardim, por detrás dela, 
construído para meus pais [...] Assim, agora todas as flores do nosso jardim e as do parque 
de Swann, e as ninfas da Vivonne, e a boa gente da aldeia e as suas casinhas e a igreja e 
Combray inteira e os seus arredores, tudo o que vai tomando forma e consistência, surgiu, 
cidades e jardins, da minha chávena de chá.”39

Do mesmo modo, é possível identificar localizações geográficas pelas suas propriedades 
gustativas, através dos cheiros que emanam. A colaboração existente entre os dois sentidos faz 
com que entrem automaticamente em funcionamento, sendo o olfacto a despoletar o paladar. 
Uma rua onde o forte cheiro a café se faça sentir vindo de uma cafetaria local, o aroma do pão 
acabado de cozer vindo de uma padaria, o cheiro da maresia ou o odor de peixe a ser vendido 
no mercado, são estímulos muito intensos que podem ficar marcados no íntimo do indivíduo, 
podendo até fazê-lo alterar os seus itinerários em função das suas preferências.

39      OLIVERIO, Alberto – A Memória e os seus Segredos, p. 36.
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1.  21. Hearing (Excerto), Pieter Paul Rubens & Jan Brueghel, o Velho, 1617-1618.
1.  22. Mercado de La Boqueria, Barcelona.
1.  23. Deserto do Saara, Tunísia. 
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1.1.4. A Audição

A audição é um meio crucial para a obtenção de informação sobre o mundo, a solo ou quando 
conjugada com outros sentidos. Ademais, possibilita a arte musical e torna o indivíduo apto a 
interagir verbalmente com os outros, incrementando a interacção social.

Todos os locais possuem uma sonoridade específica que os define, diversificando-se conforme 
múltiplos factores, desde a tipologia dos espaços à cultura onde se inserem, passando por muitos 
outros. Pode ilustrar-se esta afirmação confrontando duas realidades tão distintas quanto um 
mercado de rua no centro da cidade de Barcelona e o deserto do Sahara: é demasiado evidente 
a constatação de que as duas sonoridades são completamente distintas.

O som é originado por vibrações do ar que, por sua vez, provocam ondas sonoras. Isto porque, 
contrariamente à luz, o som requer um meio material de propagação, como o ar (onde se 
transmite aproximadamente a uma velocidade de 1223 km/h), a água (a uma velocidade 4 vezes 
superior ao do ar) ou os sólidos (que pode ser ainda maior que a dos anteriores, dependendo 
da sua composição).40 As ondas sonoras distinguem-se pela sua frequência (em hertz, hz) e 
intensidade (em decibéis, db), ao passo que as sensações auditivas variam consoante a sua 
altura, intensidade e timbre.

O Homem dispõe de uma capacidade extraordinária e de grande utilidade no domínio 
auditivo: consegue tornar quase inaudíveis alguns sons à sua volta, anulando-os, ao passo que 
pode amplificar outros para primeiro plano, concentrando-se unicamente nesses, ainda que no 
meio da balbúrdia. Isto acontece porque, na realidade, ouve duas vezes a mesma informação.41

“A arquitectura pode ser ouvida? A maioria das pessoas diria provavelmente que, como 
a arquitectura não produz sons, não pode ser ouvida. Mas ela também não irradia luz 
e, no entanto, podemos vê-la. Vemos a luz que ela reflecte e desse modo adquirimos uma 
impressão da forma e do material. Recintos de formatos e materiais diferentes reverberam 
de modo diverso. Raramente nos apercebemos do quanto podemos ouvi-la.”42

Desde os nossos passos a percorrerem um espaço aos sons provenientes do exterior, o modo 
como os ruídos se propagam entre as divisões ou o tão desejado silêncio confinado a um 
compartimento, tudo isto são exemplos de sons da arquitectura, de que muitas vezes o indivíduo 
nem se apercebe, mas que o seu corpo sente e regista. O som é absorvido e apreendido pelo 
corpo inteiro.43 É, inclusive, através da audição que os invisuais se orientam no espaço, batendo 

40      MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 47.
41      ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 193.
42      RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 186.
43      HOLL, Steven; PALLASMAA, Juhani; PÉREZ-GÓMEZ, Alberto – Questions of Perception: Phenomenology 
of Architecture, p. 87.
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1.  24. Residência privada em Kensington, David Chipperfield.
1.  25. Sala de Concertos Blaibach, Alemanha, Peter Haimerl.
1.  26. Centro Heydar Aliyev, Azerbaijão, Zaha Hadid Architects.
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com a bengala e atentando nos ecos gerados.

“Como soa realmente o edifício quando o percorremos? e quando falamos uns com os 
outros, como deve soar? e quando ao domingo à tarde converso com três bons amigos no 
salão? e quando leio?”44

O acto de calcorrear um espaço produz ruídos que derivam essencialmente do material de 
que o seu piso é composto. Esta informação contribui para o enriquecimento da experiência 
auditiva daquele lugar.

“(...) um templo em Quioto possui tábuas afinadas para cantarem como rouxinóis, 
quando se atravessa o chão, usando apenas peúgas. Nas casas nativas de Java ocidental e 
da Tailândia, ao pisar degraus de bambu, o som emitido é semelhante ao produzido pelo 
auklung (instrumento musical de bambu).”45

É fascinante e envolvente para o ouvido humano a diferença de sons provocada pelos seus pés 
a pisarem pavimentos de materiais distintos, alterando-se de divisão para divisão. Também a 
conjugação de um material mais robusto com a delicadeza de um têxtil é sublime para as mais 
diversas sensações humanas, destacando-se neste instante a auditiva.

Outra importante circunstância a que em qualquer sítio o indivíduo está sujeito diz respeito 
aos sons produzidos pela natureza, designadamente os provenientes das árvores, do vento ou 
da chuva. Todos esses sons serão distintos de acordo com o obstáculo que encontram, como 
o caso da chuva a embater numa cobertura: sendo ela de telha, zinco, ardósia ou de colmo, 
sempre produzirá um ruído distinto. Ainda devido a factores naturais, como a humidade e a 
temperatura, materiais como a madeira podem dilatar ou contrair, emitindo ruídos derivados 
destes processos.

O som é altamente influenciado pelas propriedades do espaço onde se propaga. Seja pela sua 
configuração ou pelos materiais que o compõem, cada recinto reverbera de modo distinto, 
tendo impacto na sua acústica.

Leland Roth distingue os espaços reverberantes dos espaços surdos pelos seus tempos de 
reverberação, ou seja, diferencia-os pelo intervalo de tempo que cada um leva até um 
determinado som propagado em si esmorecer, sendo que o primeiro pode demorar 6 segundos 
ou mais e o segundo podendo ser até inferior a meio segundo.46 Esta variação entre eles deve-se à 
constituição das suas superfícies, que nos espaços reverberantes são rígidas e firmes, repercutindo 
os sons recebidos quase por completo, enquanto que nos surdos estas são absorventes.

44      ZUMTHOR, Peter – Atmosferas: Entornos arquitectónicos – As coisas que me rodeiam, p. 33.
45      MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 52.
46      Idem, ibidem, p. 51.
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1.  27. Museu de Serralves, Porto, Álvaro Siza Vieira. 
1.  28. Museu de Arte Contemporânea de Naoshima, Japão, Tadao Ando.
1.  29. Igreja de Santa Maria, Marco de Canaveses, Álvaro Siza Vieira.
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Cabe ao arquitecto analisar as propriedades dos materiais de modo a tirar partido das mesmas 
na elaboração dos espaços, conferindo-lhes a qualidade adequada às suas funções.

“No quadro das minhas observações pessoais, um dos inquiridos, brilhante arquitecto 
inglês, conseguiu melhorar o rendimento de uma comissão deficiente, por ter tido a 
perspicácia de harmonizar os campos visuais e auditivos da sua sala de reuniões. Numerosas 
queixas contra a ineficácia do presidente da comissão estavam a fazer parecer necessária a 
sua substituição. O arquitecto teve a prudência de pensar que as dificuldades resultavam 
mais do ambiente o que do presidente. Sem informar os interessados da sua intervenção, o 
arquitecto conseguiu diferir o afastamento do presidente, enquanto ele próprio começava 
a trabalhar na correcção das falhas ambientais. A sala de conferências dava para uma rua 
muito animada e o ruído da circulação era multiplicado pela reverberação das paredes 
e do chão despidos da sala. A redução das interferências auditivas suprimiu, duma só 
vez, a tensão anormal que estas provocavam no discurso das sessões e as queixas contra o 
presidente terminaram.”47

A utilização de elementos têxteis, como cortinados e carpetes, confere intimidade e conforto 
ao interior de um espaço, e a combinação entre estes componentes absorventes e as outras 
superfícies mais rígidas fará com que os sons se tornem mais sumptuosos e aprazíveis.48

“Por exemplo, uma casa que abafa o ruído parece-nos subitamente mais acolhedora, mas 
o eco de uma sala despida, vazia, amplia o desconforto da sua nudez. Ao fim e ao cabo, 
trata-se de ter atenção e ouvir a forma como os edifícios espelham ou absorvem a vida 
que os circunda.”49

O som e o silêncio percorrem o mesmo caminho, inseparáveis. O silêncio pode tanto ocupar 
o lugar de destaque quanto o de fundo, para a projecção de um som.50 A mais poderosa 
experiência arquitectónica será capaz de silenciar todos os ruídos procedentes do que lhe for 
exterior, fazendo o utilizador concentrar-se unicamente na combinação entre ele mesmo e o 
espaço que vivencia.

Pallasmaa considera51 que a tranquilidade corresponde à mais relevante experiência auditiva 
que a arquitectura é capaz de criar, rematando ainda que a arquitectura é a arte do silêncio 
petrificado. Numa linha de pensamento similar, Peter Zumthor refere52 que todos os edifícios 
que lhe transmitem ideias de serenidade, naturalidade, duração, presença e integridade, assim 
como de calor e sensualidade, detêm em comum um silêncio belo.

47      HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 58.
48      PAPANEK, Victor – Arquitectura e Design – Ecologia e Ética, p. 98.
49      RODRIGUES, Sérgio Fazenda – A Casa dos Sentidos, p. 48.
50      MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 53.
51      PALLASMAA, Juhani – The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, p. 51.
52      ZUMTHOR, Peter – Pensar a Arquitectura, p. 34.
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1.  30. Sight (Excerto), Pieter Paul Rubens & Jan Brueghel, o Velho, 1617.
1.  31. Villa Rotonda, Itália, Andrea Palladio.
1.  32. Ópera de Harbin, China, MAD Architects.
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1.1.5. A Visão

“Observem um pouco mais demoradamente do que o costume, deixem os olhos concentrar- 
-se, um sorriso nascer-vos nos lábios e um pequeno frémito percorrer o vosso peito enquanto 
o coração se prepara para bater apressadamente.”53

Tratando-se do sentido mais tardiamente desenvolvido no Homem, a visão constitui-se 
igualmente no mais especializado e dominante dos sentidos.54 Visto que 70% dos receptores 
sensoriais do indivíduo se localizam nos olhos55 e que aproximadamente 80% das fibras nervosas 
que chegam ao cérebro contêm informação visual56, é compreensível que a maior informação 
recebida do mundo seja recebida através deste sentido. A visão reúne informações de elevada 
complexidade e optimizou, ao longo do tempo, a sua capacidade de abstracção.57 É o sentido 
mais especializado dos seres humanos.

Vários são os componentes que integram o sistema visual, dos quais se nomeia a visibilidade 
(limiar de detecção da luz), a acuidade visual (capacidade de diferenciar os mais ínfimos 
detalhes) e a cor (qualificando-se pela matiz, o brilho e a saturação).58

No âmbito da disciplina da arquitectura, a visão corresponde ao sentido mais utilizado, de 
forma consciente ou inconsciente, pelo indivíduo, como principal recurso para sentir o espaço. 
Também relacionado com este precedente, existem, actualmente, várias críticas relativas à 
chamada hegemonia do olhar, que consiste numa sobrevalorização da aparência exterior face ao 
restante conteúdo, nomeadamente aos sentidos demais.

São múltiplos os factores que influenciam o conforto visual de um espaço, nomeadamente a 
luz, a cor, o contraste, a dimensão, a escala, a proporção, o ritmo, a simetria, o equilíbrio, a 
expressão, entre outros.

Apesar da sua reduzida dimensão face ao resto do corpo, os olhos são de uma importância 
e sensibilidade extrema. A criação de um espaço cuja iluminação, natural ou artificial, seja 
indevida para o conforto do olhar e/ou para a função do mesmo, faz com que o indivíduo não 
se sinta em harmonia com ele, tornando desagradável a sua vivência.

53      ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 311.
54      MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 32.
55      ACKERMAN, Diane, op. cit., p. 240.
56      MUGA, Henrique, op. cit., pp. 32-33.
57      HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 54.
58      MUGA, Henrique, op. cit., pp. 35-39.
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1.  33. Palácio Medici Riccardi, Itália, Michelozzo di Bartolomeo.
1.  34. Casa Farnsworth, Illinois, Mies van der Rohe.
1.  35. Unidade de Habitação de Marselha, Le Corbusier. 
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A partir da forma dos edifícios, alcançada através da visão, podem deduzir-se impressões sobre 
os materiais, como de peso ou ligeireza: “Uma parede construída com grandes pedras, que dão a 
impressão de terem exigido grande esforço a fim de serem transportadas para o local e colocadas em 
seu lugar, parece-nos pesada.”59

A produção de impressões na arquitectura também pode ser falseada, ou seja, um edifício pode 
ser concebido de modo a aparentar ser mais pesado do que é na realidade, assim como pode 
reflectir uma ideia de leveza e não a possuir.60

59      RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 20.
60      Idem, ibidem,   p. 79.
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1.  36. Igreja da Luz, Japão, Tadao Ando.
1.  37. Casa Luis Barragán, Cidade do México, Luis Barragán.
1.  38. Capela de Ronchamp, França, Le Corbusier.
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1.1.5.1. A Luz

“Louis Kahn dizia que a luz só era realmente percebida quando nela existia um pouco 
de sombra e que a verdadeira escuridão só era mensurável quando nela existia um pouco 
de luz.”61

Imbuída de um enorme magnetismo, a luz constitui uma matéria que provoca um intenso 
fascínio e encanto entre os homens. Trata-se do elemento fundamental da vida humana e pode 
apresentar-se segundo duas formas: natural, através da luz do sol ou proveniente de uma chama, 
ou artificial, por intermédio da energia eléctrica. Campo Baeza alega62 que a luz é o material 
elementar e indispensável da arquitectura, pois possui a capacidade de emocionar o indivíduo e 
encontra-se directamente relacionada com a qualidade do espaço arquitectónico.

Ao longo do século XX, no âmbito da arquitectura e da engenharia e a respeito do aparecimento 
dos novos materiais, ocorreram grandes transformações na forma do espaço arquitectónico, 
com uma grande implicação ao nível da luz. Por um lado, conseguiu-se um avanço notável 
no aligeiramento das estruturas de construção, viabilizando a abertura de grandes vãos e 
introduzindo uma mudança significativa nos limites que separavam o interior e o exterior. Por 
outro, a luz foi empregue no sentido de libertar o peso e a força da gravidade da construção63, 
fazendo com que esta pudesse ser também sinónimo de leveza.

Como foi sujeita, ao longo do séc. XX, a uma grande variabilidade no que diz respeito à sua 
forma, posição e relação com o espaço, influenciou de forma significativa a atmosfera dos 
lugares.

“A luz do dia altera-se constantemente. (...) O arquitecto pode fixar dimensões de sólidos 
e cavidades, pode estabelecer a orientação do seu edifício, especificar os materiais e o modo 
como estes serão tratados; pode descrever precisamente as quantidades e qualidades que 
deseja no seu edifício, antes de ser colocada a primeira pedra. Ele só não pode controlar a 
luz do dia. Ela altera-se da manhã para a tarde, de dia para dia, em intensidade e cor.”64

Apesar de o arquitecto não estar apto a controlar a luz solar, este dispõe da capacidade de 
regular a sua entrada no interior dos espaços que idealiza e de prever o seu efeito.

Podendo apresentar-se de forma directa, indirecta ou difusa, a luz dispõe de uma qualidade 
cromática que varia em conformidade com a sua localização geográfica, a estação do ano, o 

61      RODRIGUES, Sérgio Fazenda – A Casa dos Sentidos, p. 37.
62      CAMPO BAEZA, Alberto – A Ideia Construída, p. 36.
63      Idem, ibidem, p. 49.
64      RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 156.



40

1.  39. Capela Roser, Barcelona, Erithacus Arquitectos e Guillermo Maluenda.
1.  40. Templo Nanzenji, Quioto.
1.  41. Igreja Cristo Shonan, Japão,Takeshi Hosaka.
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momento do dia e as circunstâncias atmosféricas.65 Dos três tipos de luz incidente, a solar, a 
incandescente e a fluorescente, a do tipo solar é a mais sujeita a variações, modificando-se em 
termos de cor e de direcção e ao longo do dia e das estações do ano.66

Quando a luz é reflectida, tornando-se indirecta, a superfície que a repercute poderá diminuir a 
sua qualidade e influenciar a sua coloração.67 Se esta última for lisa e polida, as ondas luminosas 
serão projectadas de modo análogo, fazendo com que ela resplandeça; se for irregular, os raios 
luminosos dispersarão em direcções distintas, ocasionando a que nem todos retornem aos olhos 
do indivíduo, pelo que a superfície não brilhará.68

“Exponho à luz do Sol espaços, materiais, texturas, cores, superfícies, formas, capto esta 
luz, reflectindo, filtrando, apagando, reduzindo-a, para fazer resplandecer um brilho 
noutro sítio.”69

A luz difusa é gerada quando o raio luminoso passa através de algum tipo de filtro, como um 
biombo, persianas, tijolos de vidro, vidro fosco, cortinas translúcidas ou estores, produzindo 
um ambiente suave e quase sem sombras.70 O efeito originado pelo uso dos painéis shōji, nas 
casas tradicionais japonesas, constitui um bom exemplo de luz difusa.

No que respeita à presença da luz nos espaços interiores, equaciona-se a discrepância existente 
entre os povos do Ocidente e os dos Oriente, onde se revela mais uma especificidade cultural. 
Os primeiros apreciam a claridade e a luminosidade, julgando-as essenciais na valorização 
do espaço. De modo contrário, os segundos consideram que a dimensão verdadeiramente 
significativa e envolvente da luz pertence à sombra por si ocasionada.71

A sombra é necessária para dar forma e vida aos objectos que estão sob a luz, pelo que os melhores 
espaços arquitectónicos são aqueles onde se verifica a presença constante deste contraste: “(...) 
a sombra inspira e a iluminação expira luz”72. Todavia, nos dias que correm, grande parte das 
habitações são excessivamente iluminadas por raios provenientes de todos os lados, carecendo 
de reflexão, que resultam em ambientes desagradáveis, de luz intensa e ofuscante.

“A luz precisa de espaço: é a sala que dita o fluxo de luz - é a luz que modula o volume 
da sala.”73

65      PAPANEK, Victor – Arquitectura e Design – Ecologia e Ética, p. 86.
66      MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 43.
67      PAPANEK, Victor, op. cit., loc. cit.
68      ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, pp. 258-259.
69      ZUMTHOR, Peter – Pensar a Arquitectura, p. 91.
70      PAPANEK, Victor, op. cit., p. 87.
71      RODRIGUES, Sérgio Fazenda – A Casa dos Sentidos, p. 35.
72      PALLASMAA, Juhani – The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, p. 47. Excerto original: “(…) shadow 
inhales and illumination exhales light.”
73      PAPANEK, Victor, op. cit., p. 91.
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1.  42. Basílica de Santa Sofia, Istambul.
1.  43. Piscina e Spa em Maiorca, A2 Arquitectos.
1.  44. Casa em Montalcino, Marco Pignattai.
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A dimensão e a disposição dos vãos podem modificar por completo as impressões espaciais 
de uma mesma divisão. De igual modo, é importante salientar-se que no que respeita à luz, 
quantidade não é sinónimo de qualidade.

“[Steen Eiler Rasmussen] (...) seria bom explicar o que entendo por “luz excelente”. Isso é 
necessário porque para a maioria das pessoas uma boa luz significa apenas muita luz. E, 
com muita frequência, verificamos que tal noção é inconsequente, já que a quantidade 
de luz está longe de ser tão importante como a sua qualidade. (...) Podemos, então, 
depreender facilmente que a luz frontal é, de um modo geral, uma luz pobre. Quando 
a luz incide sobre um relevo quase em ângulo recto, há um mínimo de sombra que 
tem, portanto, efeito plástico. O efeito textural também é medíocre, simplesmente porque 
a percepção da textura depende de diferenças minúsculas no relevo. Se o objecto for 
deslocado da luz frontal para um lugar onde a luz lhe incida lateralmente, será possível 
encontrar um ponto que propicie uma impressão excelente de relevo e textura.”74

O busílis da questão está na forma como a luz incide sobre os materiais e a forma arquitectónica, 
já que sob uma iluminação mal equacionada, até os materiais mais nobres se poderão tornar 
corriqueiros.75

“Neste contexto ocorrem-me sempre duas ideias preferidas. (...) Uma (...) é a seguinte: 
pensar o edifício primeiro como uma massa de sombras e a seguir, como num processo 
de escavação, colocar luzes e deixar a luminosidade infiltrar-se. (...) A segunda ideia 
preferida é colocar os materiais e superfícies, propositadamente, à luz e observar como 
reflectem. É necessário, portanto, escolher os materiais tendo presente o modo como 
reflectem a luz e afiná-los.”76

Projectando atentamente um espaço arquitectónico, é possível tirar-se partido da luz solar para 
aquecê-lo nos dias de Inverno, salvaguardando a sua frescura nos dias de Verão, apenas fazendo 
um uso perspicaz e astucioso dos elementos da arquitectura.

“Entre o pôr e o nascer do Sol funcionamos com as luzes que nós próprios produzimos 
e acendemos. Estas luzes não são comparáveis com a luz do dia, são fracas e ofegantes 
demais com as suas intensidades trémulas e geram sombras que se alastram rapidamente. 
[...] Mas quando não vejo estas luzes que produzimos, como um esforço para anular a 
noite, e tento pensá-las como luzes da noite, como acentuações da noite, como lugares 
íntimos de luz na escuridão, criados pelo homem, então tornam-se bonitas, então podem 
desenvolver a sua própria magia.”77

A descoberta e a consequente evolução da luz eléctrica possibilitou a iluminação dos espaços 
na ausência da luz solar, contribuindo largamente para o enriquecimento da arquitectura. 

74      RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 159.
75      Idem, ibidem, p. 160.
76      ZUMTHOR, Peter – Atmosferas: Entornos arquitectónicos – As coisas que me rodeiam, pp. 59-61.
77      ZUMTHOR, Peter – Pensar a Arquitectura, pp. 92-93.
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1.  45. Perspectiva aérea da cidade de Nova Iorque.
1.  46. Cidade de Las Vegas.
1.  47. Rua de Tóquio.
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Especialmente ao longo do século XX, com a crescente abertura dos vãos, passou a denotar-
-se um crescente aumento de luz urbana artificial, resultando numa modificação radical da 
percepção humana sobre a forma do espaço da cidade.78

“As casas dos homens formam constelações na terra.”79

A luz de uma cidade poderá verificar-se no conjunto de relações que se produzem nela, entre a 
luz que recebe e a que dela procede, ora seja proveniente de origem natural, como a solar, ora 
de artificial, como a eléctrica, ou comparando o seu conjunto com alguma das suas partes.80 
Algumas cidades mergulham na escuridão assim que o sol se põe, outras adquirem uma 
luminescência própria, o que as caracteriza.

Tendo por base ensaios no âmbito da psicologia e da psiquiatria, Papanek argumenta que a 
luz solar tem a capacidade de influenciar os estados de espírito do ser humano, bem como 
a sua fertilidade e outras funções do seu organismo.81 As pessoas tendem a sentir-se mais 
enérgicas e activas nas épocas de maior luminosidade, como no Verão, quando os dias são mais 
longos, e, pelo contrário, depressivas e apáticas nos dias mais reduzidos e soturnos, como são 
habitualmente os de Inverno.82

78      HOLL, Steven; PALLASMAA, Juhani; PÉREZ-GÓMEZ, Alberto – Questions of Perception: Phenomenology 
of Architecture, p. 69.
79      BACHELARD, Gaston - A Poética do Espaço, p. 52.
80      RODRIGUES, Sérgio Fazenda – A Casa dos Sentidos, p. 120.
81      PAPANEK, Victor – Arquitectura e Design – Ecologia e Ética, p. 85.
82      MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 39.
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1.  48. Parque Nacional Great Smoky Mountains, entre a Carolina do Norte e o Tennessee.
1.  49. Floresta Nacional De Gunnison no Outono, Colorado.
1.  50. Cerejeiras em flor, Japão.



47

1.1.5.2. A Cor

A luz proveniente do sol abarca diferentes comprimentos de onda que, por sua vez, os objectos 
reflectem ou absorvem de maneiras distintas, dando origem à cor.83 Ackerman afirma84 que 
a cor que o ser humano identifica corresponde à que é reflectida, e não à que é absorvida ou 
permanece estática.

A cor qualifica-se quanto ao seu tom, matriz ou cambiante, quando à sua luminosidade ou 
brilho e quanto à sua saturação.85

“Um barco azul pode parecer diferente consoante a margem do rio de onde for visto, a 
paisagem, as nuvens e outros fenómenos. Os sentimentos e recordações que associamos a 
certas cores também tingem o mundo em frente dos nossos olhos.”86

A cor é fortemente instável e sofre alterações devido ao influxo de diversos factores, como 
a luz incidente, a distância do objecto, a qualidade da superfície e a interacção das cores, a 
experiência e a identificação.87

Todos os três tipos de luz existentes, a solar, a incandescente e a fluorescente, evidenciam mais 
alguns tipos de ondas luminosas do que outras, sendo que a do tipo solar é a mais variável, 
alterando-se ao longo do dia e no decurso das estações do ano.88

No que respeita à distância, quanto maior esta for face ao elemento observado, mais a cor do 
objecto se modificará, acabando por adquirir uma tonalidade azulada.89

A cor do objecto também varia em função da sua constituição e da textura dos elementos que o 
compõem: a mesma cor produzirá efeitos muito distintos se a sua superfície for brilhante, mate 
ou se contiver algum tipo de relevo.90

Também os sons possuem a aptidão de modificar a percepção humana das cores: “(...) um som 
mais intenso as intensifica, a interrupção do som as faz vacilar, um som baixo torna o azul mais 
escuro ou mais profundo (...).”91

“Uma maçã será sempre vermelha na nossa memória, seja qual for o sítio onde a olhemos, 
mas reparem como esse vermelho fica diferente debaixo de uma lâmpada fluorescente, 

83      MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 39.
84      ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, pp. 261-262.
85      MUGA, Henrique, op. cit., loc. cit.
86      ACKERMAN, Diane, op. cit., p. 262.
87      MUGA, Henrique, op. cit., pp. 42-43.
88      Idem, ibidem, p. 43.
89      Idem, ibidem, p. 43.
90      Idem, ibidem, p. 43.
91      MERLEAU-PONTY, Maurice - Fenomenologia da Percepção, p. 307.
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1.  51. Cinque Terre, Itália.
1.  52. “A Cidade Azul”, Chefchaouen, Marrocos.
1.  53. Casa Gabriela, México, TACO taller de arquitectura contextual.
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sobre o ramo de uma árvore frondosa, num quintal durante a noite ou dentro de uma 
mochila.”92

Na realidade, o Homem analisa as cores pelo seu acompanhamento, o que significa que as 
avalia por comparação93, comprovando assim o papel fundamental que a memória desempenha 
neste processo de identificação da matéria.

A cor constitui um agente de grande relevância na caracterização do espaço, sendo capaz 
de influenciar sobremaneira a impressão do local, com a particularidade de que é de fácil 
volubilidade.

 “Em arquitectura, a cor é usada para realçar o carácter de um edifício, para acentuar a 
sua forma e o material, e para elucidar as suas divisões.”94

Todo e qualquer edifício possui algum tipo de coloração, no entanto, com esta reflexão, 
pretende-se destacar a cor quando a sua utilização dispõe de intenções e significados no âmbito 
arquitectónico, interferindo na forma como o ser humano o percepciona.

No momento em que as cores dos materiais começaram a poder ser manipuladas pelo homem, 
ao invés de serem asseguradas pela natureza, alcançou-se um avanço notável no domínio 
arquitectónico.95 A partir deste momento, a escolha das mesmas seguiria algum tipo de critério, 
e, de modo sensato, não seria feita de modo fortuito, mas sim com base em estudos da cor e/
ou em relações intrínsecas ao ser humano.

“Quando escolhemos uma cor que não é determinada pelo próprio material de construção, 
a nossa selecção recai usualmente numa que é natural nalgum outro material com que 
estamos familiarizados.”96

Comportando uma componente simbólica muito forte, várias cores são directamente associadas 
a significados com os quais o indivíduo se acostuma desde o início da sua vida.

Os critérios inerentes à cor podem variar de uma civilização para a outra. De acordo com o 
contexto, o clima e a cultura onde se inserem, as diferentes civilizações experienciam e utilizam 
a cor de maneiras distintas, de acordo com as suas necessidades. Na realidade, existem até povos 
que não dispõem de vocabulário para todas as cores vulgarmente conhecidas, pelo motivo de 
estas não existirem no seu mundo ou de não fazerem uso das mesmas.97

92      ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 263.
93      ACKERMAN, Diane, op. cit., p. 262.
94      RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 180.
95      Idem, ibidem, p. 180.
96      Idem, ibidem, p. 181.
97      ACKERMAN, Diane, op. cit., p. 263.
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1.  54. Jardim de Infância Iddeul, Coreia do Sul, ISON Architects.
1.  55. Casa Low Budget, Rússia, Le Atelier.
1.  56. Casa Gilardi, Cidade do México, Luis Barragán.
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Diversos autores defendem que as cores operam unicamente por associação, contudo, Muga não 
acredita98 que essa seja a única explicação, dada a imediatez e a espontaneidade dos seus efeitos. 
A cor manifesta-se no corpo humano ainda antes de ser realmente observada e o sujeito ter a 
oportunidade de meditar sobre ela, transferindo-lhe uma sensação própria da sua tonalidade, 
que influi no seu âmago. Partindo da análise de vários estudos, Muga argumenta99 que a cor 
estimula a ocorrência de diversas reacções do foro fisiológico, nomeadamente o aumento da 
circulação sanguínea, da força muscular e da excitação, explica que algumas têm a capacidade 
de se aproximar ou de se afastar do ser humano e ainda faz referência às suas propriedades 
terapêuticas e sensações térmicas, olfactivas e gustativas. Ademais, é há muito tempo sabido, no 
ramo científico, que certas cores desencadeiam retornos emocionais nos indivíduos.100 As cores 
têm a capacidade de interferir no humor e na disposição do sujeito, sendo por isso capazes de 
influenciar o seu estado de espírito.

Quando utilizada com discernimento e plena consciência dos seus atributos, a cor pode 
evidenciar o carácter de uma edificação, bem como a sua essência.101

“Enquanto o aspecto de um edifício pode ser claro e alegre, indicando festividade e 
recreação, um outro pode ter um ar austero e eficiente, sugerindo trabalho e concentração. 
Para ambos os tipos existem cores que parecem inteiramente correctas e outras que são 
completamente inadequadas, destoantes. Pelo uso de uma só cor, ou de um esquema 
definido de cores, é possível sugerir a principal função de um edifício.”102

Podem utilizar-se cores distintas num mesmo edifício com vista à acentuação das formas, das 
divisões ou de outros componentes arquitectónicos, podendo estas transmitir ideias de peso ou 
de leveza, de grandeza ou pequenez, de quentura ou frieza e até de proximidade ou distância, 
mas que nem sempre corresponderão à realidade.103 De igual modo, é possível recorrer-se à 
cor para se disfarçarem defeitos e imperfeições nos espaços arquitectónicos: se uma sala de 
pequenas dimensões for pintada de uma cor clara e desbotada, poderá dar a impressão de ser 
maior; se se tratar de uma sala fria, de fraca exposição solar, pode simular-se uma luz solar 
artificial recorrendo ao uso de cores quentes.104 No entanto, Rasmussen considera105 que, 
na arquitectura, estas questões devem ser profundamente deliberadas e que a cor deverá até 
intensificar as características do espaço, ao invés de disfarçar as suas debilidades.

“Na arquitectura conscientemente projectada, a sala pequena parece pequena, a sala 

98      MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 45.
99      Idem, ibidem, p. 45.
100    ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 264.
101    RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 182.
102    Idem, ibidem, p. 182.
103    Idem, ibidem, p. 182.
104    Idem, ibidem, p. 182.
105    Idem, ibidem, p. 182.
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1.  57. Estúdio no Brooklyn, Hunt Architecture.
1.  58. Residências em Alcácer do Sal, Aires Mateus. 
1.  59. Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Álvaro Siza Vieira.
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grande parece grande em vez de disfarçar essas características, elas devem ser realçadas pelo 
uso judicioso da cor. O quarto pequeno deve ser pintado em tons profundos, saturados, 
para que sintamos realmente a intimidade de quatro paredes próximas à nossa volta. 
E o esquema cromático do quarto ou sala grande deve ser leve e arejado, para ficarmos 
duplamente conscientes da amplidão de espaço de parede a parede.”106

É forçoso ter-se a consciência de que as cores não devem ser aplicadas na arquitectura sem a 
devida ponderação das repercussões que estas incutirão na vivência dos espaços. A generalização 
dos critérios não constitui um sinónimo de sucesso, pelo contrário. Para cada contexto, uma 
solução adequada deverá ser ponderada.

Campo Baeza reverencia o emprego da cor branca em arquitectura. Argumenta107 que esta cor 
é a base mais consistente para controlar a luz e ajuda a definir e a dominar os instrumentos 
espaciais da arquitectura. O arquitecto parece acreditar que se trata da cor mais pura e genuína 
a poder ser aplicada à arquitectura, a única capaz de conseguir os melhores resultados sem 
dissimular coisa nenhuma.

“O branco é símbolo do perene, do universal no espaço e do eterno no tempo. E o tempo 
acaba sempre por tornar os cabelos brancos, e também a Arquitectura.”108

Destaca-se um último factor de variabilidade da cor no âmbito da arquitectura: a sua dimensão 
temporal.109 A degradação da cor nos elementos arquitectónicos é de previsível rapidez, pelo 
que exige uma manutenção constante ou a antecipação e aceitação do fenómeno.

Acerca da aplicação da cor, admite-se que não existe nenhum conjunto de critérios imbatível 
que garanta uma arquitectura ideal, no entanto esta pode ser empregue pelo arquitecto de 
forma de exprimir eficazmente um determinado entendimento e com vista a tirar o melhor 
partido dos espaços arquitectónicos.

106    RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 182.
107    CAMPO BAEZA, Alberto – A Ideia Construída, p. 31.
108    Idem, ibidem, p. 32.
109    MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 45.
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1.  60. Touch (Excerto), Pieter Paul Rubens & Jan Brueghel, o Velho, 1618.
1.  61. Museu Sagrado, Tenerife, Fernando Menis Architects.
1.  62. Sauna River, Noruega, Jensen & Skodvin Architects.
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1.1.6. O Tacto

“O sistema táctil é tão antigo como a própria vida; a faculdade de reagir aos estímulos é 
um dos critérios de base da vida.”110

A pele é o invólucro do Homem. É a membrana que o separa do mundo. É através desta que 
o indivíduo toca o que lhe é exterior. O maior órgão do ser humano protege o seu corpo dos 
agentes externos, controla a sua temperatura e humidade, possui a capacidade de se auto-
reparar e de se auto-regenerar e ainda é através dele que sente o tacto.111

O tacto é um sentido complexo. O ser humano é perfeitamente capaz de sentir psicologicamente 
sensações que, na realidade, não está a sentir de forma física, geralmente tratando-se de um 
fenómeno potenciado pelos outros sentidos.

Contrariamente ao conhecimento tradicional, o tacto é actualmente considerado como 
comportando três sentidos diferenciados da pele, correspondendo à pressão, à temperatura e à 
dor.112 Ackerman alega113 que, para além destas, o corpo humano inclui mais percepções tácteis, 
considerando todas as variantes de cada tipo de sensação.

Para a sensação de pressão, o estímulo é a pressão física na pele. As zonas do corpo que são cobertas 
por pêlos são habitualmente as mais sensíveis à pressão, devido à acentuada concentração de 
receptores sensoriais na base de cada um deles. As áreas mais sensíveis correspondem à ponta 
dos dedos, os lábios, a língua, o nariz e o rosto, ao passo que o dedo grande do pé é classificado 
como sendo a zona menos sensível. No entanto, o sistema de pressão revela profundos efeitos 
de adaptação: quando seguramos a mão de alguém por alguns minutos sem a mover, ficamos 
insensíveis a esta pressão, acabando mesmo por deixarmos de a sentir.

O estímulo para a temperatura é a própria temperatura da nossa pele. Somos capazes de detectar 
mudanças acentuadas de temperatura, acabando este por ser um mecanismo de defesa do 
nosso corpo, assim como conseguimos aperceber-nos de mudanças muito pouco significativas. 
Contudo, conseguimos adaptar-nos a mudanças moderadas de temperatura, deixando de sentir 
um estímulo frio ou quente passados alguns minutos do início do contacto. Estas informações 
são constantemente actualizadas.

A temperatura tem efeitos fisiológicos, psicológicos e emocionais significativos para o 
indivíduo.114 O conforto térmico varia de pessoa para pessoa, determinando a forma como 

110    HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 56.
111    ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 82.
112    ATKINSON, Rita L. [et al.] – Introdução à Psicologia: de Hilgard, p. 163.
113    ACKERMAN, Diane, op. cit., p. 94.
114    MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 57.



56

1.  63. “Oshiya”, uma profissão japonesa que consiste em empurrar os passageiros para dentro dos comboios.
1.  64. Museu Solomon R. Guggenheim, Nova Iorque, Frank Lloyd Wright.
1.  65. Sauna Grotto, Canadá, Partisans. 
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um determinado indivíduo gere o seu espaço pessoal e se sente no meio de uma concentração 
populacional. Os árabes e os japoneses toleram mais impassivelmente a acumulação populacional 
nos locais públicos e nos meios de transporte, quando comparados aos americanos ou aos 
europeus.115

Não existe estímulo mais capaz de captar a atenção humana do que a dor. No entanto, esta 
é absolutamente indispensável à sobrevivência do ser humano, apesar de todo o desconforto 
que lhe possa causar. O estímulo da dor é qualquer incidente intenso o suficiente para suscitar 
danos aos nossos tecidos, nomeadamente por pressão, choque eléctrico, temperatura ou 
irritantes químicos.116 No âmbito da arquitectura, o estímulo da dor pode acontecer quando a 
experiência do espaço causa algum tipo de desconforto físico ao utilizador:

“No edifício do Museu Guggenheim, o corredor espiralado, projectado por Frank Lloyd 
Wright, foi, de início, cuidadosamente calculado para eliminar os “pés de museu”, a dor 
dos músculos das pernas que sentimos depois de caminhar horas na superfície implacável 
do chão das salas.”117

O sentido do tacto é um poderoso transmissor de informações, dada a sua amplitude. Cobrindo 
praticamente toda a extensão do corpo humano, capta mais informações do que os restantes 
sentidos, que normalmente se restringem ao seu órgão específico. A consciência que o Homem 
tem de si mesmo, deve-o em grande medida às suas percepções tácteis.

“(...) acima de tudo, o tacto ensina-nos que a vida tem profundidade e contornos; dá-nos 
uma noção tridimensional do mundo e de nós próprios.”118

O tempo que o Homem despende a realizar uma determinada tarefa, o impulso que executa, 
a dinâmica que descreve, o contacto com o material, tudo isto se reporta ao modo de como 
este toca o edifício e de como o seu corpo sente o seu conforto, ou falta dele. Todas estas 
circunstâncias o definem, visto que uma simples acção utilitária pode revelar o carácter de um 
edifício.

Similarmente ao que acontece com o olfacto, o tacto é dos sentidos que mais aproxima o 
Homem ao ambiente físico que o envolve. Este sentido é dos mais utilizados, consciente e 
inconscientemente, na percepção da arquitectura, a partir do qual se pode avaliar a temperatura 
dos materiais que a compõem, sentir as suas texturas, perceber o seu peso e determinar a sua 
densidade. A temperatura afável da madeira, a fácil condutibilidade térmica do metal e a frieza 
do betão são características só possíveis de conhecer pelo toque do corpo no material.

115    HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 76.
116    ATKINSON, Rita L. [et al.] – Introdução à Psicologia: de Hilgard, p. 164.
117    PAPANEK, Victor – Arquitectura e Design – Ecologia e Ética, p. 96.
118    ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 109.
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1.  66. Villa Ensemble, Suiça, AFGH.
1.  67. Terminal de Cruzeiros de Leixões, Porto, Luís Pedro Silva.
1.  68. Casa Hyunam, Coreia do Sul, IROJE Architects & Planners.
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A condutibilidade térmica dos materiais corresponde a uma importante qualidade que é aferida 
pelo tacto. O contacto com um material excessivamente quente ou frio pode tornar-se bastante 
desagradável ao toque. Segundo Peter Zumthor119, a temperatura gerada pelos materiais tanto é 
física quanto psíquica, ou seja, se o indivíduo associar a um material uma qualidade térmica, vai 
sempre reproduzi-la na sua presença, nem que seja na sua mente. E remata ainda que acredita 
que cada edifício possui a sua própria temperatura.120

O tacto é frequentemente associado a outros sentidos. Juhani Pallasmaa defende121 inclusive 
que todos os sentidos são extensões do tacto, já que todos correspondem a formas de tocar e, 
assim sendo, estão directamente relacionados. Na realidade, é através da conjugação da visão 
com o tacto que o Homem se apercebe que vive num mundo a três dimensões.122 Hall, por 
exemplo, considera123 que não é possível dissociarem-se as experiências espaciais visuais e tácteis 
de tão visceralmente unidas que são. Pallasmaa reforça esta ideia, argumentando que a boa 
arquitectura disponibiliza formas e superfícies moldadas para o aprazível toque do olho.124 A visão 
remete para uma sensação táctil, como quando se observa uma pedra rugosa, situação em que 
efectivamente não é necessário colocar-se a mão para se dar conta da sua textura.

“A textura (...) é julgada e apreciada quase inteiramente pelo tacto, mesmo quando é à 
vista que se oferece. Com raras excepções (...), é a recordação de experiências tácteis que 
nos permite apreciar a textura.”125

Nem sempre a criação da textura é deliberada na produção arquitectónica, sendo frequentemente 
produto do acaso. Posto isto, nem as repercussões psicológicas nem as sociais são correntemente 
alvos de análise. No entanto, existe um povo que é sabido possuir uma grande sensibilidade 
nesta matéria: os japoneses.

“Os japoneses descalçam-se quando entram em casa, onde os pisos estão cobertos por 
esteiras e tudo é feito de madeira ou papel e outros materiais agradáveis ao tacto.”126

A casa tradicional japonesa é, em grande parte, sentida pelos pés. Está pensada de modo a 
que os habitantes a percorram descalços e a que se sintam confortáveis em fazê-lo. Para tal, a 
temperatura do pavimento necessita de se aproximar à do corpo humano.

119    ZUMTHOR, Peter – Atmosferas: Entornos arquitectónicos – As coisas que me rodeiam, p. 35.
120    Idem, ibidem, p. 33.
121    PALLASMAA, Juhani – The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, p. 10.
122    ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 107.
123    HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 74.
124    HOLL, Steven; PALLASMAA, Juhani; PÉREZ-GÓMEZ, Alberto – Questions of Perception: Phenomenology 
of Architecture, p. 34. Excerto original: “Great architecture offers shapes and surfaces molded for the pleasurable touch 
of the eye.”
125    HALL, Edward T., op. cit., p. 76.
126    RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 153.
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1.  69. Hotel Imperial de Tóquio, Frank Lloyd Wright.
1.  70. Ampliação do Museu San Telmo, Espanha, Nieto Sobejano Arquitectos.
1.  71. Revestimento de parede do Museu Mercedes Benz, em Estugarda, UN Studio. 
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Contudo, não é apenas o povo japonês que tira proveito da textura, existem grandes mestres 
também reconhecidos pela sua perícia nesta temática, como é o caso do arquitecto Frank Lloyd 
Wright, designadamente no seu velho Hotel Imperial de Tóquio. Aqui, Wright fez a união dos 
mais ásperos tijolos com um cimento macio de cor dourada, mantendo uma espessa camada 
entre eles, conjugação que impele o visitante a tocar-lhes, mesmo correndo o risco de se ferir,— 
não obstante a intenção do arquitecto estar longe de ser essa.127

Por norma, os materiais de maior qualidade apresentam um bom desempenho nas superfícies 
planas, macias e homogéneas, ao passo que os que possuem piores resultados texturais 
beneficiam na utilização do relevo.

É imprescindível fazer-se uso da sensibilidade na hora de conjugar materiais e de confrontar 
texturas, porque nem todos os materiais e respectivos tratamentos resultam perfeitamente 
quando combinados. De forma quase inexplicável, o corpo humano deixa afectar-se pelas mais 
ínfimas diferenças de carácter textural que detecta numa superfície, pelo que a sua valia não 
deve ser subestimada.

127    HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 65.
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1.  72. Colecção “Figmental Maps”, ilustração de Ana Aragão.
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“Meu corpo é a textura comum de todos os objetos e é, pelo menos em relação ao mundo 
percebido, o instrumento geral de minha “compreensão”.”128

O corpo é o recurso através do qual o Homem sente o mundo que o envolve. Até ele, chegam 
estímulos provenientes do meio que serão traduzidos e interpretados com vista à formação 
de ilações indispensáveis à compreensão humana do universo. Por outras palavras, o mundo 
exterior contacta com o Homem através dos seus sentidos, porém estes estímulos não são, por 
si só, suficientes para que este compreenda o que o rodeia, é a percepção que se encarrega da 
fase subsequente do processo.

“Os sentidos enviam ao cérebro fragmentos de informação que são como peças de um 
puzzle. Quando reúne a quantidade suficiente de «peças», o cérebro diz: vaca. Vejo 
uma vaca. Isto pode acontecer antes de todo o animal estar visível; o «desenho» sensorial 
de uma vaca pode ser um contorno, ou metade do animal, ou dois olhos, orelhas, um 
focinho.”129

Raramente o Homem atenta na forma como percepcionou uma informação, tal é a sua 
imediatez e espontaneidade. Na realidade, apenas obtém uma ideia geral do todo, sem que de 

128    MERLEAU-PONTY, Maurice - Fenomenologia da Percepção, p. 315.
129    ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 13.

1.2. Percepção
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1.  73. Colecção “Climb Scapes”, ilustração de Ana Aragão.
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lá consiga identificar as pequenas partes que levaram a sua mente a formar tal concepção.130 
Tal como quando é lida uma palavra: as suas letras não são notadas uma a uma, mas sim como 
formando um todo, e só a sua ideia é captada.

No que respeita ao tratamento de informação proveniente do meio e embora constituam 
processos autónomos e simultâneos, em vista à sua melhor explicação e compreensão expõe-
-se a questão como se de etapas sequenciais se tratassem. A percepção que o Homem tem do 
mundo depende, numa fase inicial, dos seus receptores sensoriais especializados: os seus cinco 
sentidos. Posto isto, a totalidade dos estímulos recebidos é processada, através de um processo 
que a examina, selecciona e decifra — a percepção, propriamente dita.131 Por último, o conteúdo 
extraído é classificado e registado na memória, organizado sob os seus complexos métodos.

A percepção não corresponde a uma mera réplica fidedigna do mundo, mas sim a uma 
interpretação que é gerada a nível cerebral, que provém das relações estabelecidas, no decorrer 
da evolução, entre a espécie humana e o meio ambiente.132 Esta afirmação implica forçosamente 
a singularidade da percepção humana. O entendimento de que duas pessoas nunca poderão 
visualizar precisamente o mesmo, nas mesmas circunstâncias, é geralmente surpreendente para 
a maioria dos indivíduos, uma vez que os confronta com a realidade de não partilharem entre 
eles as mesmas relações com o mundo que os rodeia.

“(...) o homem aprende enquanto vê, e repercute o que aprende por sua vez sobre aquilo 
que vê. O que explica a capacidade de adaptação do homem e o partido que ele tira 
da sua experiência passada. (...) A sua faculdade de romper as camuflagens que se lhe 
apresentam prova que a experiência o ensina a modificar a sua percepção.”133

O indivíduo selecciona e analisa as sensações de acordo com as suas expectativas e possibilidades, 
os seus conhecimentos, a sua experiência, a cultura onde está inserido e ainda em virtude das 
acções que calcula desempenhar.134

Existe uma grande variedade de mundos perceptivos, facto que está directamente relacionado 
com a diversidade cultural que povoa o cosmos. Com efeito, as percepções espaciais dos 
povos são naturalmente desiguais. Hall ilustra135 esta última ideia confrontando as percepções 
espaciais do homem ocidental face ao japonês, relatando que o primeiro atenta nos objectos, 
preterindo o espaço que os intercala, ao passo que o segundo não só o aprecia como o enaltece, 
dispondo até de uma designação específica para ele: ma.

130    RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 27.
131    MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 27.
132    LE PAPE, Gilles; PUZENAT, Nathalie – ABCedário do Cérebro, p. 99.
133    HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 80.
134    LE PAPE, Gilles; PUZENAT, Nathalie, op. cit., loc. cit.
135    HALL, Edward T., op. cit., pp. 89-90.
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1.  74. Colecção “Climb Scapes” (Excerto), ilustração de Ana Aragão.
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Também o contexto onde as impressões se manifestam é crucial para o modo como o indivíduo 
as percepciona, podendo variar de uma ocasião para a outra. Do mesmo modo, a organização 
do mundo perceptivo deriva da natureza das relações humanas e da afectividade.136

“A nossas impressões sensoriais são afectadas pelos contextos em que ocorrem, pelos nossos 
estados emocionais, e pelas nossas experiências. (...) A prova de que a percepção é mais 
do que uma sensação reside no facto de que nós transformamos a mesma estimulação 
sensorial em percepções totalmente diferentes em alturas diversas.”137

Não só é importante o modo como percepcionamos o que nos rodeia, como também é de 
grande relevância a capacidade que possuímos para seleccionar a informação que nos interessa 
e ignorar a restante  — a este processo dá-se a designação de “atenção selectiva”.138 Na opinião 
de Hall139, é de acordo com a sua cultura que os indivíduos aprendem, desde os seus primeiros 
anos, a seleccionar a informação que lhes interessa da que desprezam, e este código perdura até 
ao resto das suas vidas.

A percepção humana dispõe de uma eficiência adaptativa, o que se revela de extremo benefício 
num domínio como o do espaço arquitectónico. Cada dualidade arquitectónica é intensamente 
percepcionada e produz necessariamente uma comoção: os cheios e os vazios, o movimento e a 
monotonia, a concordância e o contraste, a concavidade e a convexidade, a dureza e a maciez, 
a luz e a sombra, o ruído e o silêncio, e assim por diante.

O Homem também é surpreendentemente sensível à proporção, motivo pelo qual atribui um 
profundo crédito às relações proporcionais do mundo físico140, especialmente no que respeita 
ao espaço arquitectónico que habita.

Holl defende141 que a maior riqueza perceptiva de um espaço se reserva ao seu conteúdo de 
domínio táctil, conferindo primazia ao material e à sua técnica: “A percepção total dos espaços 
arquitectónicos depende tanto do material e do detalhe do domínio háptico quanto o paladar de 
uma refeição depende dos sabores de ingredientes autênticos.”

136    HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 205.
137     KOLB, Bryan; WHISHAW, Ian Q. – Fundamentals of Human Neuropsychology, p. 228. Excerto original: “Our 
sensory impressions are affected by the contexts in which they take place, by our emotional states, and by our experiences. 
(...) Evidence that perception is more than sensation lies in the fact that we transform the same sensory stimulation into 
totally diferente perceptions at different times.”
138    ATKINSON, Rita L. [et al.] – Introdução à Psicologia: de Hilgard, p. 210.
139    HALL, Edward T., op. cit., p. 59.
140    HOLL, Steven; PALLASMAA, Juhani; PÉREZ-GÓMEZ, Alberto – Questions of Perception: Phenomenology 
of Architecture, p. 116.
141    Idem, ibidem, p. 91. Excerto original: “The total perception of architectural spaces depends as much on the material 
and detail of the haptic realm as the taste of a meal depends on the flavors of authentic ingredients.”
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1.  75. Centro Cultural de Ílhavo, Ilídio Ramos.
1.  76. Jardim japonês, Shugakuin Rikyu Imperial Villa, Quioto. 
1.  77. Palácio Akasaka, Casa de Hóspedes do Estado, Quioto.
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1.2.1. Propriocepção

Para além da informação fornecida pelos órgãos dos sentidos, o reconhecimento do espaço 
passa por percorrê-lo, sondar as suas minúcias e interagir com ele e com os objectos que lhe 
pertencem. Propriocepção ou Cinestesia são os termos utilizados para designar a capacidade 
humana de localizar o seu corpo no espaço. Os seus receptores sensoriais informam o indivíduo 
acerca da posição, equilíbrio e movimento do seu corpo. Estes são quatro e localizam-se em 
constituintes distintos, cada um deles abrangendo a sua função específica. O primeiro situa-se 
nos músculos e esclarece acerca da posição do corpo; o segundo, nos tendões, assegurando-se 
da dinâmica traçada pela rotação dos membros; o terceiro pertence ao sistema vestibular do 
ouvido interno e reúne vários sistemas sensíveis à movimentação da cabeça; o quarto localiza-
-se nas paredes e nos músculos dos vasos e dos órgãos internos, inteirando-se do estado dos 
órgãos humanos.142 Assim que os músculos e as articulações entram em acção, os nervos 
proprioceptivos imediatamente iniciam a transmissão de informações com o indivíduo acerca 
do que se sucede, viabilizando a harmonia dos seus movimentos.143

O jardim tradicional japonês retrata um exemplar proprioceptivo exímio, pelo modo como é 
calculado com minúcia o percurso do visitante. Nele é previsto um movimento específico, para 
o qual são subordinados tanto os membros inferiores como os olhos do indivíduo, sob uma 
estrutura temporal.144

Identicamente, no acto de examinar uma edificação, todo o corpo é accionado, uma vez que 
para o perscrutar é necessário que este se movimente. Se um edifício é amplo, o visitante 
precisará de caminhar mais para o percorrer do que noutro que tenha dimensões mais reduzidas; 
se possuir um pé-direito alto, sentirá a necessidade de erguer o olhar e contrair o pescoço para 
fitar o tecto; se compreender vários níveis, terá de os alcançar; ou seja: o movimento será 
sempre fundamental.

Pelo recurso a meios proprioceptivos, é possível distinguirem-se influências e diferenças 
culturais nos espaços arquitectónicos. Os japoneses tendem a libertar o espaço perimetral das 
suas divisões, concentrando as suas acções ao centro, ao passo que os europeus desoprimem as 
áreas centrais e concentram o seu equipamento junto às paredes.145

Do mesmo modo, o indivíduo pode ser influenciado positiva ou negativamente acerca de um 
espaço, ao nível percepcional e emocional.146

142    LE PAPE, Gilles; PUZENAT, Nathalie – ABCedário do Cérebro, p. 99.
143    MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 58.
144    PAPANEK, Victor – Arquitectura e Design – Ecologia e Ética, p. 93.
145    HALL, Edward T. – A Dimensão Oculta, p. 66.
146    PAPANEK, Victor, op. cit., p. 95.
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1.  78. “Woman and child”, 2010, escultura hiper-realista, Sam Jinks.
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“Sem memória não seria possível ver, ouvir ou pensar, no sentido mais global do termo. 
Ou seja, sem memória seria possível ver e ouvir, mas os conteúdos da visão ou da audição 
não teriam qualquer significado, do mesmo modo que carece de significado a visão dos 
caracteres chineses ou da fala chinesa para alguém desconhecedor dessa língua.”147

Para todas as actividades que o Homem realiza, como conduzir, apertar os atacadores ou 
abotoar a camisa, e para todos os conhecimentos que necessita de reter, como a identificação de 
objectos ou de sinalética, a memória é-lhe absolutamente fundamental e indispensável, não se 
limitando somente a constituir um meio de recordar um momento do passado ou de saber qual 
a capital de um país. Todas as aplicabilidades da memória são de elevada utilidade e relevância, 
mas grande parte delas são desconhecidas pela generalidade das pessoas. É raro lembrarem-se 
de que precisam de utilizar a sua memória para se aperceberem de que o objecto que está diante 
delas é uma maçã, é comestível e se trata de um fruto do qual gostam de saborear.

Toda a informação que o cérebro recebe é naquele local conservada, por períodos de tempo 
muito variáveis, até ser classificada e organizada nas “gavetas” da memória. Esta última 
processa-se em três fases: a sensorial, a de curto e a de longo prazos. A memória sensorial, 
correspondendo à primeira fase, consiste na mais imediata com a duração de apenas de 2,5 
a 3 segundos — esta poderá permanecer na memória, caso mereça a atenção do indivíduo, 

147    MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 83.

1.3. Memória
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1.  79. “The Persistence Of Memory” (Excerto), 1931, Salvador Dali.
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caso contrário, desaparecerá; no segundo estádio, encontram-se as memórias de curto prazo 
com a duração aproximada de 30 segundos; as referências de maior importância alojam-se na 
memória de longo prazo, podendo manter-se conservadas durante um período de tempo mais 
longo ou até mesmo de forma permanente, no caso de serem constantemente solicitadas.148

Uma experiência pode incluir diversos níveis de informação: semântica, quando o indivíduo 
se recorda do teor de uma conversa ou de um conhecimento acerca do objecto; autobiográfica, 
quando tem a consciência de si mesmo naquele momento da sua vida; somática, quando a 
recordação corresponde ao que o seu corpo sentiu naquele momento; perceptual, quando se 
refere a como eram as coisas, a que cheiravam, sentiam, soavam; emocional, quando se recorda 
do seu estado de espírito; e por último, comportamental, que diz respeito à memória do que 
estava a fazer naquele momento.149 Deste modo, verifica-se a existência de vários tipos de 
memória, alguns mais ligados às funções operativas do Homem, sendo por isso mais técnicos, 
abstractos e frios, e outros que estão mais relacionadas com a esfera interior do indivíduo, 
possuindo conotações mais afectivas e quentes.150

Estudos mostram que a estrutura cerebral é única em cada indivíduo e depende de cada 
experiência individual.151 Uma visita a um mesmo edifício será uma experiência distinta 
para duas pessoas e inclusive o seu estado de espírito aquando da recordação da visita pode 
influenciar a sua experiência.152

A memória está sujeita a transformações ao longo do tempo, havendo a possibilidade de lhe ser 
acrescentada informação ou de ocorrerem omissões e/ou recriações.153 O método mais eficaz de 
registar, com sucesso, uma experiência, é dedicar-lhe a devida atenção, visto que a intensidade 
de uma recordação depende directamente deste comportamento.154

A acessibilidade a uma memória pode ser realizada de modo consciente ou inconsciente, sendo 
que, no caso da primeira forma, poderá ser de difícil alcance, especialmente se esta não for 
requisitada por um longo intervalo de tempo.155 O despoletamento de uma memória passada 
depende profusamente da forma em que esta se apresentou, inicialmente, ao indivíduo, por 
intermédio dos estímulos sensoriais. Por exemplo: se, numa viagem em que fez, visitou um 
monumento no qual comeu uma refeição característica daquele local, pode recordar qualquer 
um destes estímulos através do pensamento do outro, ou através dos cheiros ou dos sabores que 
experienciou naquele momento. 

148    O Seu Corpo, A Sua Saúde: Cérebro e Sistema Nervoso Central, p. 38.
149     SIEGEL, Daniel J. – The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are, pp. 27-28.
150    OLIVERIO, Alberto – A Memória e os seus Segredos, p. 22.
151    SIEGEL, Daniel J., op. cit., p. 25.
152    SIEGEL, Daniel J., op. cit., p. 27.
153    OLIVERIO, Alberto – A Memória e os seus Segredos, p. 11.
154    OLIVERIO, Alberto, op. cit., p. 28.
155    MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 84.
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1.  80. Jean-Baptiste Grenouille sentindo os seus primeiros odores, no filme Perfume: História de um Assassino.
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“Os cheiros detonam suavemente na nossa memória, como minas pungentes escondidas 
sob a capa de ervas daninhas de muitos anos e experiências. Basta tocar o rastilho de um 
cheiro, que se dá imediatamente uma explosão de recordações.”156

Sabe-se que existe um fortíssimo elo de ligação entre os estímulos olfactivos e a memória. Os 
bolbos olfactivos, que estão localizados na base do cérebro, estabelecem uma estreita relação 
com o sistema límbico e com o hipocampo, este último profundamente ligado às funções da 
memória.157 Por conseguinte, uma vez que os restantes sentidos não partilham um vínculo tão 
próximo com o campo de acção da memória quanto o olfacto, atesta-se que não há sentido que 
melhor evoque uma recordação como este último. Ainda assim, o poder das imagens visuais 
sob a mente humana é notável, produzindo na sua memória efeitos deveras significativos. 
Acontece frequentemente reconhecer-se o rosto de uma pessoa, sem se conseguir perceber de 
onde, qual a sua origem; nesta situação, a mente humana confia piamente na veracidade da sua 
visão e na autenticidade da sua memória: “A memória dos sentidos supera a capacidade da mente 
de reconhecimento e contextualização da recordação.”158 A imagem visual é de fácil memorização 
para a mente humana e é frequentemente utilizada na representação de conceitos abstractos.

Existe uma tipologia de espaço arquitectónico que se grava no íntimo do ser humano de 
uma forma especial e particular: a casa. É impressionante constatar-se que, aquando de uma 
visita a uma morada do passado, o indivíduo ainda se recorda, de modo inconsciente, dos 
movimentos específicos que necessita de executar ao percorrê-la e ao manuseá-la, como se ainda 
lá habitasse.159

Zumthor acredita160 que as vivências arquitectónicas mais profundamente enraizadas no ser 
humano são formadas na infância, na altura em que experimentava a arquitectura da forma 
mais natural possível, sem reflectir sobre ela, e que estas permanecem eternamente gravadas 
nas suas memórias e lhe servem de referência neste campo ao longo de toda a sua existência. 
Inclusive no acto de projectar, as memórias e recordações fluem no sentido de suscitar novas 
ideias que vão ao encontro das propensões do arquitecto: “Quando trabalho num projecto, deixo-
-me guiar por imagens e ambientes da minha memória, que consigo relacionar com a arquitectura 
que procuro. As imagens que me ocorrem provêm, na sua maioria, da minha vivência subjectiva 
(...).”161

156    ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, p. 21.
157    MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 54.
158    OLIVERIO, Alberto – A Memória e os seus Segredos, pp. 26-27.
159    BACHELARD, Gaston - A Poética do Espaço, pp. 33-34.
160    ZUMTHOR, Peter – Pensar a Arquitectura, pp. 7-8.
161    ZUMTHOR, Peter, op. cit., p. 26.
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2.  1. Villa Mairea, Finlândia, Alvar Aalto.
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2.1. Os Materiais

Os materiais são o meio através do qual as coisas adquirem forma e a arquitectura se materializa. 
E é através dos sentidos que o Homem toma consciência dos materiais e, por conseguinte, da 
forma arquitectónica. 

“Existe a magia da música. (...) Existe a magia da pintura e do poema, do filme, das 
palavras e imagens, existe o encanto dos pensamentos cintilantes. E existe a magia do real, 
do material, do corporal, das coisas que me rodeiam, que vejo e toco, que cheiro e ouço.”1

A construção é contemplada atentamente pelo indivíduo, os seus sons são cuidadosamente 
escutados, os seus cheiros são fervorosamente analisados e cada superfície sua é minuciosamente 
sentida, bem como as suas temperaturas e configurações.

Manzini descreve2 a forma como o Homem contacta com um objecto e dele toma consciência, 
fazendo alusão a uma criança quando brinca com uma bola, do momento em que se apercebe 
da sua aparência, da sua compleição, dos seus comportamentos e das suas características e 
grava na sua memória a sua própria realidade acerca do mesmo, cuja representação, apesar de 
aperfeiçoada ao longo do tempo, perdura por toda a sua vida.

1        ZUMTHOR, Peter – Pensar a Arquitectura, p. 83.
2        MANZINI, Ezio – A Matéria da Invenção, p. 27.
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2.  2. Pavilhão de Portugal, Lisboa, Álvaro Siza Vieira.
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O contacto com a matéria é a forma que o Homem dispõe de tocar no edifício. Tocar, não no 
sentido exclusivo do tacto, mas sim de todos os sentidos, como meio de expressão, a todos os 
níveis.

Pela superfície de um material, é possível depreenderem-se algumas das suas características: 
se é duro ou flexível, áspero ou macio, pesado ou leve, se é mais delicado ou rústico, entre 
outras. De acordo com os tratamentos que recebem, os materiais podem ter as suas superfícies 
transformadas, no entanto, de forma genérica, ao tipo de material é associado um conjunto de 
características que, geralmente, é comum e inerente a todo o grupo a que pertence.

Os materiais podem ser classificados em diversas categorias, designadamente quanto à sua 
condutividade térmica. Os que têm a possibilidade de ficar demasiado quentes ou demasiado 
frios tornam-se francamente desagradáveis ao toque.

“Há pouco tempo um amigo dizia-me que o odor da sua casa era como o de uma igreja. 
Fiquei depois a saber que isso se devia às pedras e aos móveis antigos. A mim cheirou-me 
a uma casa de família.”3

O indivíduo tende a recorrer à sua memória, cultura e experiência para identificar os materiais, 
pelo que a sua relação com eles acaba por estar de alguma forma sugestionada pela sua vertente 
subjectiva.4 Isto ocorre porque uma das razões pela qual a natureza dos materiais afecta, de 
alguma forma, o indivíduo, deve-se ao facto de estes serem capazes de evocar memórias atávicas 
por intermédio dos sentidos humanos.5

Nos dias que correm, a classificação e a organização dos materiais em categorias efectivas, 
estáveis e permanentes torna-se cada vez mais difícil, visto que a constituição e funções que os 
individualizavam são cada vez mais complexas.6 Esta situação ocorre particularmente com os 
materiais plásticos, cujas opções se multiplicam exponencialmente, adquirindo características 
demasiado díspares para ainda se conseguirem associar numa mesma classe.7

Segundo Zumthor8, no contexto do objecto arquitectónico, os materiais podem manifestar 
qualidades poéticas, se lhe for atribuída coerência em termos de sentido e forma, ou seja, 
quando somente neste objecto se podem sentir significações exclusivas de certos materiais e 
daquele modo específico.

3        RODRIGUES, Sérgio Fazenda – A Casa dos Sentidos, p. 40.
4        MANZINI, Ezio – A Matéria da Invenção, p. 35.
5         DAVEY, Peter - Material Assets. The Architectural Review - Material Benefits. Vol. CCXVI, nº 1290 (August 
2004), p. 39.
6        MANZINI, Ezio, op. cit., p. 33.
7        Idem, ibidem, p. 37.
8        ZUMTHOR, Peter – Pensar a Arquitectura, pp. 8-10.
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2.  3. Museu Nacional de Arte Romana, Mérida, Rafael Moneo.
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Le Corbusier afirma9 que o homem pode desenvolver um apego e um sentimento de segurança 
em relação aos materiais, ou, especificamente, a algum deles.

Na realidade, o processo que envolve a integração de um material na vida humana e na sua 
cultura é deveras moroso10, porém é subsistente na medida em que o homem lhe ganha apreço, 
motivo que explica porque a humanidade ainda utiliza os mesmos materiais desde os tempos 
ancestrais. A maturação leva o seu tempo.

“Materiais soam em conjunto e irradiam, e é desta composição que nasce algo único.”11

É inquestionável a influência que os materiais possuem na arquitectura. Fletcher acrescenta12, 
ainda, que não são apenas os materiais que influem na arquitectura, mas também os seus 
métodos de aplicação.

Na antiguidade, não existiam possibilidades de aplicar nenhum — ou praticamente nenhum 
— tipo de tratamento aos materiais, sendo que estes eram retirados directamente da natureza, 
e as opções existentes não variavam muito para além de blocos de pedra de tamanhos mais ou 
menos convenientes, troncos de árvores e peles de animais, determinando a construção.13

“O material dita o seu próprio potencial e as suas limitações. É uma alegria aprender a 
“ler” a “mensagem” de cada um brincando infinitamente com ele.”14

Hoje em dia, as possibilidades são incomensuráveis. O número de materiais disponíveis é 
incontável e não existe limite de combinações possíveis, estando estas à mercê da imaginação 
do Homem; todo o tipo de materiais está disponível de forma standizada, sendo de qualquer 
forma possível, mediante um custo, de serem feitos elementos à medida; também é feito, e com 
relativa facilidade e rapidez, o transporte de qualquer tipo de material de e para qualquer parte 
do mundo. Em tempo algum as alternativas foram tão numerosas, diversificadas e acessíveis 
como são actualmente.

“Os materiais são infinitos – imaginam uma pedra que podem serrar, limar, furar, cortar 
e polir, e ela será sempre diferente. E depois pensem nesta mesma pedra em quantidades 
muito pequenas ou em quantidades enormes, será outra vez diferente. E a seguir 
exponham-na à luz, e ela será mais uma vez diferente. Apenas um material e já tem mil 
possibilidades.”15

9        CORBUSIER, Le – Conversa com os Estudantes das Escolas de Arquitectura, p. 57.
10      AALTO, Alvar - Alvar Aalto Synopsis: Painting Architecture Sculpture, p. 25.
11      ZUMTHOR, Peter – Atmosferas: Entornos arquitectónicos – As coisas que me rodeiam, p. 25.
12      FLETCHER, Banister F. – The Influence of Material on Architecture, p. 12.
13      AALTO, Alvar, op. cit., p. 12.
14      KRÜGER, Sylvie - Textile Architecture / Textile Architektur, pp. 8-9. Excerto original: "(...) A material does dictate 
its unique potentials and limitations. It is a joy to learn to "read" each material's "message" by playing around endlessly with it."
15      ZUMTHOR, Peter, op. cit., loc. cit.
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2.  4. Capela Saint Benedict, Suíça, Peter Zumthor.
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Para além de infinitos, os materiais são fascinantemente misteriosos. Por muito que se julgue 
conhecê-los, novas combinações e circunstâncias poderão originar resultados surpreendentes. 
Dois materiais distintos podem aparentar constituir uma harmonia perfeita e, após a realização 
da obra, o arquitecto aperceber-se de que afinal se dá a situação oposta, ou até vice-versa. Resta 
então investir-se no seu conhecimento e pesquisas, e deixar que a prática, o discernimento e a 
sabedoria ajude a tomar as melhores decisões. Acima de tudo, conhecê-los constituirá o trunfo 
mais valioso de um arquitecto.

Cada material que é empregue na arquitectura possui qualidades e propriedades muito 
particulares e, se o arquitecto for bem-sucedido na expressão das mesmas pela forma que lhes 
atribui, não só estará a tirar o melhor partido possível dos seus recursos ilimitados, como 
também estará a expandir os limites da expressão artística nesse esforço constante de dar a cada 
objecto uma forma que corresponda à sua natureza.16

Assim, é forçoso que em cada caso se analisem as finalidades pretendidas e que, após uma 
ponderação criteriosa entre a vasta gama de materiais disponíveis, se os escolham pelas suas 
competências e especificidades.

É essencial que se respeitem as exequibilidades do material e que não se exija mais do que ele 
pode concretizar, ou poderá incorrer-se ao insucesso. Não se pode esperar da pedra o que se faz 
com a madeira, nem esperar da madeira o que se faz com um metal, pois cada material possui 
as suas próprias leis.

Na realidade, as opiniões divergem quanto à integridade da escolha de manter ou não o material 
no seu estado puro. Alguns acreditam que é desonesto emprestar características a um material 
e que este somente será nobre ostentando os atributos que lhe são inerentes; outros julgam 
perfeitamente lícito atribuírem-se-lhe qualidades, como o cheiro, a cor ou a temperatura, sem 
que o seu valor se perca. Meditando sobre o assunto, todo o material sofre algum tipo de 
transformação até chegar à obra, pelo que se pode ser mais flexível no que se considera acerca 
da sua autenticidade.

“Um material só vale aquilo que fazemos com ele.”17 (Mies van der Rohe)

Os materiais são todos válidos e dignos de serem utilizados, cabe ao arquitecto a responsabilidade 
de os utilizar da forma mais apropriada ao seu desígnio e de tentar tirar o máximo partido do 
seu potencial. Rasmussen alegava18 que, quando utilizados sem perícia e entendimento, até os 
materiais mais nobres perdiam o seu carácter. Le Corbusier inclusive revela19 que um anseio que 

16      FLETCHER, Banister F. – The Influence of Material on Architecture, p. 26.
17      Cit. por TOSTÕES, Ana – A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, p. 57.
18      RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 140.
19      CORBUSIER, Le – Conversa com os Estudantes das Escolas de Arquitectura, p. 72.
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2.  5. Biblioteca da Phillips Exeter Academy, New Hampshire, Louis Kahn.
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sempre o acompanhou ao longo da sua carreira profissional foi o de conseguir erigir um palácio 
com aqueles materiais mais simples, ou até pobres, demonstrando que não são os materiais que 
desvalorizam a arquitectura.

“Arquitectura é o transformar de uma pedra inútil numa pepita de ouro.”20

Há regiões que se caracterizam pelo material utilizado nas suas edificações, muitas vezes 
coincidente com a sua proveniência. Um exemplo claro desta afirmação poderá ser o caso das 
Aldeias de Xisto, em Portugal, cujo nome deriva da matéria-prima que compõe aqueles locais, 
o xisto, a qual lhes confere uma identidade única.

A escolha de um material não é uma decisão a priori da idealização do projecto, muito menos 
consiste numa tarefa que pode ser entregue posteriormente a outro profissional ou ao cliente; 
a escolha do material é parte integrante desde o início e absolutamente crucial na formação do 
corpo e da expressão da arquitectura.

20      AALTO, Alvar - Alvar Aalto Synopsis: Painting Architecture Sculpture, p. 21. Excerto original: “Architecture is 
the turning of a worthless stone into a nugget of gold.”
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2.  6. Pormenor de um material têxtil.



89

2.1.1. O Têxtil

“Nós estamos rodeados de “arquitectura têxtil” no nosso dia-a-dia. Qualquer pessoa já 
dormiu numa tenda ou usou um chapéu-de-chuva para se proteger. Seja uma protecção 
construída no local, um toldo ou uma barraca de um festival, as estruturas têxteis 
desempenham uma vasta gama de funções nos nossos ambientes diários sem que nós 
realmente nos apercebamos delas.”21

Os têxteis originam materiais deveras promissores, intrigantes e fascinantes ao nível da 
arquitectura, pelas suas características versáteis e pelo potencial das suas aplicações. 

Os tecidos remetem para a ideia de intimidade e para o sentido do tacto, apelando de forma 
intensa aos sentidos humanos. Para além do tacto, os têxteis possuem uma forte componente 
sensitiva ao nível visual e auditiva.

“Seja de uma forma estruturante, onde a natureza do material dá feição e consistência 
ao objecto, ou de uma maneira complementar, onde o tecido forra ou cobre um suporte 
e o ajuda a caracterizar-se, o papel dos têxteis vai para além da ideia de “vestir” a 
arquitectura.”22

Quando, neste texto, se reflecte acerca do emprego dos têxteis na arquitectura, pretende-se que 
o foco esteja voltado para duas das suas aplicabilidades: enquanto constituinte principal de 
uma estrutura ou na qualidade de barreira, geralmente visual, como na forma de uma cortina, 
podendo esta ser mais ou menos opaca. Em qualquer um dos casos, o material ajudará sempre 
na definição de planos ou espaços.

Os materiais têxteis podem apresentar-se em diversas formas: ténues ou volumosos, translúcidos 
ou opacos, finos ou espessos, leves ou pesados, delicados ou agrestes, entre muitas outras.

Estes materiais estão aptos a conferir protecção contra o frio ou o calor, a controlar a entrada 
de luz e da visibilidade e a absorver ruídos.23 De facto, a acústica de um espaço pode ser 
inteiramente alterada pela utilização dos têxteis.24

“Nós adicionamos movimento e flexibilidade ao espaço: o movimento de um objecto por 
si só, da sua materialidade, e dos seus utilizadores no instante em que eles manipulam o 
objecto ou são orientados numa determinada direcção pelo seu posicionamento ou forma. 

21     KRÜGER, Sylvie - Textile Architecture / Textile Architektur, p. 6. Excerto original: “We are surrounded by 
"textile architecture" in our everyday lives. Everyone has slept in a tent or used an umbrella to protect themselves from rain. 
Whether building-site protection, awning or festival tent: textile structures fulfil a wide range of functions in our everyday 
environments without us really noticing them.”
22      RODRIGUES, Sérgio Fazenda – A Casa dos Sentidos, p. 75.
23      KRÜGER, Sylvie, op. cit., loc. cit.
24      Idem, ibidem, p. 8.
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2.  7. Casa Curtain Wall, Tóquio, Shigeru Ban.
2.  8. Casas em Mulhouse, Lacaton & Vassal.
2.  9. Casa 47°40’48”N/13°8’12”E, Áustria, Maria Flöckner + Hermann Schnöll. 
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E então frequentemente usamos a cor, a qual, escusado será dizer, detém uma enorme 
influência no espaço. Você pode alterar por completo o ritmo visual e a atmosfera da 
arquitectura através da utilização de camadas de cortinas de vários graus de transparência 
e de diferentes cores. Uma cortina, com a sua própria composição e forma, é também 
capaz de mudar a divisão de planos dentro de um espaço.”25

Os materiais têxteis clássicos englobam os tecidos de algodão orgânico, as fibras de linho ou de 
lã, de fibras inorgânicas de metal ou de vidro e de fibras sintéticas de poliéster ou de poliamida.26 
Para os mesmos efeitos, também se podem considerar outros determinados tipos de materiais 
mais híbridos que embora não pertençam à categoria têxtil, possuem características dela ou 
assumem o mesmo tipo de funções, como é o caso do papel que forma os shōji japoneses.27

Inicialmente, este tipo de materiais era utilizado como medida de resguardo contra as 
intempéries e de salvaguarda da privacidade visual dos indivíduos; no entanto, à medida que 
as pessoas se foram estabelecendo em habitações mais resistentes, estáveis e duradouras, que 
o seu isolamento térmico foi melhorado e se desenvolveram os sistemas de aquecimento e 
ar-condicionado, a sua importância foi esmorecendo.28 Era então altura de se criarem novas 
utilizações, mais adequadas às necessidades actuais, para os materiais têxteis, ainda que se 
baseassem nas primitivas.

A utilização dos materiais têxteis para fins arquitectónicos remonta justamente aos inícios da 
construção, onde o Homem utilizava o que tinha à disposição na natureza, como ramos de 
árvores, fibras vegetais ou lã dos animais, para definir e organizar os seus primeiros abrigos.29

Nas primeiras décadas do século XX, estes materiais foram renegados por serem associados 
à falta de higiene, devido à acumulação de pó, mas também por motivos estéticos, em que 
o puro funcionalismo passou a ser preterido ao decorativo.30 Todavia, em meados do mesmo 
século e, particularmente, graças ao trabalho de Frei Otto, este tipo de estruturas membranosas 
começaram a ser utilizadas em feiras universais, em teatros ao ar livre e em complexos desportivos, 
estreando novos campos de acção e fazendo com que as suas intervenções ganhassem alguma 
permanência31. Este novo conceito constituía algo inédito, surgindo em oposição à arquitectura 
convencional, impulsionado pelos recentes avanços científicos e tecnológicos no domínio das 

25    KRÜGER, Sylvie - Textile Architecture / Textile Architektur, p. 8. Excerto original: “We add movement and 
flexibility to space: the movement of an object itself, of its materiality, and of the users as they manipulate the object or 
are steered in a certain direction by its positioning or shape. And then we often use colour, which, needless to say, has an 
enormous influence on space. You can change the entire visual rhythm and atmosphere of architecture using layers of 
curtains of various degrees of transparency and of different colours. A curtain, with its own composition and form, can also 
change the division of planes within a space.”
26      Idem, ibidem, p. 6.
27      Idem, ibidem, p. 6.
28      Idem, ibidem, p. 6.
29      Idem, ibidem, p. 26.
30      Idem, ibidem, p. 28.
31      Idem, ibidem, p. 6.
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2.  10. Casa em Bordéus, OMA - Rem Koolhaas.
2.  11. Auditório Temporário Paul Sacher, Suíça, Herzog & de Meuron.
2.  12. Exposição temporária em Kunsthaus Bregenz, Thomas Demand e Caruso St. John Architects.
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fibras sintéticas.32

É importante que a utilização dos têxteis seja ponderada ainda na fase de concepção do projecto, 
uma vez que estes poderão ser volumosos por questões de acústica, e assim comportar um peso 
significativo, para os quais a estrutura deverá estar prevista.

Os materiais têxteis não são capazes, por si só, de dar forma a um edifício, portanto requerem 
a ajuda de algum tipo de estrutura.33 Nos dias que correm, as estruturas têxteis adquirem 
múltiplas fisionomias e destinam-se a finalidades distintas. Ora podem formar coberturas 
retrácteis, ora são empregues com o intuito de economizar a energia usada no aumento ou na 
redução de temperatura de um espaço.34

Enquanto definidores do espaço, os materiais têxteis funcionam de três formas: vertical, 
horizontal ou tridimensional. A vertical decompõe-se em quatro tipos: a cortina exterior35, que 
é usada em áreas externas para cobrir parcial ou integralmente andaimes ou fachadas num 
sentido vertical; a cortina mural36, que é posicionada atrás de grandes fachadas vítreas e tem 
como objectivo a protecção visual e da luz; a divisória37, que tal como o nome indica, tem como 
finalidade a de dividir os espaços, criando contextos espaciais distintos; e a sala dentro da sala38, 
que consiste num espaço com a possibilidade de ser aberto ou fechado, recorrendo à expansão 
vertical dos têxteis, erigidos dentro de um local consolidadamente construído. A horizontal 
subdivide-se em três: a cobertura de toldo39, que tradicionalmente se configura numa membrana 
horizontal têxtil que é sustentada por quatro pilares, embora a forma seja variável no que 
respeita ao seu suporte, cujo objectivo é o de conferir protecção climática; a cobertura retráctil40, 
onde grandes partes ou a totalidade da mesma podem ser recolhidas ou removidas; e a cobertura 
em forma de chapéu-de-chuva41, cujo formato clássico corresponde ao do objecto homólogo, 
geralmente servindo de resguardo contra a chuva e o sol. A tridimensional segmenta-se em duas 
categorias: a tenda42, que é composta por uma leve estrutura e uma cobertura têxtil e permite 
ao seu utilizador a conformação ágil de um abrigo protector contra o clima; e a estrutura 
pneumática43, que consiste numa estrutura sujeita a uma determinada pressão constante de ar, 
que determina a sua forma e que lhe dá a estabilidade necessária ao seu funcionamento.

32      KRÜGER, Sylvie - Textile Architecture / Textile Architektur, p. 6.
33      Idem, ibidem, p. 8.
34      Idem, ibidem, p. 6.
35      Idem, ibidem, p. 26.
36      Idem, ibidem, p. 27.
37      Idem, ibidem, p. 28.
38      Idem, ibidem, p. 30.
39      Idem, ibidem, p. 90.
40      Idem, ibidem, p. 91.
41      Idem, ibidem, p. 93.
42      Idem, ibidem, p. 142.
43      Idem, ibidem, p. 146.
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2.  13. Tendas em árvores, Bélgica, Dré Wapenaar. 
2.  14. Casa de chá no Museu de Artes Aplicadas de Frankfurt, Kengo Kuma.
2.  15. Casa Berkhan, Alemanha, Fischer Berkhan Architects.
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Acerca da utilização do têxtil, há que pensar-se num elevado número de factores, sempre 
consoante a função que este irá desempenhar, como a sua técnica de fixação, o tipo de material 
empregue, a sua forma, a sua trajectória, o seu tamanho, o peso, as acções climatéricas que nele 
poderão ser aplicadas, a sua posição e a arrumação quando recolhido, entre outros.44

Os materiais têxteis possuem uma durabilidade relativamente reduzida. A partir do momento 
em que estes materiais iniciam o seu uso, activam de imediato o seu processo lento de 
desintegração.45 Hoje em dia, são realizadas algumas combinações deste material com outros, 
como metais, PVC, carvão ou fibras de vidro, capazes de prolongar a sua longevidade, porém, 
os mais clássicos são, por norma, temporários.

As suas maiores fragilidades, quando empregues em edifícios públicos, consistem na sua fácil 
inflamabilidade e liquefacção, na sua toxicidade quando aquecidos e no seu possível mau 
odor.46 Porém, muitos dos têxteis de hoje possuem já funcionalidades que contrariam algumas 
das suas maiores vulnerabilidades, como a resistência ao desbotamento, a impermeabilidade, 
à luz solar, incluindo aos raios ultravioletas, são à prova de intempéries e fogo e não se deixam 
lesar por fungos, insectos e roedores.47

44      KRÜGER, Sylvie - Textile Architecture / Textile Architektur, p. 10.
45      Idem, ibidem, p. 8.
46      Idem, ibidem, p. 9.
47      HORNBOSTEL, Caleb - Construction Materials - Types, Uses and Applications, p. 875.
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2.  16. Vista aérea da residência.
2.  17. Entrada na caixa de vidro para a sala de estar. 
2.  18. Perspectiva da caixa de vidro no Inverno.
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2.1.1.1. Residência e Estúdio, Frei Otto

O trabalho do arquitecto alemão Frei Otto destaca-se pelo interesse dedicado à produção de 
estruturas leves, particularmente às realizadas a partir de membranas têxteis, nas quais interviu 
nos mais diversos domínios. Tendo-se especializado em engenharia civil e desenvolvido 
particular entusiasmo por este tipo de estruturas, Otto evoluiu a sua formação com base nesta 
área, fazendo múltiplas experimentações e projectando inúmeras obras ao longo da sua carreira 
profissional.

Dentro das várias opções possíveis deste autor, abrangendo os três tipos de definição espacial, 
foi escolhida a Residência e Estúdio do próprio arquitecto de Warmbronn, de modo a poder 
dar-se a conhecer uma solução têxtil adoptada no âmbito habitacional.

Entre 1968 e 1969, foi construída a Residência e Estúdio do arquitecto Frei Otto, perto de 
Estugarda, projectada pelo próprio em colaboração com Rob Krier.48 Esta construção consiste 
numa experimentação baseada em estudos prévios do arquitecto, nomeadamente nas áreas 
de insolação e climatização e das suas teorias acerca da trajectória luz solar, entre outros casos 
específicos.49

O projecto compõe-se de dois edifícios autónomos, localizados um atrás do outro, tirando 
partido do declive do terreno. O estúdio, com a sua oficina, situa-se junto à estrada, enquanto 
a casa, por detrás do primeiro, se encontra a uma cota superior.

O elemento dominante da habitação corresponde a uma imponente caixa de vidro que envolve 
os volumes que a compõem. São eles: uma casa de jardim para os hóspedes, uma casa para as 
crianças e outra para os pais, bem como uma outra para as funções e actividades essenciais de 
serviço, formando unidades independentes que penetram a casa de vidro de ambos os lados.50 
Este elemento, com 9,5 m de altura, cerca de 10 m de largura e 15 m de profundidade, assume 
o declive do terreno, descendo de forma íngreme em direcção a norte.51 A sua estrutura é 
composta por quadros e vigas de madeira que, por sua vez, suportam uma estrutura leve de 
perfis de aço galvanizado e o vidro que a preenche.52 Contém uma abertura a sul, de 5,5 m por 
5,5 m, cujo portal é içado sob o telhado através de um guincho eléctrico; esta, juntamente com 
as diversas aberturas do lado norte, fornecem ventilação ao espaço.53

48      NERDINGER, Winfried (ed.) - Frei Otto Complete Works: Lightweight Construction Natural Design, p. 252.
49      Idem, ibidem, p. 252.
50      Idem, ibidem, p. 252.
51      Idem, ibidem, p. 252.
52      Idem, ibidem, p. 252.
53      Idem, ibidem, p. 252.
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2.  19. Perspectiva superior do interior da caixa de vidro, mostrando o toldo.
2.  20. Perspectiva superior do interior da caixa de vidro, mostrando o toldo. 
2.  21. Perspectiva exterior da habitação, mostrando as restantes divisões, protegidas por cortinas.
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A protecção visual e luminosa deste espaço é assegurada através do uso de um toldo convertível, 
do lado interno do elemento vítreo.54 Este elemento assume uma grande importância no espaço, 
especialmente no que respeita aos sentidos visuais e tácteis do utilizador.

A diferença média entre as temperaturas interior e exterior do espaço corresponde a cerca de 
12ºC e, embora a caixa de vidro não seja habitualmente aquecida, existe um ventilador que 
acciona quando a temperatura interior desce abaixo dos 8ºC, de modo a proteger as plantas.55

A casa das crianças, assim como a dos pais, também possui uma fachada envidraçada a sul, 
que produz calor para os quartos que situam por detrás, os quais são encerrados a painéis de 
madeira, do lado norte.56 Toda esta fachada sul é munida de cortinas, que filtram a luz e o calor 
que entram na habitação, em situações de eventual sobreaquecimento.

As divisões da casa são separadas através de portas deslizantes, que faz recordar a arquitectura 
tradicional japonesa.57 Os dois lados da residência unem-se num terraço amplo, no piso 
superior, repleto de plantas.58

Esta habitação constitui um manifesto da ideia de arquitectura do arquitecto Frei Otto, 
encontrando-se em perfeita harmonia com a natureza.59 Nesta edificação não só são tidas em 
consideração questões de ordem climática, como é o caso da vivência interior com elementos 
vegetais e naturais, quanto aspectos da vida residencial, patentes nas funções dos diferentes 
espaços e na flexibilidade dos componentes arquitectónicos.

54      NERDINGER, Winfried (ed.) - Frei Otto Complete Works: Lightweight Construction Natural Design, p. 252.
55      Idem, ibidem, p. 252.
56      Idem, ibidem, p. 252.
57      Idem, ibidem, p. 252.
58      Idem, ibidem, p. 252.
59      Idem, ibidem, p. 252.
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2.  22. Pormenor de parede de betão.
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2.1.2. O Betão

“O betão é uma pasta moldável mas não esculpível.”60

O betão é formado a partir da mistura de areia e pedras, com um ligante hidráulico (cimento), 
água e, possivelmente, por algum tipo de adjuvante, cada um destes componentes numa 
quantidade determinada.61 Este composto endurece, convertendo-se num material coeso e 
extremamente resistente, apto para ser utilizado na construção.62 Este agregado compõe-se de 
matérias-primas de baixo custo e de fácil acesso em qualquer parte do mundo e possui uma 
versatilidade que possibilita a sua construção no próprio local, de forma simples e rápida, ou de 
modo prévio, através da sua pré-fabricação.63

Uma das suas propriedades mais aclamadas desde o início da sua implementação corresponde 
à sua elevada força.64 Para além disso, consiste num material permeável e poroso.65 Resiste 
eficazmente à compressão, porém mal à tracção, o que significa que para desempenhar as 
últimas funções deverá ser armado.66 É relativamente bom condutor de calor quando a sua 
composição é repleta de seixos e gravilha, mas fica aquém de materiais como a pedra e o tijolo.67

As propriedades do betão podem ser ajustadas de acordo com a função que vai desempenhar, 
recorrendo ao ajuste dos seus componentes.68

“O cimento branco, por exemplo, é mais atraente do que o cinza, mas tira-se maior 
proveito dele quando lhe é dado um carácter estrutural, ou usando moldes em relevo ou 
vazando-o em formas de tábuas rústicas.”69

O betão é um material predominantemente estrutural, e a sua constituição parte da combinação 
e interacção de materiais diferentes, cada um contendo a sua expressão própria. O processo 
utilizado na cofragem do betão é fundamental para a aparência final que este último assumirá. 
A sua forma, as suas superfícies em termos texturais, de brilho ou de suavidade, o seu aspecto 
mais grosseiro ou cuidado, entre muitas outras particularidades, serão dados pelo material que é 
utilizado para moldar o betão, enquanto este ainda não está seco. Inclusive é possível alterar a sua 

60      RODRIGUES, Sérgio Fazenda – A Casa dos Sentidos, p. 60.
61      COUTINHO, A. de Sousa - Fabrico e Propriedades do Betão, p. 1.
62      Idem, ibidem, p. 1.
63      GYMPEL, Jan – História da Arquitectura da Antiguidade aos Nossos Dias, p. 77.
64       CAMPBELL-ALLEN, Denison; ROPER, Harold - Concrete Structures: Materials, Maintenance and Repair, p. 40.
65      Idem, ibidem, p. 46.
66      LENTZ, J. - Manual Prático da Alvenaria e do Betão Armado, p. 45.
67      Idem, ibidem, p. 48.
68      KIND-BARKAUSKAS, Friedbert [et al.] - Concrete Construction Manual, p. 47.
69      RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 144.
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2.  23. Casa na Madalena, Castanheira & Bastai Arquitectos. 
2.  24. Casa em Leymen, Herzog & de Meuron.
2.  25. Koshino House, Japão, Tadao Ando.
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cor, por exemplo na variação entre um tom mais claro ou mais escuro, geralmente derivando da 
cor do cimento que é escolhido.70 Contudo, com o recurso à utilização de pigmentos coloridos, 
é exequível a sua coloração de forma permanente e resistente à água.71 As possibilidades de 
expressão do betão são infinitas.

Neste material, os efeitos do tempo também são inevitáveis. Como forma de os controlar, 
é necessário ter-se atenção à sujidade que nele se vai depositando e procurar proceder-se ao 
controlo de drenagem de água das chuvas sobre as fachadas.72

O betão é considerado um material não sustentável, devido às enormes quantidades de 
materiais que são retirados da natureza para a sua produção, bem como pela utilização do 
cimento Portland, que é responsável por uma elevada libertação de gases para a atmosfera, e 
pelas estruturas existentes realizadas neste material, que padecem de falta de durabilidade.73

Em termos físicos e simbólicos, o betão é considerado um material frio e artificial. É rígido, 
áspero e frio ao toque. Quando aparente, contém um forte carácter textural, muito expressivo. 
Em termos de cor, geralmente não é muito variável, apresentando-se numa escala de cinzas. O 
seu odor não é significativo.

70      KIND-BARKAUSKAS, Friedbert [et al.] - Concrete Construction Manual, p. 65.
71      Idem, ibidem, p. 66.
72      Idem, ibidem, p. 74.
73    GONÇALVES, M. Clara (ed.); MARGARIDO, Fernanda (ed.) - Ciência e Engenharia de Materiais de 
Construção, p. 269.
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2.  26. Perspectiva da rua para o Edifício n.º 25 da Rua Franklin.
2.  27. Vista interior da fachada das escadas, mostrando a parede de tijolos de vidro.
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2.1.2.1. Edifício da Rua Franklin, Auguste Perret

No final do século, em 1898, apareceriam as primeiras experimentações do betão no campo 
da arquitectura, com o arquitecto Auguste Perret74, o primeiro a encontrar novos meios 
arquitectónicos nas propriedades inexploradas deste material.75

Tendo em conta a importância do trabalho deste arquitecto na introdução do betão no domínio 
da arquitectura, a escolha de uma obra paradigmática no âmbito deste material revelou-se 
bastante evidente: o seu edifício na Rua Franklin, o n.º 25, construído entre os anos de 1903 
e 1904, em Paris.

O lote foi comprado pela família Perret com a intenção de construir um bloco de apartamentos 
para seu próprio uso, assim como um escritório para a empresa de construção.76

Este edifício de 9 andares, construído em betão armado, distribui-se da seguinte forma: no piso 
térreo, situa-se o escritório da empresa Perret, que dispõe de três entradas individuais que dão 
acesso à entrada de serviço, ao estúdio de arquitectura e à escada principal e ao elevador; em 
cada um dos sete andares seguintes, existe um apartamento.77

Para o principal acesso vertical, Perret adoptou uma solução astuta: o regulamento impedia-o de 
abrir fenestrações para o terreno vizinho, uma vez que a parede divisória se encontrava apenas a 
um metro de distância, por isso este recorreu à utilização de tijolos de vidro na fachada, o que 
permitiu a entrada de luz sem invadir a privacidade alheia.78

Os apartamentos foram dispostos numa planta em forma de “U”, voltados para sul, para tirarem 
partido da exposição solar e da paisagem.79 No centro, situa-se um salão, com uma janela de 
sacada; do lado direito, um quarto e um boudoir; do esquerdo, uma sala de jantar e outra de 
fumo; dispondo de pequenas varandas de cada um dos lados da janela central.80 As áreas de 
serviço encontram-se nas traseiras, e uma cozinha fica do lado esquerdo, junto à sala de jantar, 
embora independente.81 O apartamento do sétimo andar foi destinado aos pais do arquitecto 
Perret, adquirindo uma organização distinta, em torno de um terraço.82 O oitavo andar foi 
preenchido com quartos para os funcionários, unicamente acessível pela escada de serviço, e o 

74      COUTINHO, A. de Sousa - Fabrico e Propriedades do Betão, p. 2.
75      GIEDION, Sigfrido – Espacio, Tiempo y Arquitectura (el futuro de una nueva tradición),  p. 344.
76      BRITTON, Karla - Auguste Perret, p. 138.
77      Encyclopédie Perret, p. 184.
78      VAGO, Pierre - Special Perret: L’Architecture d’Aujourd’hui, p. 18.
79      BRITTON, Karla, op. cit., p. 141.
80      Idem, ibidem, p. 141.
81      Idem, ibidem, p. 141.
82      Idem, ibidem, p. 141.
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2.  28. Terraço do sétimo piso.
2.  29. Pormenor mostrando o tratamento da fachada.
2.  30. Perspectiva de um piso elevado para a região central inferior do edifício e para a rua. 
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nono, ficou reservado ao próprio Auguste Perret, dispondo de um terraço exclusivo.83

Perret procurou rentabilizar ao máximo o pouco espaço disponível, fazendo uma óptima gestão 
do mesmo, pelas diversas soluções adoptadas.

A grande inovação nesta obra consiste na revelação inequívoca da estrutura do edifício, embora 
algumas partes do betão tenham sido revestidas de azulejos lisos, sendo crença na altura que 
esta era uma medida necessária de protecção.84

Perret acreditava que este material de construção era detentor de uma qualidade estética muito 
singular e, posto isto, apostava na revelação do material e  nas suas potencialidades construtivas, 
baseando nestes princípios a sua conduta arquitectónica.85

O bloco habitacional do n.º 25 da Rue Franklin é considerado o primeiro edifício alguma vez 
construído em betão armado a expor deliberadamente a sua estrutura, motivo pelo qual detém 
uma importância inigualável na história da Arquitectura Moderna.

83      BRITTON, Karla - Auguste Perret, p. 141.
84      Idem, ibidem, p. 142.
85      TOSTÕES, Ana – A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, p. 66.
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2.  31. Pormenor de parede em pedra.
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2.1.3. A Pedra

“A pedra transformada em arte é uma das mais belas expressões artísticas do mundo 
civilizado, emociona-nos, traz-nos conforto, oferece-nos uma moldura cultural, envolve- 
-nos em algo que nos enriquece o espírito e nos eleva a nossa condição Humana.”86

A pedra corresponde a um dos materiais de construção mais utilizados desde os primórdios 
na edificação arquitectónica. Simples, pura e bela, consiste num material natural e elegante, 
detentor de um elevado magnetismo. Utilizada nas mais diversas formas e para os mais distintos 
propósitos, a pedra sempre acompanhou a extensa caminhada do Homem ao longo da sua 
evolução, estabelecendo-se entre ambos um estreito vínculo emocional.

Alvar Aalto refere que não é possível trabalhar-se com este tipo de material tão primitivo sem 
que se nutra um sentimento intenso em relação a ele, explicando que um factor de ordem 
biológica o aproxima do Homem.87

Na generalidade, é um material frio, embora se possa tornar agradavelmente quente quando 
aquecido pelo sol. Duas das primeiras características que afloram à mente quando sobre ele se 
pensa são a sua dureza e o seu peso. Em termos de cor, a pedra é deveras versátil. O seu intenso 
carácter textural pode assumir as mais variadas condições, desde a mais polida e brilhante à 
mais áspera e baça. O cheiro deste material pode ser notado, especialmente quando interage 
com os agentes climáticos.

De modo contínuo, a pedra constitui um meio difusor dos conhecimentos e da cultura dos 
povos e retrata marcas ou símbolos nos mais diversos domínios.88

Este material possui uma boa resistência mecânica, a sua durabilidade aproxima-o da 
imortalidade, embora nela influam vários factores (ambientais e antrópicos) que poderão 
determinar o seu estado físico, permite uma multiplicidade e multi-funcionalidade de opções 
construtivas e decorativas, é maleável e está disponível na natureza para utilização.89 Quase 
todos os tipos de pedra natural, exceptuando ao arenito, são drasticamente afectados por 
mudanças rápidas de temperatura, pelo que não é aconselhável a sua utilização na presença de 
altas temperaturas.90

Apesar da sua dureza e durabilidade, é curioso observar-se como a persistência e o toque 
conseguem moldar a pedra ao longo do tempo, que cede lentamente ao desgaste do uso regular. 

86      PINTO, Alberto Cruz Reaes [et al.] - Manual da Pedra Natural para a Arquitectura, p. 9.
87      AALTO, Alvar - Alvar Aalto Synopsis: Painting Architecture Sculpture, p. 26.
88      PINTO, Alberto Cruz Reaes [et al.], op. cit., p. 6.
89      Idem, ibidem, p. 12.
90      HORNBOSTEL, Caleb - Construction Materials - Types, Uses and Applications, p. 825.
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2.  32. Casa de Pedra, Itália, Herzog & de Meuron.
2.  33. Centro de Artes de Sines, Aires Mateus.
2.  34. Casa na Maia 2, Eduardo Souto de Moura.
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Este comportamento pode comprovar-se na observação das rochas que assumem a forma das 
ondas do mar e dos pavimentos e corrimãos de pedra que ficam polidos com o calcorrear e as 
mãos dos indivíduos.

Quando na natureza, sem qualquer tipo de tratamento, a pedra é áspera, grosseira, opaca e 
indefinida, podendo frequentemente apresentar-se colossal à escala humana.

É designada de pedra natural, qualquer rocha da qual se possam retirar blocos ou peças de 
determinada dimensão que possibilite o seu uso ou a sua comercialização, conservando as suas 
características integrantes.91

A pedra é utilizada sob dois formatos: a de cantaria, que usualmente é de grandes dimensões e 
é particularmente talhada com a finalidade de ocupar um lugar de destaque na construção; e 
a de alvenaria, de menores dimensões, relativamente talhada e não destinada a nenhum local 
específico da obra.92 Considera-se rocha de construção quando a pedra é usada somente pelo 
seu corte na edificação, e rocha ornamental quando é manipulada com finalidades estéticas.93

Analisando-as da perspectiva comercial, as rochas ornamentais distribuem-se entre três famílias: 
as pedras, onde se incluem as de corte ou de cantaria, da qual são exemplo os arenitos e os 
calcários; os mármores, que englobam as pedras que podem ser polidas, como os mármores e 
os granitos; e as ardósias.94

Todos os tipos de rochas podem ser empregues na arquitectura, no entanto, alguns deles são 
utilizadas com maior frequência à custa das suas propriedades, nomeadamente a resistência, a 
maleabilidade, a disponibilidade e o valor estético.

As suas cores derivam da sua natureza e composição: por vezes, têm origem em substâncias de 
teor orgânico, noutras, provêm de óxidos metálicos.95 Uma só pedra pode exibir uma grande 
variedade cromática, como é o caso do calcário, que pode ser preto, branco, amarelo, azul, entre 
outros.

“(...) do quente ónix aos doces calcários, à pureza dos mármores, à eternidade dos granitos, 
à opacidade misteriosa dos basaltos (...)”96

A pedra oferece materialidades múltiplas nas suas diversas utilizações. Exibe diversas cores, 
texturas, padrões e acabamentos, e cada peça produzida apresentará características técnicas e 
estéticas diferentes que derivam do tratamento que lhe é conferido.

91      PINTO, Alberto Cruz Reaes [et al.] - Manual da Pedra Natural para a Arquitectura, p. 15.
92      LENTZ, J. - Manual Prático da Alvenaria e do Betão Armado, p. 87.
93      PINTO, Alberto Cruz Reaes [et al.], op. cit., loc. cit.
94      Idem, ibidem, p. 15.
95      SEGURADO, João Emilio dos Santos - Materiais de Construção, p. 10.
96      PINTO, Alberto Cruz Reaes [et al.], op. cit., p. 6.



112

2.  36. Adega Quinta Do Vallado, Peso da Régua, Menos é Mais Arquitectos.
2.  37. Estação de rádio Himalesque, Nepal, Archium. 

2.  35. Moradia unifamiliar em Las Encinas, Madrid, Vicens e Ramos.



113

Logicamente que a escolha do tipo de acabamento tem de ser tomada em função da finalidade 
para que é pretendida, uma vez que, por exemplo, os mais lisos podem causar o deslize do 
usuário, tal como os rugosos tornam desconfortável a movimentação sobre ele, entre várias 
outras condicionantes.97

Ao longo da sua utilização, a pedra sempre usufruiu de importância económica, expressão 
estética e de valor emocional para os indivíduos.98 Numa fase inicial, o homem estava limitado 
à disponibilidade local do material, no entanto, foram-se desenvolvendo outras técnicas de 
trabalhar a pedra e as preocupações estiveram voltadas para a descoberta de novos tipos deste 
material, com características mais vantajosas e novas possibilidades no âmbito da estética.99 
Com a revolução industrial e, especialmente, a partir de meados do século XX, deu-se uma 
perda substancial na importância da pedra enquanto material estrutural.100 No entanto, foi 
neste século em que a pedra alcançou a industrialização ao nível mundial.101 Os seus progressos 
no domínio da tecnologia e a globalização viabilizaram a acessibilidade do material, a facilidade 
e a melhoria em questões como o seu transporte e extracção, comercialização e colocação.102

97      PINTO, Alberto Cruz Reaes [et al.] - Manual da Pedra Natural para a Arquitectura, p. 15.
98      Idem, ibidem, p. 5.
99      Idem, ibidem, p. 12.
100    Idem, ibidem, p. 12.
101    Idem, ibidem, p. 5.
102    Idem, ibidem, p. 12.
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2.  38. Entrada na habitação.
2.  39. Perspectiva desde a encosta sobre a casa.
2.  40. Perspectiva desde a cobertura da zona onde se faz a entrada no edifício para a outra extremidade e pátio.
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2.1.3.1. Casa da Quinta da Cavada, Fernando Távora

Por se tratar de uma matéria-prima fecunda em Portugal, faz todo o sentido que a obra 
seleccionada para representar o presente contexto seja referente a um arquitecto notável de 
nacionalidade portuguesa: Fernando Távora.

Numa região de cota baixa da citânia de Briteiros, no Minho, localiza-se a Casa da Quinta da 
Cavada, uma antiga casa agrícola construída em granito e convertida em casa de férias pelo 
arquitecto Távora, entre 1989 e 1990.

É constituída pela antiga casa que pertencia ao lavrador e pelos anexos que eram destinados 
à actividade agrícola, e nela ocorreram, ao longo da sua existência, diversas intervenções, em 
função das necessidades dos seus proprietários, sendo que a primeira data de 1650.103

Nesta obra, trabalhou em colaboração um pequeno empreiteiro regional, que estava bastante 
familiarizado com as técnicas de construção tradicionais.104 Juntos, recuperaram as pedras e as 
carpintarias que já eram originárias da habitação.105

A entrada na habitação é antecedida de um espaço amplo, que faz a recepção dos seus visitantes, 
não levantando o véu do que esconde o seu interior. Esta é direccionada para o terreno, onde 
se apoia, e com a qual forma um espaço exterior deveras aprazível. Na realidade, o terreno com 
a qual conecta, trata-se de uma encosta cuja pendente parece ser continuada pela cobertura da 
casa, efectivando-se uma integração entre os dois.

Apesar de a casa se localizar junto da estrada, estas quase não são comunicantes, uma vez que a 
primeira apresenta uma fachada praticamente cega nesta orientação, voltando-se ao invés para 
o lado oposto, para um pátio exterior privado, afunilado a norte.

Na intervenção do arquitecto Távora, é reaproveitada a casa do lavrador, onde já se inseriam 
a cozinha, a sala de jantar, a zona de dormir e o lagar, e intervém-se fundamentalmente no 
volume das dependências agrícolas, adicionando-se novas divisões, como a lavandaria, quartos, 
a sala de estar e casas-de-banho.106

Os espaços que marcam a união entre os dois volumes correspondem à sala de estar e a uma 
área de comunicação vertical, onde se encontra a escadaria que liga os dois pisos, numa posição 
central.

103    MOURÃO, Ângela Costa - A reabilitação como procura de uma identidade: Através de duas obras do Arquitecto 
Fernando Távora: A Casa da Quinta da Cavada e a Casa de Pardelhas, p. 23.
104    TRIGUEIROS, Luiz (ed.) - Fernando Távora, p. 160.
105      RODRIGUES, José Miguel Neto Viana Brás - O mundo ordenado e acessível das formas da arquitectura: Tradição 
Clássica e Movimento Moderno na Arquitectura Portuguesa: dois exemplos, p. 357.
106    MOURÃO, Ângela Costa, op. cit., p. 41.
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2.  41. Quarto. 
2.  42. Corredor de distribuição para os quartos, no piso térreo.
2.  43. Varanda, com o seu sistema de encerramento recolhido.
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As várias divisões da casa organizam-se a cotas distintas. A antiga casa do lavrador sofre apenas 
as modificações necessárias à habitabilidade da habitação, mantendo praticamente as suas 
configurações iniciais.

Posto isto, no piso térreo, localizam-se um lagar e diversos cobertos, duas suítes, uma sala de 
leitura, uma lavandaria. No piso superior, encontram-se uma cozinha e uma sala de jantar, com 
a varanda que as serve, uma despensa, uma sala de estar, três suítes e um quarto-de-banho. 
Comum a ambos os níveis, serão os espaços de distribuição e comunicação vertical.

A cozinha e a sala voltam-se para sul, na direcção da entrada da casa, encerrando-se para o pátio. 
A varanda com a qual contactam possui um sistema de encerramento engenhoso, projectado 
por Távora, que consiste numas portadas que são recolhíveis para o interior e permitem fechar 
o espaço sem que a fachada seja alterada.107

Távora faz um belíssimo trabalho com as caixilharias da residência, recriando as antigas, com 
madeira pintada e vidro simples, e utilizando estratégias de forma a não alterar a fachada, 
mesmo quando a intenção é a de dissimular aberturas.108

Quanto à junção entre o novo e o antigo, no âmbito dos materiais utilizados, o arquitecto 
Távora mantém as pedras de granito que fazem as soleiras das portas da casa do lavrador, assim 
como os degraus também em granito que unem os diferentes desníveis, combinando-as com 
uma pintura branca das paredes e dos tectos.109 Foram ainda mantidas as portas de madeira 
escura e algumas portadas interiores das janelas, da mesma casa.110 O pavimento dos pisos é em 
tijoleira vermelha no piso térreo e em soalho de madeira no piso de cima, mesmo na cozinha.111 
As coberturas, de duas águas assimétricas e compostas de telha, são recuperadas e é mantido o 
sistema de construção tradicional.112

Nesta reabilitação, Fernando Távora mantém a estrutura da fachada em granito à vista, assim 
como reutiliza vários dos materiais presentes na antiga construção, conferindo um novo carácter 
à residência.113

107    MOURÃO, Ângela Costa - A reabilitação como procura de uma identidade: Através de duas obras do Arquitecto 
Fernando Távora: A Casa da Quinta da Cavada e a Casa de Pardelhas, p. 43.
108    Idem, ibidem, p. 45.
109    Idem, ibidem, p. 47.
110    Idem, ibidem, p. 47.
111    Idem, ibidem, p. 47.
112    Idem, ibidem, p. 47.
113    Idem, ibidem, p. 53.
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2.  44. Perspectiva desde a encosta para o pátio e fachadas interiores da construção.
2.  45. Perspectiva desde o coberto para a fachada poente e pátio. 
2.  46. Vista sobre a fachada poente e o pátio.
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A residência parece fazer parte do lugar onde se encontra, devido à sua adequação à pendente 
do terreno, às linhas sinuosas que a delimitam e, em especial, aos materiais de que é feita, visto 
que a sua construção é em pedra e esta faz parte do próprio local. 

O facto de a construção desta habitação ser feita em pedra granítica remete para uma ideia 
de casa rústica, muito familiar e tradicional. Trata-se de uma reminiscência à casa tradicional 
portuguesa, cuja imagem está directamente relacionada com a ideia de lar do povo português.



120

2.  47. Pormenor de parede de tijolo.
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2.1.4. O Tijolo

“O tijolo é ao mesmo tempo o mais simples e versátil dos materiais, o mais comum e o 
menos valorizado, tão familiar, contudo curiosamente negligenciado.”114

O tijolo é um material artificial, porém já se encontra profundamente enraizado entre os 
indivíduos, pela sua utilização de origem remota, tornando-se bastante familiar ao Homem. A 
sua aparência visual, pela cor e pelos padrões que pode assumir, é de uma grande multiplicidade. 
A primeira impressão que surge deste material, no que respeita à sua temperatura, é de que ele 
não é frio. No entanto, no que toca à sua textura, instantaneamente se elabora uma ideia de 
aspereza.

O tijolo corresponde a um dos materiais de construção mais antigos do mundo, cuja génese 
remonta ao período compreendido entre 10000 e 8000 a.C., porém a forma mais aproximada 
à que actualmente possui surgiu a cerca de 3500 a.C., com a descoberta do tijolo cozido.115 
Com a grande Revolução Industrial, os métodos de fabrico do tijolo desenvolveram-se, estes 
eram já produzidos em grandes quantidades e conduzidos através de longas distâncias, e com 
a sua mecanização, a sua transformação em material standardizado viabilizou-se.116 Ao longo 
do século XX, não obstante a proliferação dos “novos” materiais (betão, aço e vidro), o tijolo 
continuou a ser produzido em massa e a sua evolução progrediu, sendo utilizado em formas 
mais arrojadas e criativas.117

A forma como o tijolo é produzido determina o seu formato, a sua aparência, a sua textura, 
o seu vigor, a resistência que detém face ao clima e ao fogo, assim como a sua durabilidade e 
conservação.118

Este material é detentor de uma grande capacidade de resistência e toma formatos que 
possibilitam uma multiplicidade de composições decorativas.

Para que uma obra realizada em tijolo possa prosperar, há que ter em consideração factores 
como a compreensão do assentamento do material, as cores seleccionadas, as formas desejadas 
na construção, as superfícies texturais ou os motivos decorativos, uma vez que todos eles 
determinarão o resultado final.119

114    CAMPBELL, James W.P. - História Universal do Tijolo, p. 13.
115    Idem, ibidem, p. 13.
116    Idem, ibidem, p. 13.
117    Idem, ibidem, p. 13.
118    Idem, ibidem, p. 14.
119    Idem, ibidem, p. 14.
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2.  48. Casa Experimental de Muuratsalo, Finlândia, Alvar Aalto. 
2.  49. Edifício Cloaked in Bricks, Irão, Admun Design & Construction Studio
2.  50. Capela San Bernardo, Argentina, Nicolás Campodonico.
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Na verdade, há três tipos de tijolo: aqueles que são cozidos, os que endurecem por acção 
química120 e os que secam ao sol. Os últimos consistem numa técnica construtiva ancestral e 
deveras acessível, visto não necessitarem de grandes meios tecnológicos e de só requererem o 
uso de materiais locais, no entanto, deterioram-se com facilidade na presença de água, como a 
da chuva.121 No que respeita aos que são cozidos, este problema é resolvido com a sua cozedura, 
que o impermeabiliza; todavia, este processo exige bastante rigor, já que resulta directamente 
na eficácia e na resistência do material produzido.122

Os tijolos cozidos compõem-se essencialmente de argila, cuja percentagem determinará as 
propriedades que estes irão adquirir, à qual se junta areia, entre outros componentes.123

Uma significativa particularidade do tijolo consiste na uniformidade das suas peças, produzidas 
em moldes, presentemente de modo industrial.124 Contudo, quando existe a possibilidade de 
escolha, no que respeita ao orçamento da construção, os arquitectos tendem a preferir o tijolo 
feito à mão, porque sentem que este incute vida e carácter às paredes.125

O tijolo é fabricado nas mais variadas cores, e não apenas na avermelhada a que geralmente o 
associam. Por via de regra, a sua tonalidade é estabelecida pela argila utilizada ou pelos minerais 
presentes no barro, mas existem outros factores que podem influir na sua coloração.126

Para o assentamento dos tijolos, recorre-se à adição de argamassa com vista à sua estruturação. A 
cor, a espessura e o acabamento das juntas de argamassa, no assentamento dos tijolos, assumem 
grande relevância no aspecto final da parede.127

O aparelhamento da parede de tijolos, que corresponde à maneira como estes são dispostos, 
poderá exibir padrões ilimitados, que serão decorrentes da criatividade de quem elabora o seu 
desenho.

Decorridos tantos anos após o início do emprego deste material, ainda nos dias de hoje continua 
a ser amplamente utilizado na construção, sendo executado através de diversas técnicas e tendo 
a possibilidade de ser aplicado de inúmeras formas.

120    HORNBOSTEL, Caleb - Construction Materials - Types, Uses and Applications, p. 151.
121    CAMPBELL, James W.P. - História Universal do Tijolo, p. 14.
122    Idem, ibidem, p. 14.
123    Idem, ibidem, p. 14.
124    Idem, ibidem, p. 15.
125    RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 155.
126    CAMPBELL, James W.P., op. cit., p. 16.
127    Idem, ibidem, p. 17.
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2.  51. Perspectiva aérea da habitação.
2.  52. Perspectiva de uma das lareiras, junto às áreas de estar da família.
2.  53. Varanda suspensa da ala dos Johnsons.
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2.1.4.1. Casa Herbert F. Johnson, Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright foi um importante arquitecto americano que explorou as possibilidades de 
diversos materiais nos seus inúmeros projectos, entre os quais o tijolo, ao qual é frequentemente 
associado. Especializou-se na produção de Casas da Pradaria, nas quais empregou o tijolo, 
utilizando-o de forma muito expressiva e de forma a enfatizar as suas construções. Tal é o caso 
da Casa Herbert F. Johnson, a residência escolhida para representar o uso deste material, pelo 
relevo que este assume na sua vivência.

Concluída em 1947, esta grande habitação foi projectada para Herbert F. Johnson, o presidente 
da S. C. Johnson & Son Company, em Wind Point, Wisconsin, e é vulgarmente denominada 
de “Wingspread”, pela sua configuração singular. Esta tornar-se-ia a maior residência privada 
que o arquitecto Frank Lloyd Wright edificaria em toda a sua vida.128

De facto, antes de ter sido ajardinado, o amplo terreno onde a casa foi construída era 
efectivamente o de uma pradaria, sem árvores, mas com o privilégio de dispor de uma pequena 
lagoa nos limites da propriedade e de uma sinuosa ravina a conduzir a água para fora, ao lado 
da qual Wright decidiu posicionar a habitação.129

A vasta residência, de cerca de 1300 m2 130, desenvolve-se numa configuração cruciforme, onde 
o elemento central corresponde à espaçosa sala de estar, de onde partem quatro alas em quatro 
direcções distintas, cada uma delas com funções específicas.131 Uma destinada aos quartos dos 
proprietários, outra aos das crianças, junto da qual se localiza a piscina exterior, a terceira para 
os serviçais, com a cozinha e a despensa, e a quarta destinada aos hóspedes e às garagens.132 
Três delas são posicionadas ao mesmo nível, enquanto que a quarta, a dos Johnsons, eleva-se ao 
segundo piso, encontrando-se por debaixo dela áreas de armazenamento.133 Esta ala é cercada 
por um longo terraço com vista para o terreno, e termina numa varanda suspensa estreita de 
madeira, de carácter dramático e cénico, pairando acima do relvado.134

128    THOMPSON, Iain - Frank Lloyd Wright: a visual encyclopedia, p. 178.
129    PFEIFFER, Bruce Brooks - Frank Lloyd Wright: Master Builder, p. 125.
130    SOMMER, Robin Langley - Frank Lloyd Wright: american architect for the twentieth century, p. 129.
131    PFEIFFER, Bruce Brooks, op. cit., loc. cit.
132    HITCHCOCK, Henry-Russel - Frank Lloyd Wright: Obras 1887-1941, n.º 339, 340, 341 e 342.
133    PFEIFFER, Bruce Brooks, op. cit., loc. cit..
134    PFEIFFER, Bruce Brooks, op. cit., loc. cit.
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2.  54. Perspectiva para a região superior da chaminé, mostrando as janelas clerestórias.
2.  55. Sala de estar com uma das lareiras.
2.  56. Pormenor da fachada exterior.
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Pelas suas características singulares, o grande salão de estar assume uma posição proeminente 
nesta residência. Assumindo um pé-direito de três andares, a sua forma cónica assemelha-se a 
um tepee, uma tenda utilizada por vários povos indígenas, nomeadamente pelos nativos do país, 
que poderá constituir uma referência às antigas culturas americanas, reflectindo o interesse de 
Wright pela matéria.135

Contudo, apesar das suas grandes dimensões, a sala mantém uma noção de intimidade à escala 
humana, pela forma como se divide: uma espantosa chaminé central de proporções colossais 
faz a provisão de cinco lareiras, em dois níveis, e define as zonas da entrada, da sala de estar, 
da biblioteca e da sala de jantar.136 Esta separação é inclusivamente acentuada por pequenos 
desníveis entre os diversos espaços.137

O salão é iluminado através do uso de portas de dois andares em vários pontos, dando acesso 
ao exterior, e por uma criativa série de janelas clerestórias dispostas em três bandas contínuas, 
uma por cima da outra, ao redor da colossal chaminé de tijolo central.138

A utilização do tijolo é notória em toda a residência, assumindo um carácter muito expressivo na 
vivência da mesma. No exterior, o tijolo assume a liderança; no interior, revela-se mais contido, 
sendo aplicado apenas a determinados elementos, mas todos eles de grande importância, como 
é o caso da grande chaminé central, que consiste no pilar estruturador de toda a habitação.

O próprio Wright afirmou que o trabalho de alvenaria de tijolos realizado na Wingspread era o 
melhor que ele alguma vez tinha visto.139 Pfeiffer acredita que este trabalho de tijolo, associado 
à alta qualidade do trabalho realizado em madeira e em gesso, faz desta residência uma das mais 
bem construídas de todas as projectadas por Wright.140

135    SOMMER, Robin Langley - Frank Lloyd Wright: american architect for the twentieth century, p. 129.
136    PFEIFFER, Bruce Brooks - Frank Lloyd Wright: Master Builder, p. 126.
137    HITCHCOCK, Henry-Russel - Frank Lloyd Wright: Obras 1887-1941, n.º 339, 340, 341 e 342.
138    PFEIFFER, Bruce Brooks, op. cit., loc. cit.
139    Idem, ibidem, p. 128.
140    Idem, ibidem, p. 128.
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2.  57. Pormenor de uma guarda em aço corten.
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2.1.5. O Metal

“(...) mais importante do que tudo, é o metal. Você tanto pode fazer paredes quanto 
coberturas com o metal, usando o material para criar uma impressão de continuidade. 
(...) Mais do que qualquer coisa, os metais concedem-me a liberdade de criar qualquer 
forma e de realizar formas esculturais com somente um material.”141 (Frank Gehry)

Na generalidade, os metais são materiais que transmitem uma sensação de frio ao toque, 
embora rapidamente se ajustem à temperatura em contacto. Todavia, por este motivo, a 
primeira impressão que o indivíduo detém sobre si é a da sua frigidez. São associados à leveza 
e delgadeza, pelo que podem ser usados no âmbito de funcionalidades translúcidas. A sua 
superfície pode adquirir diversas texturas, tratando-se de um material bastante versátil no que 
respeita às suas qualidades tácteis e visuais. Relativamente à cor, estes materiais são geralmente 
associados a uma tonalidade prateada, mas a verdade é que também são multifacetados neste 
âmbito. Possuem um odor que é facilmente identificável e ruídos característicos. As ondas 
sonoras conservam-se dentro do metal, ao invés de se disseminarem no ar, no entanto é possível 
sentirem-se as suas vibrações se se encostar o ouvido ao material, ainda que a sua fonte se 
encontre distante.142

A utilização dos metais por parte do Homem é tão antiga quanto a civilização, sendo que ambas 
estão directamente relacionadas: sem a intervenção dos metais, como o bronze, o cobre, o 
chumbo ou o ferro, as suas ferramentas não poderiam ter evoluído das de pedra ou de madeira, 
influenciando todo o processo evolutivo de modo totalmente distinto.143

Numa fase inicial, o bronze, uma liga metálica formada pela conjugação de cobre com estanho, 
comandou a linha da frente dos materiais metálicos na construção.144 Metais como o bronze, o 
chumbo, o latão, o cobre e o zinco foram empregues ao longo dos tempos enquanto materiais 
decorativos e/ou de revestimento, sem praticamente em nenhuma circunstância assumirem 
uma função estruturante até à altura da Revolução Industrial.145

O ferro, um material cuja aplicação remonta à pré-história, tinha tido, até à altura em que se 
deu a Revolução Industrial, um fraco desempenho no percurso da construção, que pode ser 

141     ZUNINO, Maria Giulia - I Materiali degli Architetti. Abitare - Prodotti per Costruire e Ristrutturare la Casa. 
N.º 348 (Fevereiro 1996), pp. 48-50. Excerto original: "(...) most important of all, there's metal. You can make both 
the walls and the roof with metal, use one material to create an impression of continuity. This would be totally impossible 
with plaster. You might do it with stone, but it would be prohibitively expensive. More than anything else, metals allows 
me freedom to create any form and to make sculptural shapes with just with one material. That's why I like it."
142    ACKERMAN, Diane – Uma História Natural dos Sentidos, pp. 210-211.
143     DAVEY, Peter - Building with Metal. The Architectural Review - Metal. Vol. CCXI, nº 1264 (June 2002), p. 39.
144    Idem, ibidem, p. 39.
145    Idem, ibidem, p. 39.
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2.  58. Centro Administrativo Jesenice, Eslovénia, Studio Kalamar. 
2.  59. CaixaForum Madrid, Herzog & de Meuron.
2.  60. Edifício Residencial com 15 Unidades, Luxemburgo, METAFORM Architects.
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justificado por várias razões, nomeadamente pela sua fraca resistência ao ar livre e pelo facto de 
só poder ser obtido em pequenas quantidades.146 No entanto, quando a sua produção passou a 
realizar-se de modo industrial, possível graças aos novos desenvolvimentos científicos, o ferro 
alcançou uma nova dimensão e relevância, assumindo-se quase enquanto material novo.147 
No âmbito da arquitectura, a aceitação do ferro ainda ofereceu alguma resistência, mas com 
a exploração das potencialidades do ferro fundido, surgiu o primeiro material de construção 
produzido recorrendo ao uso dos novos meios industriais148, sendo amplamente aplicado em 
todo o tipo de construções e projectos arquitectónicos, ao longo do século XIX.149 O ferro 
fundido assumiu tal preponderância com base nas suas propriedades, como o seu baixo custo, 
a resistência ao fogo, a facilidade de produção, a possibilidade de suportar cargas pesadas e, 
especialmente, a sua maleabilidade, mantendo a sua primazia até ao aparecimento e domínio 
das estruturas metálicas em Chicago, perto de 1880.150

O aço sobrevem ao ferro, em 1900, no entanto ambos são repetidamente ocultados pelos 
materiais considerados mais ilustres.151 A produção do aço era muito mais acessível quando 
comparada à do ferro.152 Na segunda metade do século XIX, o crescimento da indústria 
propiciou o relançamento da arquitectura com a realização das grandes exposições industriais, 
e foi somente a partir da construção do Palácio de Cristal, de Joseph Paxton, que albergou a 
Primeira Exposição Mundial, se deu o devido crédito à utilização dos novos materiais e sistemas 
construtivos.

A utilização do aço enquanto material estrutural traçou uma profunda transformação dos 
métodos construtivos e das limitações existentes na arquitectura e na engenharia até então.153

Ao longo do século XX, a utilização dos metais enquanto materiais de construção aumentou 
exponencialmente, tanto no que respeita aos que já eram familiares, quanto na introdução 
de alguns novos, como o titânio, ou o alumínio, que se tornou rapidamente num dos mais 
importantes materiais de construção, devido à sua boa resistência à corrosão quando comparada 
à do aço, à sua leveza e ao seu custo, embora o seu uso tenha decaído pouco tempo depois.154

146    GIEDION, Sigfrido – Espacio, Tiempo y Arquitectura (el futuro de una nueva tradición), p. 170.
147    Idem, ibidem, p. 170.
148    Idem, ibidem, p. 186.
149    Idem, ibidem, p. 190.
150    Idem, ibidem, p. 192.
151    TOSTÕES, Ana – A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, p. 59.
152     DAVEY, Peter - Building with Metal. The Architectural Review - Metal. Vol. CCXI, nº 1264 (June 2002), p. 39.
153  GONÇALVES, M. Clara (ed.); MARGARIDO, Fernanda (ed.) - Ciência e Engenharia de Materiais de 
Construção, p. 356.
154    DAVEY, Peter, op. cit., loc. cit.
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2.  61. Museu Guggenheim de Bilbao, Frank Gehry.
2.  62. Centro Georges Pompidou, Paris, Renzo Piano + Richard Rogers.
2.  63. Casa no Japão, Foster + Partners.
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“Os metais têm sido utilizados em edifícios há mais de três milénios. As que originalmente 
eram substâncias raras e honoríficas, agora são essenciais, e o seu potencial é incalculável.”155

De forma genérica, os metais são materiais que se distinguem pelo seu brilho, opacidade e 
dureza. São maleáveis e dúcteis e detêm uma grande condutibilidade térmica e eléctrica, assim 
como outras particularidades mecânicas das quais se distingue a sua resistência à deformação.156

Estes materiais são, de modo geral, vulneráveis à corrosão provocada por agentes do ar, solo, 
água ou de ordem química, em particular da acção do oxigénio, do vapor de água e do dióxido 
de carbono.157 Quando o seu interior é afectado por este problema, a sua componente estrutural 
pode ficar comprometida.158 Como forma de prevenção exterior, pode aplicar-se uma tinta ou 
algum outro tipo de revestimento no metal, e no que respeita aos métodos para proteger o seu 
interior, podem fazer-se ligas de metal de forma enobrecê-los.159

Os metais podem ser transformados de modo a neles se criarem efeitos texturais, de forma ou 
de cor, através da sua pulverização, dobragem e oxidação160. Os seus efeitos do tempo podem 
conferir-lhes um efeito sumptuoso de textura e cor. Os próprios tipos de metais, com as suas 
colorações características, compõem-se de outras formas de atribuir tonalidades ao espaço 
arquitectónico.

155    DAVEY, Peter - Building with Metal. The Architectural Review - Metal. Vol. CCXI, nº 1264 (June 2002), p. 
38. Excerto original: "Metals have been used in buildings for more than three millennia. What were originally rare and 
honorific architectural substances are now essential, and their potential is incalculable."
156    HORNBOSTEL, Caleb - Construction Materials - Types, Uses and Applications, p. 516.
157    Idem, ibidem, p. 517.
158    Idem, ibidem, p. 517.
159    Idem, ibidem, p. 518.
160   HOLL, Steven; PALLASMAA, Juhani; PÉREZ-GÓMEZ, Alberto – Questions of Perception: Phenomenology 
of Architecture, p. 92.
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2.  64. Perspectiva da residência de um plano inferior.
2.  65. Perspectiva da residência desde a estrada de acesso.
2.  66. Escadas, piso da entrada.
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2.1.5.1. Casa Tugendhat, Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe foi um célebre arquitecto alemão, que mais tarde se naturalizou 
americano, distinguido especialmente pelo uso que fez dos materiais modernos, entre os quais 
os metálicos, na realização da arquitectura. Uma das suas obras mais paradigmáticas foi a Casa 
Tugendhat, considerada emblemática também pela sua utilização do metal, motivo pela qual 
constituirá a referência deste material.

Quando estava a trabalhar no projecto do Pavilhão de Barcelona, Mies recebeu a visita de um 
jovem casal de Brno, Fritz e Grete Tugendhat, no seu estúdio de Berlim, que estava interessado 
em que este lhes desenhasse uma casa para alojar a sua (ainda) pequena família e equipa de 
empregados.161 A residência, que viria a denominar-se de Tugendhat, ficou concluída no ano 
de 1930.

Apesar da semelhança entre o Pavilhão de Barcelona e a Casa Tugendhat, esta última é de 
complexidade acrescida e bastante mais abrangente do que a primeira, além de que os seus 
espaços são em maior número.162

A casa foi erigida num terreno de acentuada pendente, a nordeste da velha cidade de Brno, e, 
assim sendo, acaba por dissimular a verdadeira dimensão da residência, uma vez que do lado da 
entrada só é possível denotar-se um dos três pisos da mesma.

A habitação dispõe-se horizontalmente ao longo da rua de acesso, introvertida, já que é 
praticamente encerrada para este lado. Neste piso, localizam-se a garagem, os quartos dos 
motoristas, a entrada principal e os restantes quartos163, sendo que a maior parte da casa 
se encontra em baixo, oculta aos olhares dos transeuntes. A partir do vestíbulo de entrada, 
encontra-se uma escada envolta em vidro fosco que dá acesso ao piso inferior, às salas principais, 
onde se recebem as visitas e se realizam as actividades sociais na residência.

Na época, era ainda pouco comum a utilização de estruturas de aço em tipologias habitacionais, 
todavia, para esta casa, Mies considerou desde cedo esta opção, consistindo numa malha de 
pilares metálicos regulares à vista em associação com o betão, possibilitando uma organização 
flexível e independente em cada um dos pisos.164 Os pilares metálicos foram dispostos numa 
forma cruciforme e assumiram a altura total do edifício, os três andares, suportando as vigas 
da cobertura.165

161    MERTINS, Detlef - Mies, p. 168.
162    SAFRAN, Yehuda E. - Mies van der Rohe, p. 69.
163    MERTINS, Detlef, op. cit., loc. cit.
164    Idem, ibidem, p. 169.
165    Idem, ibidem, p. 169.
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2.  67. Sala de música e biblioteca ao fundo, à esquerda.
2.  68. Terraço de apoio à biblioteca e à sala de estar.
2.  69. Zona de estar, com terraço de apoio ao fundo.
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Não obstante a sua liberdade de organização espacial, a maioria das divisões foram desenhadas 
de forma convencional, com a excepção da sala principal.

“A elegância deste espaço deriva não apenas da sua dimensão e da beleza singela do seu 
design, mas do contraste dos materiais ricos e da requintada perfeição dos seus detalhes.”166

Esta vasta área, que mede aproximadamente 370 m2, é articulada por uma parede recta de ónix e 
uma outra curva de madeira de ébano Macassar, que por sua vez ajudam na definição de quatro 
espaços distintos: a sala de estar, a sala de jantar, a biblioteca, com a sala de música, e o hall de 
entrada.167 Se este espaço aberto já seria suficiente para o seu utilizador se deixar contagiar pela 
sua liberdade e fluidez, as suas duas paredes exteriores compostas inteiramente de vidro ainda 
contribuem para a intensificação desta sensação, assegurando perspectivas intermináveis para o 
jardim e sobre a cidade. Cada um destes espaços foi cuidadosamente pensado, de modo a que 
o habitante ocupando um deles, não se tivesse perspectiva sobre o outro.

“À noite, cortinas de seda cobrem as paredes de vidro desde o chão até ao tecto, acentuando 
a sumptuosidade dos seus interiores, pela sua cor e textura.”168

A multiplicidade de materiais e acabamentos empregues nesta residência proporcionaram uma 
grande variedade cromática e textural aos ambientes.169

Apenas através do toque de um botão, dois grandes panos de vidro, do lado do jardim, podem 
ser recolhidos para o piso inferior170, proporcionando um contacto directo com o exterior. O 
diálogo criado entre a arquitectura e a natureza acaba por definir a estrutura de toda a casa171, 
na qual Mies confere terraços de apoio aos diversos espaços: entrada, sala de jantar, sala de estar, 
cozinha, quartos e ala dos empregados.172

Na área social, os pilares possuem um acabamento cromado, em oposição aos que se encontram 
na cozinha, despensa e terraços de ambos os níveis, que são galvanizados.173 Estes elementos 
ajudam a pontuar o espaço, definindo-o e ajudando o olho humano a calibrar a profundidade 
na habitação.174

166    JOHNSON, Philip C. - Mies van der Rohe, p. 60. Excerto original: “The elegance of this room derives not only 
from its size and the simple beauty of its design, but from the contrast of rich materials and the exquisite perfection of 
details.”
167    Idem, ibidem, p. 60.
168   Idem, ibidem, p. 60. Excerto original: “At night raw silk curtains cover the glass walls from floor to ceiling, 
enhancing the luxuriousness of the interior by their color and texture.”
169    SPAETH, David - Mies van der Rohe, p. 76.
170    MERTINS, Detlef - Mies, p. 174.
171    HAMMER, Ivo; HAMMER-TUGENDHAT, Daniela; TEGETHOFF, Wolf - Ludwig van der Rohe: Tugendhat 
House, p. 30.
172    MERTINS, Detlef, op. cit., p. 169.
173    COHEN, Jean-Louis - Ludwig Mies van der Rohe, p. 74.
174    MERTINS, Detlef, op. cit., p. 174.



138

2.  70. Sala de jantar.
2.  71. Sala de estar, mostrando a parede curva.
2.  72. Sala de estar.
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A Casa Tugendhat é uma habitação enriquecida com os materiais mais nobres, nomeadamente 
os metais cromados, os mármores e os vidros, que integra na sua génese os conceitos do espaço 
arquitectónico moderno, como a utilização de espaços abertos com unidades funcionais 
diferenciadas definidas por elementos construtivos isolados.175

Constitui uma importante obra no âmbito da utilização metálica, na medida em que utiliza 
o material de forma assumida, sem que a estrutura seja envolvida noutro tipo de material, 
assumindo-se deliberadamente na qualidade de material arquitectónico e assumindo um forte 
carácter na vivência da habitação.

175    TRIGUEIROS, Luiz (ed.) - Mies van der Rohe 1886-1969, p. 31.
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2.  73. Pormenor de um vão em vidro ondulado.
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2.1.6. O Vidro

“Um produto que harmoniza cor, reflectância, transparência ou opacidade, textura e 
espessura, planaridade ou curvatura com, por exemplo, um controlo remoto de opacidade 
ou uma propriedade de auto-limpeza, ao mesmo tempo que é baixo emissivo, isolante 
térmico e/ou acústico, e desempenha funções de protecção e segurança, sendo ainda 
resistente ao choque térmico ou ao impacto de projécteis é, com certeza, um produto com 
o qual é difícil competir.”176

O vidro é um material muito admirado pelo Homem, especialmente pelas suas qualidades 
translúcidas, uma vez que permite o encerramento de um espaço em termos físicos, com a 
particularidade de ainda preservar a maior parte do contacto entre o interior e o exterior. A sua 
materialidade é sinónimo de pureza, leveza e elegância.

Quando não é aquecido por alguma fonte luminosa ou calorífica, o seu toque é frio.

O vidro consiste num material inorgânico e cerâmico, que foi fundido e arrefecido até atingir 
um estado rígido sem que tivesse ocorrido cristalização.177 Trata-se de um material homogéneo e 
isotrópico178, que se caracteriza pela sua transparência, dureza, fragilidade e  inércia química.179 
O vidro dispõe da possibilidade de poder ser reaquecido e moldado novamente180 e pode 
assumir qualquer forma desejada181. Possui uma grande resistência à corrosão.182

O seu desempenho óptico corresponde à principal propriedade pela qual este material é 
empregue no domínio arquitectónico.183 A interacção de um material transparente, como o 
vidro, com a luz, sucede a partir de diversos processos, designadamente a reflexão, a refracção, 
a dispersão, a absorção e, naturalmente, a translucidez ou opacidade.184

Apesar de translúcida, a sua superfície pode adquirir diferentes tonalidades e texturas, podendo 
continuar na forma translúcida ou tornando-se opaco.185 O vidro de cor requer usualmente um 
tratamento térmico e tem a capacidade de melhorar o controlo solar.186

176  GONÇALVES, M. Clara (ed.); MARGARIDO, Fernanda (ed.) - Ciência e Engenharia de Materiais de 
Construção, p. 401.
177    HORNBOSTEL, Caleb - Construction Materials - Types, Uses and Applications, p. 369.
178    GONÇALVES, M. Clara (ed.); MARGARIDO, Fernanda (ed.), op. cit., p. 418.
179    HORNBOSTEL, Caleb, op. cit., loc. cit.
180    Idem, ibidem, p. 369.
181    Idem, ibidem, p. 371.
182    GONÇALVES, M. Clara (ed.); MARGARIDO, Fernanda (ed.), op. cit., p. 431.
183    GONÇALVES, M. Clara (ed.); MARGARIDO, Fernanda (ed.), op. cit., p. 418.
184    GONÇALVES, M. Clara (ed.); MARGARIDO, Fernanda (ed.), op. cit., pp. 419-425.
185    HORNBOSTEL, Caleb, op. cit., p. 371.
186    GONÇALVES, M. Clara (ed.); MARGARIDO, Fernanda (ed.), op. cit., p. 458.
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2.  74. Edifício Prada Aoyama, Tóquio, Herzog & de Meuron.
2.  75. Segunda Residência de Vilanova Artigas, São Paulo, Vilanova Artigas. 
2.  76. Casa de Vidro, São Paulo, Lina Bo Bardi.
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Em termos recicláveis, o vidro pode ser infinitamente processado, no entanto, para a prática da 
arquitectura, o seu termo chega quando o produto se torna contaminado e começa a adquirir 
um tom verde-acastanhado.187

No que respeita ao seu desempenho construtivo, há que tomar atenção à sua expansão térmica, 
à sua condutibilidade térmica, à sua durabilidade em condição de uso final e, eventualmente, à 
sua transmissão de raios ultravioletas.188

São abundantes os tipos de vidro existentes, bem como as suas utilidades na construção. Desde 
os vidros temperados ou espelhados, passando pelos que possuem propriedades térmicas ou 
isolantes, até chegar aos produtos que utilizam este material na sua constituição, como a fibra 
de vidro.189

No âmbito da arquitectura, os tipos de vidro mais comummente requisitados correspondem ao 
vidro comum, ao decorado, ao revestido (anti-reflexo, espelhado e baixo emissivo), ao de auto-
-limpeza, ao de segurança (laminado, temperado, corta-fogo) e ao duplo.190

Antes de ser efectivamente fabricado para as utilidades que presentemente lhes são atribuídas, 
este material já era utilizado para outros fins, no entanto terá sido de forma acidental que a 
tecnologia do vidro surgiu191, embora em constante agregação com outros materiais.192 Apesar 
do seu contínuo desenvolvimento ao longo dos tempos, o vidro, enquanto peça autónoma, 
ocorreria numa fase muito posterior, sendo que a sua primeira grande revolução apareceria 
apenas em 200 a.C., através do método de vidro soprado com cana.193 A primeira fabricação 
de vidro plano, branco e azul, realizou-se em Roma e viabilizou a sua primeira aplicação deste 
material no âmbito da arquitectura.194 Após vários milénios de vagaroso desenvolvimento, nos 
quais subsistiram os problemas técnicos, sucede a Revolução Industrial, permitindo a produção 
de placas de vidro de grandes dimensões e tornando viável o seu emprego mais liberto na 
arquitectura.195

187  GONÇALVES, M. Clara (ed.); MARGARIDO, Fernanda (ed.) - Ciência e Engenharia de Materiais de 
Construção, p. 436.
188    HORNBOSTEL, Caleb - Construction Materials - Types, Uses and Applications, p. 370.
189    Idem, ibidem, p. 369.
190    GONÇALVES, M. Clara (ed.); MARGARIDO, Fernanda (ed.), op. cit., pp. 438-458.
191    Idem, ibidem, p. 401.
192    Idem, ibidem, p. 402.
193    Idem, ibidem, p. 403.
194    Idem, ibidem, p. 403.
195    Idem, ibidem, p. 405.
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2.  77. Casa Optical Glass, Japão, Hiroshi Nakamura & NAP.
2.  78. Museu Nacional da Estónia, DGT Architects. 
2.  79. Museu de Arte Nelson-Atkins, Kansas, Steven Holl Architects.
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O vidro alcança uma posição de relevo na altura em que passa a ser considerado na condição 
de material arquitectónico, no início do século XX, assumindo um grande destaque na 
construção.196 Esta reviravolta teve origem nas grandes estufas que se construíram ao longo 
do século XIX197, que trouxeram ao campo da arquitectura perspectivas verdadeiramente 
revolucionárias, mostrando que esta não era somente sinónimo de peso, robustez, encerramento 
e sobriedade.

O seu desenvolvimento crescente viabilizou novas possibilidades de aplicabilidade na 
arquitectura, resultando na criação de ambientes internos mais mutáveis e dinâmicos, tirando 
partido das suas mais prezadas características: a transparência e a leveza.

196    TOSTÕES, Ana – A Idade Maior: Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna Portuguesa, p. 75.
197    Idem, ibidem, p. 75.
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2.  80. Perspectiva da casa desde uma posição elevada.
2.  81. Posição da residência face ao lago.
2.  82. Perspectiva frontal da residência.
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2.1.6.1. Glass House, Philip Johnson

Philip Johnson, um importante arquitecto americano, projectou uma residência para si mesmo, 
em New Canaan, Connecticut, intitulada de “Glass House”, cuja construção ficou concluída 
no ano de 1949. Esta casa transformou-se num ícone da arquitectura moderna, em particular 
pelo emprego do material que lhe deu o nome, o vidro.

“(...) a Casa de Vidro (...), cuja combinação entre vidro transparente e espelhado permite 
que o edifício se funda perfeitamente na paisagem, e que a paisagem entre dentro deste.”198

A casa de vidro, invisível desde a estrada, possui vistas privilegiadas sobre um lago e é rodeada 
por bosques.199

Na realidade, esta residência faz parte de um complexo, do qual fazem parte, para além da Casa 
de Vidro: uma casa de tijolo, junto à primeira, frequentemente denominada de Guest House 
(Casa de Hóspedes); duas galerias, uma para expor a sua colecção de pinturas e outra para a 
de esculturas; um pavilhão experimental de elementos arquitectónicos; uma torre escultural de 
homenagem a um amigo de longa data; um pavilhão que servia de estúdio, de local de estudo 
e de retiro para o arquitecto200; uma estrutura em forma de casa denominada dos fantasmas; e 
um pavilhão dos visitantes201, intitulado “Da Monsta”, que consiste numa estrutura de carácter 
deveras escultural, possuindo duas divisões.

A Glass House, onde o arquitecto viveu desde a construção até à sua morte, em 2005, foi 
concebida formando uma composição com a Brick House, ou Guest House.202

Porém, neste estudo, considera-se pertinente que o foco se concentre apenas na Glass House, 
no entanto, cada elemento deste conjunto é detentor de um valor irrefutável, especialmente no 
que à arquitectura moderna diz respeito.

A Glass House, que mede aproximadamente 17 m de comprimento por 10 m de largura, 
perfazendo cerca de 170 m2, possui em cada um dos seus quatro lados uma porta de vidro 
centrada, que se abre para o exterior.203

198    ZUNINO, Maria Giulia - I Materiali degli Architetti. Abitare - Prodotti per Costruire e Ristrutturare la Casa. N.º 
348 (Fevereiro 1996), p. 46. Excerto original: "(...) the Glass House (...) whose combination of transparent and mirror glass 
enables the building to blend perfectly with the landscape, and the landscape to enter the building."
199    The Glass House. National Trust for Historic Preservation and The Glass House [em linha]. [Consult. 13 Abril 
2017]. Disponível na Internet: <URL: http://theglasshouse.org/explore/the-glass-house/2/>
200    BLAKE, Peter - Philip Johnson, p. 32.
201    WHITNEY, David; KIPNIS, Jeffrey - Philip Johnson: La Maison de Verre, pp. 91-97.
202    The Glass House. National Trust for Historic Preservation and The Glass House [em linha]. [Consult. 13 Abril 
2017]. Disponível na Internet: <URL: http://theglasshouse.org/explore/the-glass-house/2/>
203    The Glass House. National Trust for Historic Preservation and The Glass House [em linha]. [Consult. 13 Abril 
2017]. Disponível na Internet: <URL: http://theglasshouse.org/explore/the-glass-house/2/>
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2.  83. Áreas de refeições.
2.  84. Zona de estar.
2.  85. Quarto. 
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Na realidade, a planta desta habitação revela uma vivência bastante tradicional, pois ainda 
que de não disponha de paredes divisórias, Johnson definiu as suas áreas dentro do espaço 
rectangular através da escolha minuciosa dos elementos que os identificam, dando forma a 
uma cozinha, a uma sala de jantar, a uma sala de estar, a uma área de lareira, a um quarto, a um 
quarto-de-banho e a um átrio de entrada.204 A casa-de-banho é a única divisão que é encerrada, 
por uma questão óbvia de privacidade, confinada a um cilindro de paredes de tijolo, ocupando 
todo o pé-direito de uma posição central da habitação.205

Na época em que Philip Johnson desenhou a sua Glass House, existia uma espécie de código 
comum a todos os arquitectos modernos que os impedia de projectar obras simétricas, fugindo 
aos cânones clássicos206, contudo, o arquitecto não conseguiu respeitar esse preceito na concepção 
desta casa, o que gerou alguma controvérsia no que respeita à sua conduta arquitectónica.207 
Muito graças à ousadia e ao arrojo que o arquitecto colocou na realização deste edifício, a 
simetria passou a tornar-se respeitável no domínio da arquitectura moderna.208

Apesar de se assemelhar à Farnsworth, do arquitecto Mies van der Rohe, a Glass House possui 
alguns aspectos fundamentais em que se distingue da primeira: é simétrica no exterior, mas 
assimétrica no interior; assenta directamente sobre a terra plana209; não se assume como 
elemento independente, mas sim enquanto parte de uma composição; forma-se a partir de uma 
estrutura em aço pintado de cinzento escuro; os seus cantos não são translúcidos, compõem-se 
de maciços pilares de aço, acentuados deliberadamente para dar ênfase ao edifício; os detalhes 
da sua estrutura de aço são algo brutos e compactos.210 Todavia, apesar de a sua estrutura visível 
se compor de aço, existem vigamentos secundários de madeira de suporte à cobertura, além 
que se esta só se tornou efectivamente rígida quando os vidros foram colocados, conferindo-lhe 
estabilidade.211

204    The Glass House. National Trust for Historic Preservation and The Glass House [em linha]. [Consult. 13 Abril 
2017]. Disponível na Internet: <URL: http://theglasshouse.org/explore/the-glass-house/2/>
205    RASMUSSEN, Steen Eiler - Experiencing Architecture, p. 188.
206    BLAKE, Peter - Philip Johnson, p. 34.
207    Idem, ibidem, p. 35.
208    Idem, ibidem, p. 36.
209    Idem, ibidem, p. 36.
210    Idem, ibidem, p. 37.
211    Idem, ibidem, p. 38.
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2.  86. Perspectiva exterior da casa, à noite.
2.  87. Relação da habitação com o exterior.
2.  88. Área de estar, visualizando-se para a exterior.
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“Eu achei que seria agradável ter um lugar onde se pudesse girar a toda a volta e conseguir 
ver o seu todo, que é o que se pode fazer aqui. Asseguro que se trata da única casa do 
mundo onde se pode ver o pôr-do-sol e o nascer da lua ao mesmo tempo, de pé, no 
mesmo lugar. Porque esta constitui uma impossibilidade em qualquer casa; é necessário 
caminhar para outra divisão para ver um desses dois fenómenos. Mas eu tenho tudo isso 
aqui na Casa de Vidro.”212

O inquestionável valor da Glass House, de Philip Johnson, está directamente relacionado com 
a sua relação com o exterior, permitido somente pelo emprego do vidro na sua construção, 
diminuindo a barreira que separa os dois lados. O utilizador desta habitação sente-se em 
comunicação directa com a paisagem circundante, quase como se não houvesse nenhum 
invólucro a delimitar o seu espaço.

“À noite, a iluminação proveniente das paisagens próximas propaga-se para dentro da 
própria casa, conferindo-lhe um brilho intimista; no outono e no inverno, cortinas de 
gotas de chuva ou de flocos de neve quase absorvem a casa e transformam as vistas da 
paisagem em mistérios de sonho. Os reflexos de dentro (e fora) duplicam as visões da 
envolvente e fazem parte da magia.”213

Com esta obra, Johnson conseguiu conjugar os recursos imprevisíveis da natureza, como a 
luz proveniente do sol e a sombra, as nuvens e as neblinas, a chuva e a neve, com as árvores, a 
relva, as flores e a pedra, criando um fascinante jogo de espaços e formas, impregnado de vida, 
vibrando intensamente através da luz.214

De facto, é natural prever uma sensação de desconforto e de falta de privacidade numa casa 
de vidro, no entanto, Rasmussen afirma215 que a sensação que se tem ao entrar dentro dela, ao 
vivê-la, não corresponde à previamente presumida.

212   The Glass House. National Trust for Historic Preservation and The Glass House [em linha]. [Consult. 13 
Abril 2017]. Disponível na Internet: <URL: http://theglasshouse.org/explore/the-glass-house/2/> Excerto original: 
“I thought it’d be nice to have a place that you could swivel all the way around and see the whole place, which is what 
you can do here. I claim that’s the only house in the world where you can see the sunset and the moonrise at the same time, 
standing in the same place. Because that’s an impossibility in any house; you have to walk to another room to see one or the 
other of those effects. But I get it all the time here in the Glass House.”
213    BLAKE, Peter - Philip Johnson, p. 38. Excerto original: "After a good many years of visting the Glass House in 
all sorts of light and in all sorts of weather, the most vivid impressions are not of the buildings themselves as they appear 
in photographs, but of the way they frame and articulate the landscape around them. The Glass House is really a series of 
frames that define the views of nearby trees and lawns, of stone walls, of lakes and pools, of distant hills on far horizons. 
At night, the lighting of the nearby landscapes spills over into the house itself, and endows it with an intimate glow; in the 
fall and in the winter, curtains of raindrops or snowflakes may engulf the house and turn the views of the landscape into 
dream-like mysteries. The reflections within (and without) double the visions of the surroundings and add to the magic."
214    Idem, ibidem, p. 39.
215   RASMUSSEN, Steen Eiler - Experiencing Architecture, p. 188. Rasmussen afirma: “A partir de uma fotografia 
da casa, torna-se difícil imaginar que uma sensação de estar dentro possa ser criada numa caixa de vidro transparente. 
Mas a sua experiência desde o interior é bastante diferente. É definitivamente um espaço interior.”; Excerto original: 
“From a picture of the house it is hard to imagine that an indoor feeling can be created in such a transparent glass box. But 
experienced from inside the effect is quite different. It is definately an indoor room.”
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2.  89. Pormenor de uma guarda em madeira.
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2.1.7. A Madeira

“Enquanto a pedra é dura, rígida e permanente, a madeira é macia, quente e, mesmo 
depois de ser abatida, ainda é orgânica. A madeira respira, incha e encolhe ao longo de 
toda a sua vida; é quase como se a árvore caída vivesse nas nossas tábuas, ripas, vigas e 
colunas.”216

A madeira corresponde ao recurso natural mais antigo que o homem possui.217 Através deste 
material, o indivíduo muniu-se de ferramentas, combustível e, especialmente, de alimentos e 
de protecção.218 Este é o único material de construção sustentável do qual o indivíduo dispõe.219

Este material é deveras agradável e confortável ao toque, visto não apresentar temperaturas 
muito distintas das do corpo humano.220 Para além dos seus notórios atributos tácteis, também 
detém propriedades perceptivas especialmente ao nível da visão e do olfacto, tornando-se de 
todos os materiais de construção, o mais capaz de estimular o sistema nervoso humano.221 
A madeira constitui, assim, um material de uma beleza inigualável, detentor de um valor 
intrínseco ao homem.

A madeira é um material francamente estimado pelo Homem. Há até quem afirme que este 
material teve um papel decisivo na cultura humana, mesmo antes do desenvolvimento da 
linguagem.222 Grande parte das mais profundas percepções arquitectónicas que o Homem 
possui são provenientes deste material.223 A escolha da construção em madeira tem raízes de 
níveis psicológicos e biológicos224, não se limitando à lógica e à técnica.

Graças às suas características, este material tem desempenhado um papel substancial no decorrer 
da história da arquitectura. Possuindo altas resistências ao nível mecânico e no da compressão 
e da tracção, aliado aos factos de existir abundantemente na natureza e de dispor de um peso 
relativamente baixo quando comparado a outras matérias com a mesma função, a madeira 
estabelece-se na qualidade de material de construção de grande preferência.225

216    GUTDEUTSCH, Götz - Building in Wood: Construction and Details, p. 7. Excerto original: “While stone is 
hard, rigid and permanent, wood is soft, warm and, even after felling, still organic. Wood breathes, swells and shrinks 
throughout its entire life; it is almost as though the felled tree lives on in our boards, planks, beams and columns.”
217    La Madera, p. 9.
218    Idem, ibidem, p. 9.
219   BLASER, Werner - Wood Pioneer Architecture - Masterpieces of the last 100 years / Holz Pionier Architektur - 
Meisterwerke seit 100 Jahren, p. 13.
220    RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 153.
221    DAVEY, Peter - Wood Spirit. The Architectural Review - Wood. Vol. CCI, nº 1199 (January 1997), p. 4.
222    AALTO, Alvar - Alvar Aalto Synopsis: Painting Architecture Sculpture, p. 25.
223    DAVEY, Peter, op. cit., loc. cit.
224    AALTO, Alvar, op. cit., loc. cit.
225     GARCIA, João Leite - A Madeira Estrutural na Construção Tradicional/La Madera Estructural en la Construcción 
Tradicional. Arquitectura Ibérica - Tectónica Madeira_Madera. N.º 26 (Maio 2008, ano IV), p. 15.
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2.  90. Casa Plywood, Suíça, Herzog & de Meuron. 
2.  91. Casa do Gerês, Carvalho Araújo.
2.  92. Casa Gugalun, Suíça, Peter Zumthor.
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Todavia, existem diversas variedades de madeira, e cada uma delas possui as suas próprias 
características, pelo que o seu comportamento será variável de acordo com as suas propriedades. 
Posto isto, é forçoso conhecê-las de modo a saber destinar-lhes o uso mais conveniente.

Comercialmente, a madeira é produzida em diversos formatos, como simplesmente serrada 
em formas e dimensões distintas, em estacas, em contraplacado, em folheado, entre outras.226

As madeiras podem apresentar cores distintas, que podem variar em função do tempo, da sua 
exposição aos agentes atmosféricos, da luz que recebem, das altas temperaturas a que possam 
estar expostas, das possíveis invasões dos diversos organismos, ou ainda, de uma potencial 
pigmentação por meios artificiais.227

“Quando a madeira está exposta ao vento e às intempéries, o seu padrão de veios destaca- 
-se mais claramente. A medula na madeira desfaz-se de modo que o padrão fica em 
relevo. Ao mesmo tempo, a madeira muda de cor. As espécies amarelas, resinosas, tornam-
se cinzento prateado. São como pessoas idosas cujo rosto enrugado e curtido pelo tempo 
tem muito mais expressão que os rostos jovens.”228

A sua aparência será sempre única, uma vez que é um material natural e nunca apresentará 
dois efeitos exactamente iguais em duas peças distintas. Certamente exibirá os seus anéis de 
crescimento, bem como os seus veios e as suas texturas originais, embora dependa do tratamento 
a que é submetida e das secções realizadas, que poderão ser transversais, radiais ou tangenciais.229

A madeira é um material que absorve a humidade presente no ar e que também a elimina, 
fazendo trocas constantes com o ambiente onde se insere, que por sua vez varia consoante as 
condições climatéricas.230 O teor de humidade presente na madeira altera significativamente 
a sua resistência, a sua durabilidade e o seu módulo de elasticidade.231 Este material contém 
permanentemente uma certa quantidade de água na sua composição.232

A humidade, como agente único, não constitui uma ameaça na degradação da madeira, dado 
que se trata de um processo reversível, pois a madeira molhada volta a secar e retorna aos seus 
parâmetros iniciais.233 No entanto, as alterações de humidade na madeira para além dos seus 
valores médios conduzem a transformações nas dimensões da peça: a escassez de humidade 
origina a retracção, enquanto que a sua abundância causa o seu inchamento, ambos altamente 

226    HORNBOSTEL, Caleb - Construction Materials - Types, Uses and Applications, p. 909.
227    Manual Técnico 1 - Madeira, Características, Deterioração, Tratamento, p. 4.
228    RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 151.
229    Manual Técnico 1 - Madeira, Características, Deterioração, Tratamento, p. 4.
230    Idem, ibidem, p. 7.
231     GARCIA, João Leite - A Madeira Estrutural na Construção Tradicional/La Madera Estructural en la Construcción 
Tradicional. Arquitectura Ibérica - Tectónica Madeira_Madera. N.º 26 (Maio 2008, ano IV), p. 7.
232    Manual Técnico 1 - Madeira, Características, Deterioração, Tratamento, p. 7.
233    GARCIA, João Leite, op. cit., p. 9.
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2.  93. Casa Eyrie, Nova Zelândia, Cheshire Architects. 
2.  94. Capela do Bosque Sayama, Japão, Hiroshi Nakamura & NAP.
2.  95. Casa Gaudin, Suíça, Savioz Fabrizzi Architectes.
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distintos em relação às três direcções possíveis (longitudinal, tangencial ou radial).234

Tanto as transformações de dimensões e de volume, quanto a troca de humidade são 
determinantes nas deformações que a madeira sofre, como os empenamentos ou as fissurações.235

É possível aplicarem-se revestimentos superficiais na madeira, como verniz, com a finalidade 
de reduzir as trocas de humidade, mas não é possível eliminá-las por completo.236 De modo 
idêntico, com tratamentos específicos também se pode obter uma certa melhoria na estabilidade 
dimensional de uma peça, contudo nem sempre estes podem ser executados, devido aos custos 
que exigem, aos obstáculos técnicos e aos impactos que poderão ser provocados à sua resistência 
mecânica ou à sua aparência.237

A madeira era amplamente utilizada enquanto material estruturante até ao século XVIII, 
quando o panorama se começou a transformar.238 Com a chegada de um novo material, — o 
ferro, nas condições de fundido e forjado —, que, pela primeira vez, se pôde começar a produzir 
em largas quantidades, o material mais forte conhecido até então, isotrópico, ao contrário 
da madeira, torna-se facilmente entendível o motivo pelo qual o primeiro triunfou face ao 
segundo.239 Mais tarde, surgiram o betão e o aço, somando mais concorrência à inicial disputa. 
Perante tal cenário, a madeira foi afastada de cena por não pertencer a este rol dos novos 
e inovadores materiais modernos, da parte dos arquitectos e engenheiros, sobrevivendo em 
construções de baixa tecnologia, mais económicos, em imitações sentimentalistas do passado e 
em regiões que não puderam acompanhar o ritmo desta evolução.240

Numa reviravolta a este rumo, foi redescoberta a madeira nos países industrializados quando 
estes começaram a prestar atenção à questão da sustentabilidade, apercebendo-se de que era 
forçoso que certos materiais que requeriam um gasto excessivo de energia e que não eram de 
fácil renovação fossem reduzidos ao mínimo.241 Foi então que a madeira surgiu enquanto uma 
óptima alternativa para contrariar esta tendência destrutiva e se investiu no desenvolvimento 
deste material para que pudesse acompanhar as necessidades tecnológicas e construtivas da 
altura.

234    Manual Técnico 1 - Madeira, Características, Deterioração, Tratamento, p. 7.
235    Idem, ibidem, p. 8.
236    Idem, ibidem, p. 9.
237    Idem, ibidem, p. 9.
238    GUTDEUTSCH, Götz - Building in Wood: Construction and Details, p. 8.
239    Idem, ibidem, p. 8.
240    Idem, ibidem, p. 8.
241    Idem, ibidem, p. 8.
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2.  96. Centro Sócio-Cultural da Costa Nova, ARX.
2.  97. Capela Kamppi, Helsínquia, K2S Architects. 
2.  98. Casa Palmyra, Índia, Studio Mumbai.
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A madeira é frequentemente considerada pouco apta para a construção, no que à sua 
durabilidade diz respeito, já que se acredita ser muito susceptível à degradação e vulnerável aos 
agentes biológicos.242 No que respeita à acção do fogo, apresenta um mau desempenho, uma 
vez que é combustível, no entanto possui um efeito retardador.243 Não obstante, dispondo de 
conhecimentos acerca do material e adequando o seu tipo ao propósito desejado, é possível 
manter-se uma estrutura em bom estado de conservação durante um longo período de tempo.

Actualmente, com os meios de comunicação e de transporte que estão ao alcance do homem, 
torna-se relativamente acessível a utilização de madeiras advindas de qualquer região do planeta, 
pelo que é possível optar-se pelas madeiras mais indicadas à finalidade pretendida.

242      GARCIA, João Leite - A Madeira Estrutural na Construção Tradicional/La Madera Estructural en la Construcción 
Tradicional. Arquitectura Ibérica - Tectónica Madeira_Madera. N.º 26 (Maio 2008, ano IV), p. 15.
243  GONÇALVES, M. Clara (ed.); MARGARIDO, Fernanda (ed.) - Ciência e Engenharia de Materiais de 
Construção, p. 656.
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2.  99. Perspectiva sobre a casa construída numa ilha, desde a água.
2.  100. Perspectiva exterior da habitação.
2.  101. Entrada este.
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2.1.7.1. Villa Oksala, Alvar Aalto

Oriundo de um país nórdico como a Finlândia, onde os invernos são gélidos e escuros, torna-se 
claro o motivo pelo qual a arquitectura corresponde à mais significativa e imprescindível das 
artes244 e a razão pela qual um arquitecto tão brilhante quanto Alvar Aalto domina o emprego 
da madeira enquanto material de construção, sendo que este constitui uma matéria-prima 
consideravelmente fértil nesta região.

No âmbito do estudo da madeira, decidiu-se então destacar uma pequena residência projectada 
por Aalto entre 1965 e 1966, intitulada de Villa Oksala, que se situa em Korpilahti, Finlândia, 
e foi construída apenas em 1974.245 A fascinante habitação localiza-se numa ilha de um lago, à 
qual somente se pode aceder de barco.246

A casa funde-se com o seu entorno, uma vez que nela foram aplicados materiais e cores que se 
assemelham à natureza à sua volta, como a pedra e a madeira envelhecida pelo tempo.

O projecto compõe-se não só de uma residência, como também de uma sauna autónoma, 
junto à primeira, e de um coberto para os barcos atracados, este último não concretizado.247 
Tanto a planta da casa como a da sauna assumem a forma de um triângulo, cada um dos quais 
possuindo uns dos seus vértices cortados.

À primeira vista, denota-se uma diferenciação de materiais clara entre a parte de baixo e a de 
cima da habitação, onde a primeira corresponde às fundações construídas em alvenaria de 
pedra, de rochas retiradas da própria ilha, e a de cima compõe-se de madeira.248

Não obstante a simplicidade da casa, os imaculados detalhes patentes na cobertura são de uma 
proeza extraordinária, sendo singularmente reforçado o revestimento de uma forma que remete 
para um hábil costume utilizado nas casas tradicionais de campo finlandesas, onde as pessoas 
colocavam camadas de relvado nos seus telhados de forma a isolá-los do frio invernal.249

A planta da habitação possui um formato afunilado na direcção do norte, sendo que é a sul 
onde se situam as divisões mais dinâmicas do fogo, como a sala de estar e a de jantar, bem 
como um pequeno escritório, abrindo-se para o lago com uma fachada envidraçada. É numa 
zona central da habitação, do lado oeste, que se situa a porta de entrada, dando acesso a um 
agradável vestíbulo. Na zona mais a norte, encostados à fachada este, localizam-se os três quartos 
da habitação, que se distribuem a partir de um corredor central. Na metade sul da residência, 

244    LLUÏSA BORRÀS, Maria – Arquitectura Finlandesa en Otaniemi: Alvar Aalto, Heikki Siren, Reima Pietalä, p. 11.
245    SAITO, Yutaka - Aalto: 10 Selected Houses, p. 199.
246    Idem, ibidem, p. 199.
247    SCHILDT, Göran - Alvar Aalto: Obra Completa: Arquitectura, Arte y Diseño, pp. 203-204.
248    SAITO, Yutaka, op. cit., loc. cit.
249    Idem, ibidem, p. 199.
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2.  102. Zona de estar.
2.  103. Área de estar, com vista sobre a zona de refeição e escritório.
2.  104. Entrada oeste.
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encontra-se a cozinha, ainda junto à área central, em comunicação directa com a sala de jantar 
e de estar. Esta zona mais dedicada ao convívio dispõe de uma lareira, ocupando uma posição 
privilegiada no espaço.

A cobertura da casa, composta tábuas de madeira no sentido da elevação do telhado, faz a 
unificação de toda esta área de convívio, e provoca a sensação de maior amplitude do espaço no 
utilizador.250 Seja numa luxuosa moradia ou numa pequena cabana da floresta, as coberturas 
constituem um elemento de especial atenção e requinte no trabalho do arquitecto Alvar Aalto.251

Esta habitação parece integrar-se perfeitamente no local, por dentro e por fora, pelos materiais 
de que é composta. Remete prontamente para a ideia de um abrigo de montanha, construído 
em madeira. Este material, a madeira, confere-lhe uma sensação de abrigo, de conforto e de 
intimidade.

250    SAITO, Yutaka - Aalto: 10 Selected Houses, p. 199.
251    Idem, ibidem, p. 199.
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2.  105. Pormenor de um material plástico.
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2.1.8. O Plástico

“Tanto Gottfried Semper como Roland Barthes descrevem o plástico como algo que 
está em contínuo movimento e que, para além disso, não possui forma definida: uma 
descrição surpreendente para um material, e uma afirmação que expressa, ao mesmo 
tempo, fascínio e desconfiança. Esta ambivalência tanto parece acompanhar a sua 
evolução técnica como o uso deste material desde o seu início até aos nossos dias.”252

O plástico consiste num material de avaliação ainda diversa entre os indivíduos. Por via de 
regra, remete directamente para a ideia de artificialidade, de plástico. Ainda um pouco mal-
compreendido, o plástico possui definição incerta, na mente e coração humanos. Contudo, 
há parâmetros que podem ser generalizados. O plástico possui um carácter muito versátil, 
pelo que pode assumir uma enorme multiplicidade de cores, formas e texturas, geralmente 
apelativas. A sua temperatura é tida como afável a fria, dependendo do ambiente onde se insere. 
Possui um odor característico.

O termo “plástico” é utilizado para descrever produtos de proveniência sintética, que são 
moldados num estado líquido de forma industrializada e que não equivalem a borracha, 
vidro, madeira, couro, resina natural ou metal.253 No mundo da construção, esta designação é 
habitualmente aplicada de forma indiscriminada no que respeita a produtos de ordem sintética, 
o que não corresponde à realidade.254

No seu essencial, os materiais plásticos são constituídos por polímeros e aditivos, sendo que 
outros componentes são habitualmente adicionados à sua composição, nomeadamente os 
corantes e pigmentos, os plastificantes, os estabilizantes, os lubrificantes e as cargas.255

“Quando os plásticos entraram na produção industrial, a sua plasticidade foi utilizada 
para serem moldados segundo várias formas geométricas, mas sobretudo para se adaptarem 
a diferentes imagens. A solução mais simples, à partida, não podia ter sido outra: aparecer 
como imitação de outros materiais, mais nobres.”256

A origem da produção industrial dos materiais plásticos remonta a um passado algo recente. 
Até ao início do século XX, a evolução destes materiais esteve fortemente condicionada, dados 

252   DEPLAZES, Andrea (ed.) - Construir la Arquitectura del Material en Bruto al Edificio: un manual, p. 162. 
Excerto original: “Tanto Gottfried Semper como Roland Barthes describen el plástico como algo en continuo movimiento 
y que, además, es informe: sorprendente descriptión para un material, y una afirmación que expresa al mismo tiempo 
fascinación y desconfianza. Esta ambivalencia parece acompañar tanto la evolución técnica como el uso de este material 
desde sus inicios hasta nuestros dias.”
253    HORNBOSTEL, Caleb - Construction Materials - Types, Uses and Applications, p. 639.
254    Idem, ibidem, p. 640.
255    ROCHA, Adélia C. P. F. - Materiais Plásticos para a Construção Civil, pp. 67-71.
256    MANZINI, Ezio – A Matéria da Invenção, p. 37.
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2.  106. Centro de Dança Laban Creekside, Londres, Herzog & de Meuron.
2.  107. Edifício Industrial no Campus Vitra, Alemanha, SANAA.
2.  108. Catedral de Papelão, Nova Zelândia, Shigeru Ban.
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os conhecimentos relativos às suas propriedades químicas serem deveras diminutos.257 As 
suas características distintivas, de forma genérica, podiam resumir-se às suas formas plásticas 
e depuradas, às suas cores primárias e superfícies usualmente brilhantes, às suas juntas 
arredondadas e ao facto de serem constituídos de um só material por peça.258 No entanto, a 
partir da década de 20, deu-se um revés neste sentido, possibilitando a que, com conhecimentos 
melhorados acerca da natureza destes materiais, se pudesse dar azo a que estes progredissem 
consideravelmente.259

Numa fase inicial, os plásticos sofreram uma dura retaliação, por se tratarem de materiais 
sintéticos a concorrerem ao lado dos outros naturais e já há muito existentes, contudo, a sua 
constante evolução fez com que nunca tenham abandonado esta competição.260

O que torna este tipo de materiais fascinantes e rentáveis são a multiplicidade de formas 
que podem assumir e as características que se lhes pode imputar. Deixaram de se limitar 
exclusivamente à conformação de objectos domésticos e alcançaram uma posição de relevo no 
domínio da arquitectura, valendo-se numa vasta gama de funções e utilidades.

De forma genérica, possuem uma baixa densidade e, no que respeita às suas propriedades 
mecânicas, ópticas e isolantes, comportam-se de forma proveitosa.261

São materiais leves, com um bom desempenho e de fabrico acessível; são de fácil moldagem 
e produzidos a temperaturas relativamente mais baixas; possuem uma boa durabilidade, 
resistindo a atmosferas adversas e não sendo susceptíveis à corrosão; são versáteis, competitivos 
e económicos, tanto na sua produção, como processamento, manutenção e funcionamento; e, 
em termos ambientais, constituem uma óptima escolha, para além de serem recicláveis.262

As propriedades dos materiais plásticos são afectadas quer por factores de ordem interna (a sua 
própria constituição), quer por factores de ordem externa, como o tempo, a temperatura, a 
pressão, o meio ambiente, entre outros.263

Os plásticos são frágeis quando interagem com baixas temperaturas, ao passo que à medida 
que estas aumentam, adquire elasticidade até chegar ao seu ponto de fundição.264 De modo 
geral, estes materiais são capazes de absorver a água, podendo este factor influenciar o seu 
comportamento.

257    ROCHA, Adélia C. P. F. - Materiais Plásticos para a Construção Civil, p. 1.
258    MANZINI, Ezio – A Matéria da Invenção, p. 37.
259    ROCHA, Adélia C. P. F., op. cit., loc. cit.
260    MANZINI, Ezio, op. cit., p. 42.
261    ROCHA, Adélia C. P. F., op. cit., loc. cit.
262  GONÇALVES, M. Clara (ed.); MARGARIDO, Fernanda (ed.) - Ciência e Engenharia de Materiais de 
Construção, p. 522.
263    ROCHA, Adélia C. P. F., op. cit., p. 5.
264    Idem, ibidem, p. 31.
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2.  109. Jardim-escola “De Buitenkans”, Holanda, RO&AD Architecten.
2.  110. Casa Nua, Japão, Shigeru Ban.
2.  111. Allianz Arena, Estádio em Munique, Herzog & de Meuron. 
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A condutibilidade dos plásticos varia consoante a sua composição ao nível químico e os aditivos 
que os compõem.265 A sua resistência face a esta realidade pode ser ligeiramente optimizada, no 
entanto a sua natureza faz com que este desempenho seja inevitável.266

No que respeita à acção dos agentes climatéricos sobre o comportamento deste material, refere-
-se que dependerá da sua constituição e do tipo de acção que age sobre ele, destacando-se a da 
radiação solar, que é particularmente significativa na deterioração dos plásticos, embora não aja 
sem a interveniência de outros factores coadjuvantes.267

Assim sendo, as propriedades do material serão distintas de acordo com a sua composição e 
podem alterar-se dependendo deste factor e do influxo de agentes externos, podendo adquirir 
maior ou menor resistência num determinado campo de acção. Dependo do uso para o qual 
se destina, é necessário escolher-se o tipo de material plástico que melhor se adeque ao efeito 
pretendido.

265    ROCHA, Adélia C. P. F. - Materiais Plásticos para a Construção Civil, p. 34.
266    Idem, ibidem, p. 35.
267    Idem, ibidem, p. 35.
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2.  112. A residência, composta por dois volumes semelhantes a estufas.
2.  113. Volume da habitação, em fase de construção.
2.  114. Perspectiva interior do volume habitacional, em construção.
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2.1.8.1. Casa em Coutras, Lacaton & Vassal

Lacaton & Vassal corresponde à denominação escolhida para definir uma associação 
formada entre os arquitectos Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal. Esta dupla destaca-se 
arquitectonicamente pela sua preocupação com o contexto, com a economia dos projectos e 
com a optimização dos sistemas construtivos.

A escolha do caso em estudo neste domínio recaiu naturalmente sobre uma das suas obras, pelo 
seu notório emprego de materiais plásticos na construção, sempre em função dos requisitos e 
finalidades da proposta.

No ano 2000, foi construída uma habitação, perto de Coutras, em França, projectada pela 
dupla de arquitectos, a segunda desenhada por eles adoptando uma metodologia low-cost. 
Tendo em conta o seu orçamento reduzido, parte da construção foi inclusive realizada pelos 
proprietários.268

Situando-se numa área maioritariamente agrícola, de escassas construções, a casa cerca-se de 
uma paisagem deserta, absorvida pelo céu.269 Num esforço de a resguardar relativamente às 
restantes edificações, foi construída a uma distância de 30 m em relação à estrada.270

A residência unifamiliar consiste em dois volumes justapostos, semelhantes a estufas, cada 
um com 150 m2, de estrutura metálica e revestimento de painéis ondulados de policarbonato 
transparente.271 A construção está equipada com um simples e inteligente sistema tecnológico 
capaz de regular o seu clima interior, que controla as aberturas da cobertura em função da 
temperatura, abrindo-as ou fechando sempre que é necessário, sendo que está programado para 
as encerrar no caso da existência de vento ou chuva.272

“O objectivo era claro: era necessário um aproveitamento máximo de espaço para a maior 
liberdade de uso, e isso através de uma racionalidade, uma eficiência e uma simplicidade 
geridas com imaginação, precisão e obstinação. No fim, não se tratava de uma tarefa 
impossível, mas de um prazer.”273

Na primeira estufa, a oeste, um revestimento interno de madeira define as divisões da casa, 
incluindo a sala, a cozinha e o quarto-de-banho.274 A segunda, a este, assume-se na condição 

268    LACATON, Anne [et al.] - Lacaton & Vassal, p. 40.
269    Idem, ibidem, p. 40.
270    El Croquis - Lacaton & Vassal 1993-2015. N.º 177/178. (2015) p. 76.
271    LACATON, Anne [et al.], op. cit., loc. cit.
272    Idem, ibidem, p. 40.
273    Idem, ibidem, p. 22. Excerto original: "The objective was clear: a maximum of space had to be provided for the 
greatest freedom of use, and this through a rationality, an efficieny and a simplicity managed with imagination, precision and 
obstinacy. In the end, it was not an impossible task but a pleasure”
274    El Croquis - Lacaton & Vassal 1993-2015. N.º 177/178. (2015) p. 80.
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2.  115. Perspectiva mostrando a união entre os dois volumes.
2.  116. Perspectiva desde a zona de refeições para o corredor de distribuição e para a estufa este.
2.  117. Vista interior da estufa este.
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de jardim de inverno, sendo que ambas estão conectadas e comunicam uma com a outra.275 A 
utilização de portas deslizantes, algumas das quais opacas, e da não fixação das paredes, viabiliza 
o escurecimento de algumas divisões276, não ficando unicamente limitadas pela luz do sol. 

Esta habitação constitui, assim, uma nova versão do plano livre, associando o seu alto 
desempenho tecnológico aos espaços livremente adaptáveis. O uso deste tipo de soluções na 
tipologia habitacional permite que amplos espaços possam ser erigidos num curto espaço de 
tempo e a um custo reduzido, proporcionando uma grande multiplicidade de utilizações, bem 
como a criação de uma profusa variedade de atmosferas e despoletamento de sensações nos 
utilizadores.277

A presença dos materiais plásticos nesta habitação é de acentuada importância, definindo o seu 
funcionamento e o seu carácter, e reflecte uma forma eficaz da sua utilização na arquitectura.

275    LACATON, Anne [et al.] - Lacaton & Vassal, p. 40.
276    Idem, ibidem, p. 41.
277    Idem, ibidem, p. 40.
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2.  118. Pormenor das escadas, Casa BC, México, 3ARCH.
2.  119. Pormenor da alteração de pavimento, Casa Herringbone, Londres, Atelier Chanchan. 
2.  120. Pormenor do corrimão das escadas, Escritório Bloomberg de Hong Kong, Neri&Hu.
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“Uma força mágica habita em cada criação realizada. É como se não se resistisse à magia 
de um corpo arquitectónico plenamente desenvolvido. Talvez só agora o nosso olhar se 
prenda num pormenor e permaneça espantado: estes dois pregos no chão, que prendem as 
placas de aço junto à soleira gasta. Emoções surgem. Algo nos toca.”278

Os pormenores que nesta reflexão se discutem podem equivaler-se a engenhosos detalhes 
construtivos, a uma determinada conjugação de materiais, à configuração dos planos, ao 
tratamento dos materiais, à forma como determinada acção construtiva está pensada em função 
de agentes externos, como a luz ou as condições climatéricas, entre várias outras alternativas a 
analisar em cada caso específico.

Segundo Zumthor279, os detalhes devem ser um reflexo da génese da ideia arquitectónica, como, 
por exemplo, de homogeneidade ou afastamento, leveza ou tensão, robustez ou fragilidade e 
assim por diante.

De modo análogo, Rasmussen280 constata que os melhores edifícios procedem da resolução de 
um problema. Por outras palavras, o arquitecto adquire motivação e entusiasmo na tentativa 
de resolver uma minúcia, incutindo o seu cunho pessoal à obra, através da solução encontrada.

278    ZUMTHOR, Peter – Pensar a Arquitectura, p. 15.
279    Idem, ibidem, p. 15.
280    RASMUSSEN, Steen Eiler – Viver a Arquitectura, p. 28.

2.2. O Pormenor
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2.  121. Pormenor das transições de revestimentos, Biblioteca da FAUP, Álvaro Siza Vieira.
2.  122. Pormenor do remate da parede, Casa das Artes, Porto, Eduardo Souto de Moura. 
2.  123. Pormenor do encontro entre a porta e a parede, Anexo de Jardim e Oficina, Noruega, Carl-Viggo Holmebakk.
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O arquitecto Waro Kishi crê que a questão dos detalhes está directamente relacionada com a 
natureza da relação estabelecida entre o todo e as partes da arquitectura, e que estes se revelam 
indícios de uma correspondência entre a obra arquitectónica e o mundo por ela é sugerido.281

“O conceito arquitectónico aparece de forma concentrada nos detalhes e comunica-se 
mais claramente através deles do que por intermédio do espaço como um todo.”282

O arquitecto Koichi Yasuda afirma que um bom edifício leva a que o utilizador se questione 
acerca da natureza dos seus pormenores, na tentativa de perceber o que o faz ser bom, e que os 
detalhes revelam justamente a intenção do arquitecto na criação daquele espaço.283

Apesar de os pormenores não constituírem a garantia de uma arquitectura com significado, 
estes equivalem, de facto, a conteúdos de grande relevância no seu conjunto. Já Mies van der 
Rohe dizia que “Deus está nos detalhes”284.

Por via de regra, são os detalhes que captam a atenção do indivíduo para uma determinada 
obra, e é a eles que a memória imediatamente evoca quando sobre a construção se reflecte.

“A arquitectura é desafiada a formar um todo de inumeráveis peças singulares que se 
diferenciam em forma e função, no material e no tamanho. Para os cantos e juntas, onde 
as áreas do objecto se cruzam e os diferentes materiais se encontram, é preciso procurar 
construções e formas convenientes. São estes pormenores que determinam as pequenas 
nuances dentro das grandes proporções do corpo construtivo. As particularidades 
desenham o ritmo formal, a escalização refinada do edifício.”285

Quando bem resolvidos, os pormenores não se tratam de decoração, mas constituem o meio de 
entendimento do conjunto ao qual pertencem. O pormenor pode esconder diversos tipos de 
informação relativa à obra na qual se insere, nomeadamente a sua função básica, o planeamento 
estrutural, o método e o processo construtivo, a interpretação jurídica e os custos, e deverá ser 
consistente com o conceito arquitectónico.286

Os detalhes e os pormenores do espaço arquitectónico estimulam intensamente a acção dos 
sentidos humanos, motivo pelo qual, consciente e inconscientemente, estas referências ficam 
registadas no indivíduo, mesmo as mais subtis.

281    KISHI, Waro - On Architecture in Detail. The Japan Architect - Space in Detail. Vol. 23 (September, 1996), p. 4.
282   YASUDA, Koichi - Fascinating Details, Concealed Details. The Japan Architect - Space in Detail. Vol. 23 
(September, 1996), p. 7. Excerto original: “The architectural concept appears in concentrated form in the details and is 
communicated more clearly by them than by the space as a whole.”
283    Idem, ibidem, p. 7.
284    Cit. por KISHI, Waro, op. cit., loc. cit.
285    ZUMTHOR, Peter – Pensar a Arquitectura, p. 15.
286    YASUDA, Koichi, op. cit., loc. cit.
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2.  124. Tunísia.
2.  125. Miradouro de São Leonardo de Galafura, Peso da Régua.
2.  126. Parque Güell, Barcelona.
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Norberg-Schulz interpreta287 a arquitectura enquanto parte integrante do ambiente, que tem 
como incumbência o ordenamento e a melhoria das relações do Homem com o mesmo.

Aquilo que o indivíduo considera enquanto paisagem corresponde a um conceito de 
proveniência cultural que é variável ao longo do tempo, e que remete para as particularidades 
de um dado lugar e para a eventualidade de poder ser experimentado, seja de forma próxima 
ou longínqua.288

O reconhecimento cultural do que é uma paisagem passa pelo seu enquadramento físico, pela 
forma como o sujeito o define e delimita um cenário.289

Embora de forma automática se associem estas duas vertentes, a paisagem não corresponde 
necessariamente à natureza ou a elementos naturais. Porém, falar-se de paisagem sem fazer 
referência à natureza parece algo diminuto.

Siza afirma290 que o elo existente entre a natureza e a construção é determinante na arquitectura. 
E mais: admite ainda291 que, frequentemente, edificar num lugar demasiado belo, pode acarretar 
a sua destruição. Posto isto, compreende-se a vulnerabilidade desta matéria, que mostra que 

287    MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 21.
288    RODRIGUES, Sérgio Fazenda – A Casa dos Sentidos, p. 123.
289    Idem, ibidem, p. 123.
290    SIZA VIEIRA, Álvaro – Imaginar a Evidência, p. 17.
291    Idem, ibidem, p. 23.

2.3. A Paisagem e a Relação entre o Interior e o Exterior
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2.  127. Casa em Leiria, Aires Mateus.
2.  128. Quinta da Malagueira, em Évora, de Álvaro Siza Vieira. 
2.  129. Casa Girassol, Girona, Cadaval & Solà-Morales.
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a prática da arquitectura não pode ser encarada de ânimo leve, particularmente quando em 
conjugação com a natureza.

“Na arquitectura retiramos um pedaço do globo terrestre e colocamo-lo numa pequena 
caixa. E de repente existe um interior e um exterior. Estar dentro e estar fora. Fantástico.”292

Há algo de fascinante na tensão provocada pelo confronto entre o interior e o exterior dos espaços 
arquitectónicos. Constitui um importante encontro entre dois lados, por norma, opostos, 
como entre o indivíduo e o colectivo, entre a privacidade e o que é público e compartilhado.

A fachada de uma edificação manifestará a vontade do seu proprietário traduzida pelo arquitecto 
em elementos arquitectónicos. Aqui manter-se-á permanentemente uma temática fulcral: a 
quantidade e a qualidade do que se quer mostrar.

“Durante a infância, estive doente durante um longo período de tempo. (...) Vivi numa 
casa antiga, que dispunha de uma grande varanda aberta sobre a cidade, que naquela 
época era maravilhosa, recolhida e plena de harmonia, pois não se tinha ainda verificado 
aquela fragmentação e pulverização que hoje é visível. Recordo um equilíbrio perfeito 
entre o construído e a natureza. Ao fim do primeiro mês da minha estadia naquela casa, 
não podendo deslocar-me para além da varanda, comecei a odiar a paisagem, que a 
partir daí se tornou obsessiva.”293

Após a experiência descrita acima, Álvaro Siza294 começou a sentir a necessidade da existência 
de uma barreira sólida que dividisse o interior do exterior, impedindo o seu imediatismo e 
viabilizando um momento de pausa e de transição, sinónimo de conforto e segurança, entre 
ambas.

A crescente utilização do vidro na arquitectura, aliada ao aumento de aberturas (cada vez 
maiores) nas fachadas, diminui a fronteira entre o exterior e o interior, e por conseguinte, tende 
a reduzir a privacidade doméstica, visual e acústica.295

Contudo, a configuração de um espaço será sempre determinante na forma como este se 
relaciona com o ambiente exterior. Por exemplo: uma habitação ora se pode fechar sobre si 
mesma, ora se pode orientar para o exterior e absorver o mundo exterior para o seu interior.

A sua localização também influenciará sobremaneira a relação do espaço interior com a 
paisagem. Na realidade, por via de regra, constituirá inclusive o factor determinador da sua 
concepção. Naturalmente que se tenderá a tirar proveito da paisagem que o espaço possui: 
numa situação em que esteja voltado para um emaranhado de torres habitacionais e numa 

292    ZUMTHOR, Peter – Atmosferas: Entornos arquitectónicos – As coisas que me rodeiam, p. 47.
293    SIZA VIEIRA, Álvaro – Imaginar a Evidência, p. 45.
294    Idem, ibidem, p. 45.
295    MUGA, Henrique – Psicologia da Arquitectura, p. 146.
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2.  131. Hotel Fasano Las Piedras, Uruguai, Isay Weinfeld.

Abrigo Garage, Tacoma, Graypants.

2.  130. Chalet C7, Chile, Nicolás del Río e Max Núñez. 

2.  132. Casa Kentuck Knob, Pensilvânia, Frank Lloyd Wright.
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relação próxima com elas, a reacção será a de restringir o contacto na tentativa de restabelecer 
a privacidade remanescente; num outro contexto em que a construção se estabeleça num local 
pitoresco, onde a questão da privacidade não esteja em causa, a atitude inclinar-se-á para a 
abertura e para a comunhão com o exterior.

Outra matéria pertinente no estudo do lugar arquitectónico será o seu sentido de pertença.

“A presença de certas obras provoca em mim algo misterioso. Parecem simplesmente estar 
lá. Uma pessoa não lhes dá nenhuma atenção especial. E, no entanto, é quase impossível 
imaginar o lugar onde estão sem elas. Estas obras parecem estar firmemente ancoradas ao 
chão. Funcionam como parte integrante do seu espaço envolvente e parecem dizer: “Eu 
sou tal como tu me vês e daqui faço parte.”296

Parte da magia do projectar relaciona-se com esta temática. Uma das tarefas mais árduas de 
um arquitecto é a de intervir num contexto histórico e urbano aparentemente estabilizado. 
Qualquer interferência originará tensão no espaço, mas se esta for pertinente, acabará por se 
justificar a sua presença.

“Lança-se uma pedra na água. A areia agita-se e volta a assentar. O distúrbio foi 
necessário. A pedra encontrou o seu lugar. Mas o lago já não é o mesmo.”297

Conseguir fazer com que a criação se funda com o local onde é erigida constitui o mais puro 
reflexo da boa arquitectura. Significa que o trabalho do arquitecto foi bem-conseguido e que 
efectivamente conseguiu intervir no espaço de forma próspera.

296    ZUMTHOR, Peter – Pensar a Arquitectura, p. 17.
297    Idem, ibidem, p. 17.





Capítulo 3
A EXPERIÊNCIA



186

3.  1. Desenho de uma casa, 2017, Carolina Ribeiro (6 anos).
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3.1. A Casa

“A casa é abrigo. (...) No seu interior, somos independentes, ou quase. Estamos protegidos 
da cidade e do mundo. (...) A casa é o “eu” de cada um. (...) A casa sou eu e somos nós, 
de acordo com a nossa vontade.”1

A casa, independentemente do seu modelo, tipologia ou forma, possui em todo o caso um 
fundamento universal. Não obstante as diferentes culturas, é permanentemente detentora de 
uma imagem arquetípica2, sinónima de abrigo, de protecção, de conforto e de intimidade. É, 
também, o reflexo de uma identidade.

A casa simboliza a necessidade de o indivíduo ter um lugar pessoal e exclusivo no mundo. Sem 
que muitas vezes se aperceba disso, a mesma constitui um objecto deveras marcante na sua vida, 
tanto no seu desenvolvimento quanto para a sua afirmação na sociedade.3

Através da sua configuração, tem a capacidade de revelar os relacionamentos estabelecidos entre 
os vários indivíduos que a habitam e entre o indivíduo e a natureza e o mundo, assim como a 
de definir os proprietários nas mais variadas áreas de interesse.4

1        MORAIS, Carlos Campos (ed.) - 01 textos por Álvaro Siza, p. 368. Excerto original: “La casa es el abrigo. (...) 
Dentro, somos independientes o casi. Estamos protegidos de la ciudad y del mundo entero”. (...) La casa es el yo de cada 
uno. (...) La casa es you y es nosotros, según queramos.”
2        RODRIGUES, Sérgio Fazenda – A Casa dos Sentidos, p. 83.
3        PISSARRA, João - A Casa. Quem a pensa e quem a vive. Arquitectos - Habitação. Nº 121 (Ano XII - Março 
1993), p. 44.
4         DAVEY, Peter - House Masters. The Architectural Review - Houses. Vol. CCVI, nº 1231 (September 1999), p. 4.
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3.  2. Casa na aldeia de Matmata, Tunísia.
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A casa é associada à ideia de família; é o local onde se fortalecem as ligações entre os seus 
membros, o canto de cada indivíduo no mundo e onde este pode ser ele mesmo, sem reservas 
nem receios. Este espaço é detentor de uma grande carga simbólica e psicológica.

“Na vida do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus conselhos de 
continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através 
tempestades do céu e das tempestades da vida. É corpo e é alma. É o primeiro mundo do 
ser humano.”5

Em “A Poética do Espaço”, Bachelard explica a posição de Michelet, que compara a casa ao 
ninho dos pássaros, no sentido em que este último é moldado recorrendo ao uso do próprio 
corpo do animal: “(...) é o seu peito com o qual ele aperta e comprime os materiais até torná-los 
absolutamente dóceis, até misturá-los, sujeitá-los à obra geral.”6 Com esta ideia, entende-se que a 
forma da casa deve ser um reflexo das necessidades dos ocupantes, moldada pelos e para os seus 
corpos, sendo edificada do interior para o exterior e sendo daí resultante a sua forma.

“A casa é a própria pessoa, sua forma e seu esforço mais imediato· eu diria seu sofrimento. 
O resultado só é obtido pela pressão constantemente repetida do peito. Não há um só desses 
caminhos que, para firmar e conservar a curvatura do ninho, não tenha sido milhares 
de vezes pressionado pelo seio, pelo coração, certamente perturbando a respiração, talvez 
com palpitação.”7

Mesmo de forma inconsciente, a casa fica eternamente entranhada no indivíduo. Em qualquer 
altura, o sujeito poderia retornar a uma residência por ele previamente habitada e recordaria 
imediatamente as suas particularidades e os seus artifícios; saberia quais gestos efectuar e a que 
altura levantar a perna para avançar aquele degrau mais alto.8 Sentiria os seus odores ou ouviria 
os seus ruídos característicos e, no mesmo instante, reviveria as suas recordações daquele espaço 
na época em que o habitou.

“As histórias contadas pelas casas adquirem intensidade pela sua materialidade: as suas 
qualidades tectónicas, os seus espaços, o seu tratamento da luz, os seus cheiros, os seus sons. 
Tal como em algum momento uma casa é o retrato do seu proprietário, também o é uma 
representação de um artista, num dado momento da sua carreira.”9

5        BACHELARD, Gaston - A Poética do Espaço, p. 26.
6        Idem, ibidem, p. 113.
7        Idem, ibidem, p. 113.
8        Idem, ibidem, pp. 33-34.
9         DAVEY, Peter - House Masters. The Architectural Review - Houses. Vol. CCVI, nº 1231 (September 1999), 
pp. 4-5. Excerto original: “The tales told by the houses are made more intense by their materiality: their tectonic qualities, 
their spaces, their handling of light, their smells, their sounds. Just as a house is a portrait of a patron at a particular time, 
it is also a statement by the artist, a moment in a career, distilled then frozen.”
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3.  3. Unidade de Habitação de Marselha, de Le Corbusier, fotografada por Rene Burri em 1959.
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De acordo com Álvaro Siza Vieira10, o principal elemento da casa é o telhado, seguido da 
chaminé. Posteriormente, seguir-se-ia a porta e, depois, a janela.

A cobertura é um elemento de notável relevância numa habitação: em primeiro lugar, pelo 
seu carácter mais elementar de abrigo; em segundo, porque é o componente mais denotativo 
do clima do local onde é aplicado11, pela inclinação e o material que assume. Não obstante a 
reduzida dimensão do nosso país, a variação de climas existente ao longo do território motiva 
a adopção de diferentes soluções de coberturas.

A lareira é, acima de tudo, o símbolo da evolução do fogo, com tudo o que esta implica: a 
confecção dos alimentos, o calor e a reunião e interacção entre os indivíduos.

A relação existente entre o interior e o exterior de qualquer habitação afecta fortemente a sua 
vivência, assim como a da sua envolvente. Torna-se responsável pela ligação da casa com a 
natureza e pela sua noção de privacidade. Na altura de projectar uma habitação, constitui uma 
questão fulcral, uma vez que influenciará determinantemente a sua essência.

As portas e as janelas são os elementos da habitação que fazem a transição entre o interior e 
o exterior, possuindo a capacidade de acentuar a sua proximidade ou, pelo contrário, o seu 
distanciamento.

A janela surge de duas grandes necessidades do habitar: a da ventilação e a da iluminação. 
Simultaneamente, a mesma detém uma outra serventia deveras útil e valorizada: a da visualização 
para o exterior, seja ela para observar a paisagem, as condições atmosféricas ou o movimento e 
a vida no exterior, convertendo-se numa forma de combate à solidão.

“O Sol que entra e dá vida às habitações. (...) A luz que, através da proporção, faz com 
que estes espaços de habitação sejam um prazer para o homem. Proporção que, através da 
Luz, deixa entrar a Beleza. Beleza inteligente na vida dos homens.”12

A luz assume um papel de destaque na vivência da habitação, em ambas as suas vertentes: 
natural e artificial. A qualidade da luz natural varia consoante a estação do ano e ao longo 
das várias horas do dia, conferindo diversos tipos de ambientes ao espaço. A forma como esta 
entra na habitação é resultante da abertura e do tratamento dos vãos, questão que deve ser 
profundamente estudada pelos arquitectos, assim como a sua interacção com os materiais. Por 
outro lado, durante os momentos de penumbra e as horas de obscuridade, a luz artificial é a 
protagonista, no interior e para o exterior, na cidade e na paisagem.

10      MORAIS, Carlos Campos (ed.) - 01 textos por Álvaro Siza, pp. 368-369.
11      BACHELARD, Gaston - A Poética do Espaço, p. 36.
12      CAMPO BAEZA, Alberto – A Ideia Construída, p. 61.
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3.  4. Ilha “Fernando da Loja”, localizada na Rua de S. Victor, Porto.
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Na realização do projecto de uma casa, deve ter-se em consideração um conjunto de premissas 
relacionadas com os futuros ocupantes da habitação, designadamente os seus usos, as suas 
necessidades e as suas pretensões. Posto isto, é essencial que, ao longo de todo o processo, 
decorra um diálogo constante entre o arquitecto e os proprietários, de modo a que dele resulte 
um entendimento satisfatório para ambos.

Relativamente a esta ideia, o arquitecto Álvaro Siza Vieira faz um acrescento, afirmando que é 
necessário que haja um certo distanciamento face ao que é pedido e que a solução adoptada não 
seja tão directa e exacta que se torne limitativa, uma vez que a casa é construída para habitar 
durante um longo período de tempo e mesmo as aspirações dos proprietários são transmutáveis 
ao longo da sua vida.13

A satisfação, ou seja, o retorno emocional que os habitantes sentem face à habitação, é, assim, 
determinada por um conjunto de factores que passam pela avaliação do lugar e do ambiente 
físico, dos grupos moradores e das relações com a vizinhança, assim como de acordo com a 
resposta dada às suas necessidades e desejos.14

A grande complexidade desta profissão na realização deste programa está na tentativa de 
proporcionar ao utilizador a sensação de “lar” na habitação projectada exclusivamente para si.

“O projecto de uma casa é quase igual ao de qualquer outra: paredes, janelas, portas, 
telhado. E contudo é único. Cada elemento se vai transformando, ao relacionar-se.”15

13      CIANCHETTA, Alessandra; MOLTENI, Enrico – Álvaro Siza: Casas 1954-2004, p. 11.
14      PISSARRA, João - A Casa. Quem a pensa e quem a vive. Arquitectos - Habitação. Nº 121 (Ano XII - Março 
1993), p. 45.
15      MURO, Carles (ed.) - Álvaro Siza. Escrits, p. 23.





ÁLVARO SIZA VIEIRA
3.2. Casa Alcino Cardoso



3.  5.  Conjunto de esquissos da Casa Alcino Cardoso realizados pelo Arquitecto Álvaro Siza Vieira.
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3.  6.   Planta de conjunto de ambas as fases de construção, da propriedade e de localização. Sem escala.
3.  7.   Planta da Casa Alcino Cardoso. Sem escala.
3.  8.   Cortes pelo pátio de entrada e pelo jardim. Sem escala.
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Numa aldeia denominada de Lugar da Gateira, próxima de Moledo, no concelho de Caminha, 
situa-se a Casa Alcino Cardoso, que foi intervencionada pelo arquitecto Álvaro Siza Vieira.

No mesmo território, o arquitecto operou em duas fases distintas, em dois conjuntos de 
edifícios e com programas e finalidades diferentes. A primeira, na qual se centrará esta análise 
e respeitante à Casa Alcino Cardoso, decorreu desde 1971 até 1973. A segunda, na Casa da 
Eira, um conjunto transformado em hotel de turismo rural, ocorreu no período compreendido 
entre 1988 e 1991.

Este complexo localiza-se num contexto rural, numa cota elevada em relação ao nível do oceano. 
No entanto, não dispõe de visualização sobre o mar, uma vez rodeado de terrenos arborizados.

A intervenção inicial foi encomendada por um banqueiro do Porto, que solicitou a recuperação 
de dois edifícios abandonados, numa quinta vitivinícola, assim como a sua ampliação, com a 
finalidade de os converter numa casa de férias. Subsequentemente, foi ainda desenhada uma 
piscina para o local.

A segunda intervenção ocorreu após a anexação de parcelas de um terreno adjacente à 
propriedade primitiva, que continha outras construções rurais, e consistiu na sua recuperação 
e acomodação à sua nova função: a de hotel de turismo rural.

3.2.1. Enquadramento
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3.  9. Vista exterior noroeste da casa A.
3.  10. Vista exterior sudeste da casa B.
3.  11. Pátio formado na conjugação das duas habitações, coberto por videiras.
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Salvo raras excepções, não é usual que os hóspedes habitem a casa Alcino Cardoso, dado que, 
actualmente, é a casa da família; no entanto, ambas as fases construtivas partilham o mesmo 
território, uma vez localizadas na mesma propriedade.16

Em relação à Casa da Eira, a Casa Alcino Cardoso fica localizada numa posição de cota 
ligeiramente mais elevada, não existindo qualquer tipo de obstáculo a separá-las dentro da 
propriedade que, por sua vez, é delimitada por muros de pedra.

A obra em estudo teve como objectivo a recuperação de duas construções em pedra, com 
dimensões diferentes, em que, na maior, foi intersectado um novo volume triangular, ampliação 
necessária ao cumprimento do programa que se destinava a uma casa de férias.

Nesta obra, a dicotomia entre o velho e o novo foi abordada e resolvida de modo paradigmático, 
pela forma como se articulam as preexistências, os muros de pedra e a cobertura de duas águas 
de telha portuguesa17, com o volume que cria de raiz, conservando a essência do local.

“Acrescentando uma casa moderna a construções agrícolas pré-existentes sem desfigurar 
a atmosfera rural do conjunto, o arquitecto afirma a sua presença a mesmo tempo que 
aceita a realidade da construção anterior.”18

Uma das principais intenções de projecto era a de reduzir ao mínimo o impacto dos novos 
elementos19, de forma a não dissimular a importância das construções primitivas.

A construção mais pequena, de aproximadamente 180 m2, será, daqui em diante, designada 
de “casa A” [fig. 3. 9.], de modo a facilitar a sua identificação, assim como a maior, de cerca de 
335 m2, será intitulada de “casa B” [fig. 3. 10.], incluindo já a ampliação a que esta é anexada.

A posição em que se encontram os dois edifícios permite que se forme um pátio entre eles [fig. 
3. 11.], que é por onde se faz a entrada na quinta. Neste espaço coberto com videiras, situam-se 
as principais entradas para as referidas casas.

“O pátio é um lugar importante, onde as mudanças produzidas pelas estações podem ser 
percebidas directamente pelos sentidos.”20

16      Conversa telefónica entre a autora e o Sr. Vitor Monteiro, gerente da Casa da Eira, em Outubro de 2016.
17      CIANCHETTA, Alessandra; MOLTENI, Enrico – Álvaro Siza: Casas 1954-2004, p. 79.
18      JODIDIO, Philip – Álvaro Siza, p. 65.
19      SANTOS, José Paulo dos – Álvaro Siza: Obras y Proyectos 1954-1992, p. 30.
20      DAL CO, Francesco - Tadao Ando: As obras, os textos, a crítica, p. 449.
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3.  12. Planta esquemática da obra. Escala 1:500.
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3.  13. Sala de maiores dimensões, no piso térreo.
3.  14. Sala de menores dimensões, no piso térreo.
3.  15. Perspectiva desde o quarto individual para a divisória que o separa do quarto de casal.
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A casa A, de dimensões mais reduzidas, foi pensada de modo a obter a independência da 
habitação vizinha. Distribui-se em dois pisos, dispondo, em ambos, de acessos para o exterior. 
A entrada principal, efectuada pelo pátio, é de nível, dando serventia às áreas comuns da 
habitação.

O piso térreo dispõe de duas salas com áreas distintas, com uma ligeira diferença de cotas 
entre elas: na maior, com cerca de 39 m2, [fig. 3. 13.] localiza-se a entrada principal e a escada 
de acesso ao piso superior; na de menor dimensão, de 23 m2, [fig. 3. 14.], existe outra saída 
para o exterior, mais concretamente para o jardim, e um outro pequeno vão de iluminação 
natural. A sala pequena possui dois sofás e elementos decorativos. A sala principal está equipada 
com vários sofás e algum mobiliário de apoio, assim como de alguns dispositivos electrónicos, 
dispondo ainda de uma lareira e da escada de acesso ao piso superior.

No piso superior, situam-se um quarto-de-banho (6 m2) e dois quartos: um deles — o de casal 
(15 m2) — com saída para o exterior, cujo acesso é feito através de uma escada que conduz o 
utilizador ao pátio, e o outro, individual [fig. 3. 15.], de 13,5 m2, com um vão de iluminação 
natural. A porta que dá acesso ao exterior possui uma pequena folha de vidro subdividida em 
quatro pinázios por onde entra a luz solar, possível de ser interrompida através do encerramento 
de uma portada. O outro vão é resguardado com uma cortina de tecido branco. Neste nível, o 
tecto assume interiormente a inclinação da cobertura de duas águas. A separação das divisões é 
feita recorrendo à utilização de painéis de correr de madeira de cor escura.

No interior deste edifício, todos os revestimentos, assim como as escadas e as vigas estruturais 
visíveis, são realizados em madeira, à excepção do piso do nível inferior, que é em peças 
quadrangulares de cortiça, e na área da lareira, que parece ser de tijolo e cimento, com uma 
orla de metal em volta. A madeira utilizada possui uma cor escura, à excepção da escada, 
onde é mais clara. As portas são em madeira, de configurações distintas, procurando retratar a 
caixilharia da casa antiga. Nelas foi conservada a cor original, exceptuando as que contêm faces 
voltadas para o exterior da habitação, que são pintadas a negro, garantindo a durabilidade do 
material. As soleiras das portas exteriores são em granito.
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3.  16. Planta esquemática da obra. Escala 1:200.
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3.  17. Sala, mostrando dois dos seus vãos.
3.  18. Área da cozinha.
3.  19. Hall de distribuição dos quartos.
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A antiga casa B sofreu algumas transformações, quase exclusivamente internas, de modo a 
albergar novos usos, porém manteve o seu carácter original, não deixando de prevalecer sobre 
o novo edifício, pela sua escala. Como referido anteriormente, o novo corpo adquiriu uma 
configuração triangular, assumindo-se destemidamente diferenciado dos volumes originários, 
e intersecta impetuosamente este volume primitivo, desenvolvendo-se a uma cota inferior e 
ficando parcialmente semienterrado. A entrada principal na casa B, ligeiramente elevada em 
relação ao piso do pátio, dá acesso a uma sala ampla, onde se insere uma cozinha, assim como 
uma escada por onde se alcança o novo volume a cota inferior, parcialmente enterrado. Este 
edifício contém um anexo adjacente à área da sala e cozinha, que partilha da mesma cobertura 
e cuja configuração é um prolongamento da primeira, porém é aberto para o exterior em dois 
dos seus lados; é utilizado para o serviço de lavandaria e enquanto área de arrumação.

A sala [fig. 3. 17.], com 52 m2, possui seis vãos: quatro de entrada e saída para o exterior (dois 
para o pátio, um para o lado oposto e o último para o anexo da lavandaria) e dois outros, um 
para o pátio e outro pequeno na cozinha sobre o volume novo. Os vãos situados na sala, dispõem 
de cortinados de cor amarela. O tecto é revestido por painéis de madeira de um tom escuro, as 
paredes são rebocadas de branco e o pavimento do chão é em peças quadrangulares de cortiça. 
Também o mobiliário é construído em madeira e, parte dele, desenhado exclusivamente para 
o local. A caixilharia é de madeira, de folha de vidro subdividida em pinázios, mantendo a 
cor original do lado interior e pintada de negro pelo exterior, e possuem soleiras em granito. 
A delimitação dos espaços entre a sala e a cozinha é efectuada através de uma estrutura em 
madeira e vidro que se assemelha a um biombo contínuo, que faz o encerramento de um espaço 
parcialmente circular, adossado ao canto sul do volume de configuração rectangular. Na área da 
cozinha [fig. 3. 18.], que tem cerca de 20 m2, o revestimento do piso é composto por tijoleiras 
de cor castanha. No que respeita ao revestimento das paredes, é, até ao limite da estrutura de 
madeira e vidro, constituído de azulejos de tom bege. Similarmente à sala, também mobiliário 
é produzido em madeira, com a excepção do tampo em pedra de apoio às zonas de água. O 
vão que dá acesso à área da lavandaria, de 43 m2, localiza-se na área compreendida ao uso da 
cozinha.

A escada marca o ponto onde o volume novo intersecta e irrompe pela habitação primitiva, 
rasgando uma das suas paredes. O seu revestimento é feito com o mesmo material do piso da sala, 
em conjugação com a madeira. Este elemento conduz o utilizador desde a zona comum, à zona 
mais privada da habitação, onde se descobre uma pequena área comum que faz a distribuição 
para os cinco quartos e respectivos quartos-de-banho. Esta área de distribuição [fig. 3. 19.], 
de  25 m2, é parcialmente delimitada por duas das paredes de pedra granítica anteriormente 
exteriores da habitação primitiva, sendo que as restantes são rebocadas de branco. Partilha 
dos mesmos revestimentos da sala, no piso e do tecto. Possui um vão de comunicação com o 
exterior, contactando com a zona de lavandaria.
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3.  20. Planta esquemática da obra. Escala 1:200.
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3.  21. Segundo quarto - cama e parte de seus vãos.
3.  22. Terceiro quarto.
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O primeiro quarto é uma suíte de 15 m2, com uma cama individual. Entre as zonas destinadas 
ao quarto-de-banho e à de dormir, a divisão é feita por umas cortinas de plástico laranja, 
dispensando o uso de uma barreira mais firme. Do revestimento do espaço que o antecede 
apenas varia na zona sanitária, onde o pavimento se compõe de tijoleiras de cor amarela, e 
as paredes, até ao nível do eixo das cortinas, são em azulejo de cor branca. Possui um vão de 
iluminação natural na área de banho, com uma cortina num tom que se aproxima de um 
vermelho alaranjado. O mobiliário, em madeira, fica reduzido ao essencial, dispondo de um 
armário que aproveita a extremidade da superfície triangular do volume.

O segundo quarto [fig. 3. 21.] e respectiva zona sanitária é o único conjunto dos cinco que 
se realiza em divisões distintas. Este quarto, de 28 m2, que encerra uma das extremidades 
da ala triangular, possui várias faces envidraçadas com a altura total do pé-direito — com a 
excepção da sua fachada a sudoeste que começa ao nível do terreno, — e tem saída para o 
exterior, embora se resuma a um pequeno pátio, de cota bastante inferior ao terreno natural 
circundante. O mobiliário de que dispõe está limitado ao essencial, no entanto, contém duas 
peças de tapeçaria. Os vãos são ocultos por cortinas do mesmo tom referido anteriormente: 
uma cor que se assemelha ao vermelho alaranjado. Contém dois pilares de madeira, de secções 
distintas: um circular, o outro rectangular com uma das extremidades semicircular. O seu 
quarto-de-banho (16 m2) é amplo, de configuração triangular. Possui um vão de iluminação 
natural, numa extremidade, tendo à sua disposição uma cortina no mesmo tom das restantes 
desta ala. As suas paredes são revestidas a azulejos cerâmicos brancos, que se estendem a toda 
a área do duche. O piso compõe-se de tijoleira de cor amarela. Inclui ainda um armário de 
arrumação em madeira.

O terceiro quarto [fig. 3. 22.], com 26,5 m2, contém duas camas de solteiro, unidas pelos pés. A 
sua entrada é feita pelo lado esquerdo, dispondo de uma zona sanitária de 4,5 m2, à direita, cujo 
encerramento é realizado através de portas de correr de madeira. Neste último espaço, o piso é 
revestido a tijoleira cerâmica amarela, com um contorno de madeira em volta; o revestimento 
das paredes e na zona de duche é em azulejo cerâmico branco e possui uma cortina plástica cor-
de-laranja. O mobiliário é em madeira e reduzido ao elementar. Só uma das fachadas do quarto 
tem abertura para o exterior, a sudoeste, acima do nível do solo exterior, possuindo como filtro 
de luz solar cortinas vermelho-alaranjadas.

Utilizando a parede oeste deste último como charneira, o quarto seguinte é, em todas as 
particularidades, idêntico, mas de forma simétrica. A cortina do duche é em plástico de cor 
verde.
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3.  24. Quinto quarto.
3.  25. Vista sobre a cobertura do volume novo.
3.  26. Caixilharias do volume novo.
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O quinto e último quarto [fig. 3. 24.], de 19 m2, é análogo ao anterior, variando essencialmente 
na área que possui, que é mais reduzida, e nas suas duas fachadas envidraçadas, a sudoeste e a 
oeste. Utiliza cortinas em plástico no duche de cor amarela. Este quarto contém uma cama de 
casal e incorpora um pilar circular duplo em madeira.

O novo volume foi construído num sistema construtivo leve e pouco dispendioso.21 Em 
contraposição à pedra das construções existentes, este compõe-se de uma combinação de 
contraplacado e madeira.22 A sua estrutura consiste num vigamento de madeira apoiado em 
paredes de alvenaria, excepto nos cunhais, onde este é suprido por pilares de madeira.23 Devido 
às diferenças de cota existentes no terreno, um mesmo elemento pode adquirir utilidades 
distintas, de um local para o outro. No interior, é utilizado o contraplacado de faia para 
revestimentos de tectos, assim como para os painéis deslizantes de divisórias dos espaços e 
portas; o pavimento é revestido a peças quadrangulares de cortiça.24

Provida de uma cobertura plana de zinco, esta ala prolonga-se através de uma extensa caixilharia 
que assenta num murete de sustentação, elemento que ajuda o novo corpo a fundir-se com o seu 
entorno. A cota da cobertura situa-se ao nível dos sustentáculos das videiras que acompanham 
a sua fachada sudoeste. A cobertura [fig. 3. 25.] constitui mais um contraste entre os edifícios, 
pelas suas inclinações e materiais dissemelhantes, não obstante o espaço interior se interligar 
como se só de um edifício se tratasse.

A caixilharia [fig. 3. 26.], que transmite a ideia de uma fachada contínua, desloca-se da estrutura 
da edificação, dissimulando a verdadeira espessura do vigamento, o que origina um espaço 
intermédio onde se suspendem as cortinas.25 Também as caleiras se ocultam por detrás do rufo 
de zinco.26 Do lado exterior, as caixilharias são lacadas num preto brilhante. O seu sistema de 
abertura de guilhotina permite que toda a galeria seja aberta em simultâneo, intensificando a 
ligação com o exterior.

A técnica construtiva adoptada, de previsível degradação, é conjugada com a imortalidade da 
pedra, verificando-se um confronto entre a longevidade dos materiais das construções antigas 
e o carácter efémero da arquitectura da actualidade — a intenção do arquitecto Álvaro Siza 
Vieira.27

“As obras de Siza são refúgios temporários até ao dia em que as suas intenções se tornarem 
redundantes.”28 (Wilfred Wang)

21       MONEO, Rafael - Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, p. 219.
22      DUNSTER, David – 100 Casas Unifamiliares de la Arquitectura del siglo XX, p. 148.
23      BARATA, Paulo Martins; TRIGUEIROS, Luiz (ed.) – Álvaro Siza 1954-1976, p. 143.
24      CIANCHETTA, Alessandra; MOLTENI, Enrico – Álvaro Siza: Casas 1954-2004, p. 79.
25      BARATA, Paulo Martins; TRIGUEIROS, Luiz (ed.), op. cit., p. 144.
26      CIANCHETTA, Alessandra; MOLTENI, Enrico, op. cit., loc. cit.
27      BARATA, Paulo Martins; TRIGUEIROS, Luiz (ed.), op. cit., loc. cit.
28      Cit. por BARATA, Paulo Martins; TRIGUEIROS, Luiz (ed.) – Álvaro Siza 1954-1976, p. 144.
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3.  28. Vista sobre parte do terreno exterior.
3.  29. Vista sobre a piscina e as vinhas e árvores de fruto.
3.  30. Elemento de remate da piscina.
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As vinhas e as árvores de fruto da propriedade agrícola foram mantidas na qualidade de jardim 
e, numa posterior adição, foi desenhada uma piscina para o local, assumindo-se como um 
elemento dominante [figs. 3. 28., 3. 29. e 3. 30.].

“(...) na Casa de Moledo, o elemento escultórico de entrada da água na piscina é, em 
terreno aberto, o monumento à essência perene da arquitectura que, como no princípio, 
não é mais do que marca de posse da terra e de respeito pelos elementos da natureza.”29

A piscina [figs. 3. 29 e 3. 30.] foi projectada como se de um “arcaico tanque de rega”30 se 
tratasse, situando-se num socalco de cota inferior às habitações e fazendo uso das sombras 
proporcionadas pelas árvores de fruto circundantes.

O seu desenho, com tal orientação, decorreu dos alinhamentos visuais e da trajectória do sol, 
tendo sido pensado de modo a relacionar-se com o espaço que a rodeia, tanto o edificado como 
o natural.31

Com grandes lajes de granito a delimitar o seu perímetro, a piscina é rematada a nascente 
com um elemento de um forte carácter cénico, erigido com pedras locais, ao qual a natureza 
acrescentou o seu próprio cunho. Este tem o formato de um pórtico, com mais duas abertas nas 
laterais, em que o desígnio era o de que por ele fossem conduzidos os raios de sol32, iluminando 
a piscina com grande poética e teatralidade.

29      COSTA, Alexandre Alves – Álvaro Siza, p. 29.
30      BARATA, Paulo Martins; TRIGUEIROS, Luiz (ed.) – Álvaro Siza 1954-1976, p. 139.
31      CIANCHETTA, Alessandra; MOLTENI, Enrico – Álvaro Siza: Casas 1954-2004, p. 79.
32      RUCHAT-RONCATI, Flora (ed.) – Álvaro Siza Vieira: Porto – Lisboa: Seminar Woch, p. 42.
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3.  32.  Conjunto de esquissos da Casa Alcino Cardoso realizados pelo Arquitecto Álvaro Siza Vieira.
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3.  33. Aproximação ao local.
3.  34. Chegada à Casa da Eira, ao fundo, com o parque de estacionamento à direita.
3.  35. Chegada à Casa Alcino Cardoso, localizada no fundo, à direita. 
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Numa manhã chuvosa de Outono, realizou-se a visita à Casa Alcino Cardoso.

Chegar

A partir de uma rotunda localizada numa zona central de Moledo, iniciou-se o percurso até 
ao Lugar da Gateira, com a duração aproximada de quatro minutos. Neste espaço, o ruído 
dos veículos a circularem foi sentido de forma evidente, assim como o cheiro do pavimento 
alcatroado molhado.

A subida da encosta foi, a princípio, efectuada em estradas de pavimento irregular em cubo de 
granito. As ruas eram estreitas e ladeavam habitações unifamiliares e terrenos, alguns cultivados, 
outros baldios. A certa altura, encontrou-se uma igreja e um conjunto de espaços mais amplos 
que a rodeavam, com preocupações a nível do espaço público. À medida que se avançava 
na aldeia, o ruído dos carros tornava-se esporádico, visto que o trânsito é consideravelmente 
menor, sendo substituído pelos latidos dos cães e o chilrear dos pássaros, assim como pelos sons 
da vegetação a acompanhar as vontades do vento.

A certa altura, após a igreja, enveredou-se por uma rua alcatroada, porém, em muito mau 
estado. Em breve, os terrenos e a vegetação, algo densa, passaram a monopolizar as margens da 
estrada, deixando praticamente de se avistar construções nas imediações.

3.2.2. Experienciação
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3.  36. Porta de entrada na Casa Alcino Cardoso.
3.  37. Pátio.
3.  38. Vista interior para a porta de entrada da casa A, podendo observar-se a da casa B, no exterior.
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Nas proximidades da propriedade onde se situa a Casa Alcino Cardoso, o pavimento em pedra 
granítica irregular e os lotes são delimitados através de muros do mesmo material de aparelho 
irregular. A inclinação do solo acentua-se. Constituindo uma zona mais húmida, é possível ver-
-se o musgo a apropriar-se das superfícies rochosas.

Na altura da visita, sobressaía a vegetação dos frutos em amadurecimento, como as uvas, os 
figos e os dióspiros, e de sementes como as castanhas, cujos cheiros se faziam notar.

A primeira aproximação à quinta é feita a cota baixa, onde se situa uma pequena zona de 
estacionamento de apoio ao hotel de turismo rural, em terra batida e com vegetação rasteira. 
Neste sítio existe uma abertura de acesso de serviço à propriedade, que parecia estar encerrada 
ao público. A fim de entrar no recinto, foi necessário continuar a subir a rua que, num primeiro 
momento, deu acesso à porta principal da Casa da Eira, e, pouco depois, à Casa Alcino Cardoso, 
numa cota mais elevada.

Entrar

Uma sóbria porta de madeira lacada a preto inserida numa parede de granito marca o acesso à 
Casa Alcino Cardoso, ocultando por completo o que existe do outro lado [fig. 3. 36.].

Quando se efectuou a entrada para o pátio da casa, reparou-se que os sons dos animais eram 
ligeiramente abafados pela cobertura das videiras.

A configuração afunilada do espaço, direcciona o olhar de quem entra para diante, fazendo-o 
confrontar-se com uma imagem pitoresca e bucólica, formado pelo conjunto das habitações e 
da vegetação [fig. 3. 37.].

A certa altura, aquando da visita, começou a chover; porém, as gotas da chuva embatiam 
no filtro de videiras antes de rolarem e pingarem para o chão, produzindo um ruído deveras 
característico. Apesar de ser um espaço exterior, a cobertura de videiras acaba por delimitar o 
espaço e interferir na percepção que se pode ter do mesmo: nos sons, nos cheiros, nos planos 
visuais, na passagem da luz.

As entradas de cada uma das casas encontram-se relativamente alinhadas, pelo que de alguma 
forma elas se encontram em interacção constante e, sendo um espaço privado, as portas 
costumam estar, de facto, abertas [fig. 3. 38.].

Para efectuar a entrada na casa A [fig. 3. 38.], foi necessário transpor uma porta de madeira de 
aspecto pesado, especialmente pela sua cor negra, e fazer o atravessamento entre uma parede 
robusta e espessa de pedra. A iluminação natural interior não é abundante, pelo que se notou 
um claro contraste entre o exterior e o interior.
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3.  40. Porta de entrada da casa B.
3.  41. Interior da sala principal da casa A, sendo possível visualizar-se a lareira e a escada de acesso ao piso superior.
3.  42. Interior da sala pequena da casa A.
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A entrada na casa B [fig. 3. 40.] transmite uma certa leveza, talvez pela observação prévia dos 
vários vãos ritmados e translúcidos, que permitem uma grande entrada de luz e a visualização 
de fora para dentro, e vice-versa, e pela conjugação de materiais do interior, que produzem 
claridade e alternâncias de cor.

Estar, na casa

A casa A transmitiu uma sensação de aconchego [figs. 3. 41. e 3. 42.]: o espaço é relativamente 
pequeno, o pé-direito é baixo, especialmente o do piso térreo, e o próprio uso abundante da 
madeira suscitou a lembrança de um refúgio, de um chalé de montanha, conferindo conforto.

Quando encerrada, o silêncio instalou-se. Os ruídos vindos do exterior conseguiam ouvir-se 
junto dos vãos, mas retirado deles, extinguiram-se. No entanto, qualquer movimento no piso 
superior ou nas escadas causavam facilmente o ranger distintivo da madeira.

Pelo uso copioso da madeira, a mesma cor – o castanho – é repetido nos vários planos. Por 
conseguinte, observou-se que não existia uma grande variação cromática na habitação e, 
tratando-se de uma cor escura, acabava por proporcionar um lado taciturno aos espaços, visto 
encontrar-se limitada à fraca luminosidade aos vãos própria de um dia cinzento. No entanto, 
a utilização da iluminação artificial, com o calor da sua luz amarela a incidir nas superfícies, 
revitalizava os tons envolventes deste material. Ademais, os vãos assemelhavam-se a pinturas 
de cenas campestres, estabelecendo as mais significativas variações cromáticas da casa, entre os 
verdes exteriores e as molduras castanhas da madeira.

A lareira, no piso térreo [fig. 3. 41.], constitui um elemento sinestésico na habitação: 
simultaneamente, confere sensações visuais, tácteis (especialmente no que refere à temperatura), 
olfactivas, auditivas e até mesmo gustativas.
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3.  44. Perspectiva interior do quarto n.º 2, mostrando o corredor que lhe dá acesso.
3.  45. Quarto n.º 4.
3.  46. Relação do quarto n.º 2 com o exterior.
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Como já mencionado, a casa B é de dimensões maiores do que as da A, pelo que os espaços são 
mais amplos e espaçosos. A configuração da planta, com os seus ângulos pronunciados e ligeira 
evasão à ortogonalidade, é bastante explícita nos seus espaços interiores. A sua organização 
sinuosa transmite uma sensação um tanto ou quanto labiríntica e envolta em mistério devido 
aos seus espaços recônditos [fig. 3. 44.].

Não utilizando de forma tão evidente a madeira na sua constituição e fazendo o reboco e a 
pintura das suas paredes divisórias, as superfícies desta habitação são de tonalidades mais claras, 
o que proporciona uma maior luminosidade aos espaços. Contribuindo igualmente para esta 
questão, alega-se a existência de um elevado número de vãos.

O material com que é revestido o pavimento influencia a que o caminhar sobre ele se torne 
pouco ruidoso.

Verificou-se que o ambiente desta casa é fortemente caracterizado por um tipo de elemento ao 
qual não se atribui, habitualmente, tamanha importância: a cortina. No corpo primitivo, as 
cortinas são de cor amarela, no novo volume, de cor vermelho alaranjado [fig. 3. 45.]. A luz solar 
que invade a habitação é filtrada por estes elementos de cores vivas, proporcionando efeitos de 
carácter cromáticos invulgares. Também se constatou que as cortinas dos duches são detentoras 
de alguma relevância no ambiente, com as suas cores garridas, ajudando a caracterizar o espaço.

A vista desde os quartos para o exterior da habitação [fig. 3. 46.] é, conjuntamente, objecto de 
interesse: a sua fachada de vãos contínua promove a comunicação com o jardim, que ainda se 
torna mais envolvente na medida em que parte dela tem início ao nível do solo exterior.

Este último factor é indicador de que os odores provenientes do jardim, como o das flores em 
época primaveril ou o das uvas maduras em período outonal, são naturalmente sentidos dentro 
do edifício.

De igual modo, tendo em consideração o encerramento apenas parcial da cozinha e, uma vez 
que não foi possível pôr essa experiência à prova, desconfia-se que os cheiros da confecção dos 
alimentos se propaguem facilmente às restantes divisões.

Partilhando de um velho hábito existente nas aldeias ou em pequenas vilas, os vãos são 
comummente deixados abertos, o que origina a que, no interior, se ouçam todos os sons 
provenientes do exterior.
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3.  48. Jardins da propriedade.
3.  49. Interior do quarto n.º 3, com destaque para a zona sanitária.
3.  50. Escada que une os dois volumes da casa B.
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Estar, na paisagem

Na Casa Alcino Cardoso observa-se uma estreita ligação com a natureza.

A despeito da sua proximidade com o oceano Atlântico e a foz do rio Minho, a cota onde 
se situa a habitação não é suficientemente alta para se sobrepor ao maciço de árvores que se 
localiza junto à praia de Moledo do Minho, pelo que do local não se alcança a sua vista. Diante 
disso, a sua envolvente é composta por campos e vegetação diversa, habitações dispersas e 
elevações de terreno, remetendo para um cenário rural e campestre.

Todavia, dentro da propriedade, encontram-se um magnífico jardim [fig. 3. 48.], 
meticulosamente cuidado, com árvores, algumas de fruto, de uma biodiversidade notável, e 
ainda uma piscina de um valor poético incalculável.

Não obstante a sua íntima relação entre o interior e o exterior, a separação entre o estar dentro 
e o estar fora não se sentiu como sendo ténue. Considera-se que seja no volume triangular, na 
zona dos quartos, onde ambas as realidades mais se aproximam, pela possibilidade da abertura 
contínua das caixilharias da fachada.

A preocupação do arquitecto Álvaro Siza Vieira em não desvalorizar as construções primitivas 
e em não dissimular a sua importância com a sobreposição do novo volume, possibilita a que o 
conjunto se integre na paisagem e na circunvizinhança.

Atentar

Relativamente à transição entre revestimentos, sobressaíram as que sucedem nos quartos da casa 
B, na sua separação com as zonas de banho [fig. 3. 49.], e na escada de acesso ao novo volume. 
Verificou-se que, nos quartos, os revestimentos sofriam uma alteração nas zonas sanitárias, no 
piso e nas paredes até a um determinado limite, o qual era respeitado também pelos restantes 
elementos. As portas de correr marcavam a fronteira do espaço: pela sua posição e a sua altura, 
que era a mesma do aro da porta de entrada. Na área delimitada, o revestimento era composto 
de tijoleiras e azulejos, mas no piso continha ainda uma borda em madeira, por onde as portas 
deslizavam. Na escada, os revestimentos eram em cortiça e madeira. Nos cobertores, eram em 
cortiça, prolongando o efeito do revestimento dos pisos de um patamar ao outro. Nos espelhos, 
em madeira, mimetizando outros componentes próximos.

A escada que articula o novo volume à habitação primitiva é um ponto de grande tensão na 
obra [fig. 3. 50.], circunstância que foi sentida no local. A forma do volume é assumidamente 
incisiva no conjunto e irrompe pela construção inicial, tendo sido na escada onde se deu o 
ponto crítico de intersecção. Percepcionou-se um evidente desvio à ortogonalidade e à ordem 
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3.  52. Pormenor mostrando a instalação das cortinas.
3.  53. Pormenor mostrando os pilares desiguais localizados no quarto n.º 2.
3.  54. Pormenor mostrando os pilares situados no quarto n.º 5.
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até então implícita no próprio elemento e nos componentes que o rodeiam e o complementam. 
A passagem estreita, de invulgar configuração e ordenamento do espaço, parecia transmitir a 
ideia de que dava acesso a um esconderijo, na cota inferior.

Atentando na caixilharia do volume novo, verificou-se que esta parecia compor uma fachada 
contínua. Esta ideia é especialmente potenciada pelo sistema que utiliza: o de abertura em 
guilhotina, cujo sistema permite que todos os vãos sejam abertos em simultâneo. O cálculo 
milimétrico da métrica estrutural do edifício garantiu que a espessura da caixilharia fosse a 
mesma da das paredes divisórias, resultando numa distribuição perfeita dos vãos pelas divisões 
e no alinhamento perfeito das paredes com as caixilharias, praticamente imperceptível desde o 
exterior, mas percebido pelo olhar atento a partir do interior.

Outro pormenor que se identificou sob cuidadosa examinação dos espaços interiores concerne 
ao sistema utilizado para a aplicação das cortinas. A caixilharia é deslocada da estrutura do 
volume, uma solução astuta que dissimula a real espessura do vigamento. Deste modo, é 
originado um espaço de permeio que é utilizado para a suspensão das cortinas, onde ficam 
ocultas as suas ferragens de suporte [fig. 3. 52.].

Constatou-se que os pilares dispostos em duas das extremidades do novo volume tinham 
secções distintas, facto que despertou curiosidade. Todavia, desconhece-se o seu fundamento. 
De um lado, estes são dois, espaçados, um de forma circular e o outro rectangular com um dos 
extremos semicircular; do outro lado, existe um outro conjunto, que se conforma num pilar 
duplo circular ou em dois pilares circulares contíguos [figs. 3. 53. e 3.54.].
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SERGIO FERNANDEZ
3.3. Vila Alcina



3.  56.  Conjunto de esquissos da Vila Alcina realizados pela autora.
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3.  57. Planta das habitações. Sem escala.
3.  58. Cortes transversais. Sem escala.
3.  59. Alçados do conjunto, nascente e poente, respectivamente. Sem escala.
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No ano de 1971, o arquitecto Sergio Fernandez projectou duas casas de férias33 similares e 
contíguas, uma das quais para si mesmo e outra para o Dr. António Rocha Melo34, concluídas 
em 1973.

Estas localizam-se em Caminha, município de Viana do Castelo, numa posição elevada da 
encosta que proporciona uma vista privilegiada sobre a foz do Rio Minho com o Oceano 
Atlântico e sobre o Monte de Santa Tecla, no território espanhol.

O projecto é de uma manifesta objectividade e elementaridade; o seu desenho é resultado 
do seu carácter de utilização temporária, das necessidades dos seus ocupantes e moldado de 
acordo com os seus desígnios, conjugando três questões fundamentais: a paisagem, o terreno 
e a economia.

Os seus proprietários pretendiam uma habitação destinada ao ócio, que lhes permitisse o 
isolamento necessário nos momentos de trabalho e de meditação.35 Elaboradas segundo as 
mesmas premissas, ambas possuem a mesma configuração espacial e partilham o mesmo acesso.

33       Apesar de ambas possuírem configurações e contextos idênticos, esta análise concentra-se apenas na habitação 
que tem como proprietário o arquitecto Sergio Fernandez, a qual foi objecto de visita, sendo que a segunda é apenas 
referida para efeitos de contextualização e comparação.
34      ROSETA, Helena [et. Al.] – IAPXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal, p. 185.
35      NEVES, José Manuel das – Atelier 15: Alexandre Alves Costa, Sergio Fernandez, p. 18.

3.3.1. Enquadramento
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3.  60. Vista superior dos portões de entrada das habitações, ilustrando a sua ocultação na paisagem.
3.  61. Portões de entrada das habitações.
3.  62. Vista desde o telheiro de entrada para a casa do Dr. António Rocha Melo, mostrando o seu formato em “L”.
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A presença da paisagem foi determinante para a sua concepção, de tal forma que a mesma 
é transportada para o interior das habitações. A sua inserção no terreno foi, igualmente, 
equacionada, de forma a que as mesmas se fundissem nele, quase como se nele sempre tivessem 
existido.

Aquando da elaboração do projecto, não existiam nenhumas habitações nas proximidades, 
pelo que o arquitecto considerou que o seu desenho não deveria fazê-las sobressair do perfil 
da montanha.36 Por questões construtivas, a melhor opção seria a de adaptar a construção ao 
terreno.37 Posto isto, a casa acompanha efectivamente o terreno, ajusta-se ao seu declive e a 
cobertura perfaz a mesma inclinação.

A sua construção é feita em granito e betão aparente38, assumindo uma aparência rústica e 
assemelhando-se ao terreno [fig. 3. 60.]. No exterior, compõe-se de alvenaria de pedra de 
granito, e no interior, de alvenaria de tijolo; pontualmente, é utilizado o betão armado39, como 
é o caso da estrutura do telheiro comum de entrada.

A planta de cada uma das habitações, de apenas um piso, perfaz a forma de um “L” e as suas 
disposições estão de acordo com a topografia do terreno onde estão inseridas, aproveitando o 
seu lado maior para se apoiarem nas curvas de nível [fig. 3. 62.].40 Entre elas, existe um telheiro 
que lhes é comum e serve de elemento de união, para além de acolher a área de estacionamento 
dos veículos. Ao nível da rua, existe um portão duplo que delimita o lote [fig. 3. 61.], elemento 
esse que não é original do início da construção, constituindo uma posterior aquisição realizada 
por dois motivos: o alargamento do caminho que dava acesso à casa, que se transformou 
numa rua, e a criação de um miradouro/parque de merendas a uma cota superior, contígua, 
porque até àquele momento, o arquitecto Sérgio Fernandez não o tinha previsto, dado o inicial 
isolamento do local.41

A organização espacial no interior da habitação evidencia e potencia, de forma manifesta, a 
interacção entre os ocupantes da mesma: os espaços são interligados e não se verificam divisórias 
entre eles, salvo raras excepções.

36     Sérgio Fernandez [Em linha]: Programa apresentado pelo arquiteto Manuel Graça Dias e dedicado à obra do 
arquiteto Sérgio Fernandez. Breve biografia, resumo da carreira profissional, obras mais significartivas e entrevista com 
o próprio. Sergio Fernandez entrevistado por Manuel Graça Dias. Lisboa/Porto: RTP, 1993. Data de Exibição: 
31/03/1993. [Consult. 08 Ago 2016]. Série: Magazine de Arquitectura e Decoração. Duração: 25’. Disponível na 
Internet:<URL:http://www.rtp.pt/arquivo/index.php?article=1903&tm=22&visual=4.
37     Sérgio Fernandez [Em linha]: Programa apresentado pelo arquiteto Manuel Graça Dias e dedicado à obra do 
arquiteto Sérgio Fernandez. Breve biografia, resumo da carreira profissional, obras mais significartivas e entrevista com 
o próprio. Sergio Fernandez entrevistado por Manuel Graça Dias. Lisboa/Porto: RTP, 1993. Data de Exibição: 
31/03/1993. [Consult. 08 Ago 2016]. Série: Magazine de Arquitectura e Decoração. Duração: 25’. Disponível na 
Internet:<URL:http://www.rtp.pt/arquivo/index.php?article=1903&tm=22&visual=4.
38      NEVES, José Manuel das – Atelier 15: Alexandre Alves Costa, Sergio Fernandez, p. 18.
39      MARTINS, Ivo Edgar Alves - Tectónica e Expressão do Espaço Doméstico - Uma reflexão com base nos projectos 
do arquitecto Sérgio Fernandez – p. 136.
40      BECKER, Annette; TOSTÕES, Ana; WANG, Wilfried (org.) – Arquitectura do Século XX: Portugal, p. 258.
41      Conversa entre a autora e o Arq.º Sérgio Fernandez aquando da visita à habitação, em 23 de Outubro de 2016.
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3.  64. Vista interior da cozinha.
3.  65. Vista interior desde a cozinha para o lado oposto da habitação.
3.  66. Quarto de banho, iluminado apenas pela clarabóia.
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O programa da casa, de 153,5 m2, contém uma sala e uma cozinha, que se posicionam na parte 
mais pequena do “L”, na zona mais a norte; e um quarto-de-banho e três quartos, ou salas de 
dormir, na extensão mais longa do mesmo “L”.

O piso da habitação é revestido de tijoleira de um tom que se assemelha ao amarelo, sendo que 
é aplicada madeira de cor escura nas três escadas.

A entrada na habitação (7 m2), com soleira em granito, é realizada pela zona onde se localizam 
a sala e a cozinha, numa cota superior a estas, e de forma indirecta, uma vez que existe um 
hall de transição entre o conjunto de espaços, provocado por um curto caminho seguido de 
uma curva, marcando o momento. Este é reforçado pela clarabóia que existe nesse local. Nesta 
área, a presença da madeira é bastante notória: para além do revestimento da cobertura, que é 
comum a todos os espaços interiores, o mobiliário fixo e as escadas de acesso são também do 
mesmo material.

A sala, de 31 m2, e a cozinha, de 22,5 m2, encontram-se separadas por uma ligeira diferença 
de cotas de cerca de 0,60 m, mas acabam por constituir um open space, onde a interacção é 
constante [figs. 3. 64. e 3. 65.]. A sala contém dois vãos de iluminação e ventilação com saídas 
para o exterior, e a cozinha possui uma entrada de luz natural, no local de refeições. Na área 
da sala, surge uma lareira, cuja extracção de fumos marca presença na cozinha na condição de 
pilar, assumindo preponderância no espaço até encontrar a saída pela cobertura.

Na cozinha existem vários pormenores e acabamentos em madeira. Inclusive, julga-se que o 
mobiliário de apoio às refeições seja em contraplacado de cor branca. Na área de preparação 
de refeições encontra-se uma faixa de azulejos a servir de revestimento. A sala também contém 
mobiliário em madeira, sendo que na lareira existe uma pequena área de apoio, pavimentada 
de granito. As escadas que unem os dois espaços são revestidas de madeira.

As paredes da zona compreendida (4 m2) entre a entrada, a cozinha, a sala e o início do corredor 
até à porta que dá acesso aos dormitórios, são rebocadas num tom bege.

Entre as zonas de estar e de dormir, situa-se o único quarto-de-banho da casa, com 7,5 m2, 
iluminado naturalmente por uma clarabóia [fig. 3. 66.]. As suas paredes são revestidas de 
azulejo branco, sendo que o tecto é rebocado na mesma cor.

Em toda a casa se observa que o mobiliário é reduzido ao mínimo, mas é na zona dos quartos 
onde esta questão se torna mais evidente.
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3.  68. Alcova n.º 2.
3.  69. Alcova n.º 3, a de casal.
3.  70. Câmara de distribuição para a zona de dormir.
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Os primeiros dois quartos, ou pequenas salas de dormir, cada um com 7,5 m2, não são 
fechados, como habitualmente: abrem-se para uma galeria envidraçada, de 15 m2, que faz a sua 
distribuição. Apenas dispõem de umas cortinas que servem de divisória. O arquitecto Sérgio 
Fernandez não resistiu a encerrar o último quarto, também de 7,5 m2, conferindo-lhe alguma 
privacidade, porém mantendo a galeria envidraçada (7,5 m2), assim como uma abertura para o 
exterior. Comum a todos os quartos é o seu carácter de alcova, num patamar alteado, sem mais 
equipamento a não ser dois colchões [figs. 3. 68. e 3. 69.].

“(...) eu costumava dizer que era uma tenda de campismo em pedra, onde toda a gente 
estava em todo o lado e não queria que houvesse uma excessiva compartimentação (...)”42

Esta solução peculiar adoptada na zona de dormir derivou da combinação de duas 
condicionantes: o usufruto da ligação do espaço interior com a paisagem e a escassez de área 
para construir corredores de distribuição43 [fig. 3. 70.]. Tendo em conta que a habitação seria 
frequentada por pessoas que partilham relações de proximidade, esta foi uma opção viável. 
Como referiu o arquitecto Sergio Fernandez “os quartos continuam a ser um prolongamento da 
vida que se faz (...) na sala”.44

A ala dos dormitórios encontra-se a uma cota superior relativamente ao espaço da cozinha e é 
inteiramente revestida de madeira de meio tom, com a excepção do piso, que é em pavimento 
cerâmico.

42    Cit. pela autora - Sérgio Fernandez [Em linha]: Programa apresentado pelo arquiteto Manuel Graça Dias e 
dedicado à obra do arquiteto Sérgio Fernandez. Breve biografia, resumo da carreira profissional, obras mais significartivas 
e entrevista com o próprio. Sergio Fernandez entrevistado por Manuel Graça Dias. Lisboa/Porto: RTP, 1993. Data 
de Exibição: 31/03/1993. [Consult. 08 Ago 2016]. Série: Magazine de Arquitectura e Decoração. Duração: 25’. 
Disponível na Internet:<URL:http://www.rtp.pt/arquivo/index.php?article=1903&tm=22&visual=4.
43    Sérgio Fernandez [Em linha]: Programa apresentado pelo arquiteto Manuel Graça Dias e dedicado à obra do 
arquiteto Sérgio Fernandez. Breve biografia, resumo da carreira profissional, obras mais significartivas e entrevista com 
o próprio. Sergio Fernandez entrevistado por Manuel Graça Dias. Lisboa/Porto: RTP, 1993. Data de Exibição: 
31/03/1993. [Consult. 08 Ago 2016]. Série: Magazine de Arquitectura e Decoração. Duração: 25’. Disponível na 
Internet:<URL:http://www.rtp.pt/arquivo/index.php?article=1903&tm=22&visual=4.
44    Cit. pela autora - Sérgio Fernandez [Em linha]: Programa apresentado pelo arquiteto Manuel Graça Dias e 
dedicado à obra do arquiteto Sérgio Fernandez. Breve biografia, resumo da carreira profissional, obras mais significartivas 
e entrevista com o próprio. Sergio Fernandez entrevistado por Manuel Graça Dias. Lisboa/Porto: RTP, 1993. Data 
de Exibição: 31/03/1993. [Consult. 08 Ago 2016]. Série: Magazine de Arquitectura e Decoração. Duração: 25’. 
Disponível na Internet:<URL:http://www.rtp.pt/arquivo/index.php?article=1903&tm=22&visual=4.
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3.  72. Vista exterior sul da habitação.
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A nível de vãos, a habitação encerra-se na direcção da rua de acesso, mas, de modo selectivo, 
abraça a paisagem nas orientações de norte a sudoeste, sendo fortemente iluminada de forma 
natural. As caixilharias da habitação são todas em madeira, com portadas no exterior pintadas 
de vermelho. Os vãos de abertura para o exterior possuem soleira em granito.

A cobertura consiste num plano inclinado, de apenas uma água, que atinge o seu ponto mais 
alto na entrada da habitação, localizada a uma cota mais elevada, e acompanha o desnível da 
casa. A sua estrutura é composta por asnas de madeira e, no exterior, é revestida por telhas de 
betão.45 Este elemento unifica as duas casas, omitindo a leitura dos volumes.46

“Apesar das aberturas generosas, a imagem exterior parece querer integrar-se a todo o 
custo no sítio de que nasceu, com os telhados a ecoarem a pendente da colina, e a rudeza 
dos materiais exteriores a parecer nascer da própria forma do terreno local.”47

Grande parte do exterior da habitação é coberta por uma planta trepadeira, que recuou 
temporariamente na zona do telheiro48, mas que começa agora novamente a estender-se, 
reforçando a ligação da construção à natureza.

45      MARTINS, Ivo Edgar Alves - Tectónica e Expressão do Espaço Doméstico - Uma reflexão com base nos projectos 
do arquitecto Sérgio Fernandez, p. 136.
46   MENDES, Manuel; PORTAS, Nuno – Portugal: Architecture 1965-1990. Tendances de l’architecture 
contemporaine, p. 140.
47      BECKER, Annette; TOSTÕES, Ana; WANG, Wilfried (org.) – Arquitectura do Século XX: Portugal, p. 258.
48      Conversa entre a autora e o Arq.º Sérgio Fernandez aquando da visita à habitação, em 23 de Outubro de 2016.
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3.  74. Esquisso da Vila Alcina realizado pela autora.
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3.  75. Rua de aproximação ao local onde se situa o miradouro.
3.  76. Rua de acesso à habitação, onde é possível visualizar-se parte do miradouro do lado direito.
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A visita à Vila Alcina decorreu numa tarde, ora chuvosa, ora de sol, de um dia outonal.

Chegar

A aproximação ao local da obra teve como ponto de partida o centro de Caminha, que dista, 
em tempo, cerca de seis minutos. Numa fase inicial, o percurso foi realizado junto ao Rio 
Minho, em piso estável, alcatroado, sendo possível o alcance de várias perspectivas sobre a área, 
incluindo a marginal espanhola. Sentiram-se os cheiros característicos da proximidade ao rio.

De seguida, foi chegado o momento de entrar na malha citadina, de construção regular e 
cuidada, cujo pavimento se compõe de paralelo de granito. Logo após, principiou-se a 
subida íngreme da encosta, e o caminho passou a ser efectuado entre habitações e terrenos de 
cultivo, com muros de pedra a delimitá-los. Durante parte do itinerário, a pendente pouco 
se alterou, mantendo-se relativamente estável. Houve locais onde as ruas eram mais estreitas 
e as construções se encontravam bastante próximas, mas noutros, a estrada adquiria razoável 
amplidão.

A partir de certa altura, a pendente voltou a acentuar-se. A qualidade do piso tornou-se inferior 
e a largura da rua diminuiu. No decorrer do percurso, observaram-se, com frequência, lotes 
definidos por muros de pedra, dos quais a vegetação se foi apoderando.

3.3.2. Experienciação
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3.  77. Rua de acesso à habitação, que se situa do lado esquerdo.
3.  78. Arquitecto Sergio Fernandez abrindo o portão da sua casa.
3.  79. Telheiro.
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A chegada ao local é antecedida de uma rua estreita, ladeada de terrenos baldios e de vegetação, 
onde o próprio piso foi invadido pelo musgo característico da humidade que se fazia notar. 
Neste local, absorviam-se os intensos cheiros provenientes das ervas e do piso molhado.

A rua que dá acesso à habitação é encimada por um miradouro adjacente a esta, todavia nem 
deste foi possível observar-se distintamente o interior da propriedade, devido à conformação da 
construção no local e à vegetação que a cerca e que a esconde.

Entrar

A entrada na habitação situa-se numa rua de pendente acentuada, de pavimento irregular de 
granito e ladeada por muros de pedra. Naquele local, sobressaíam diversas cores: o verde das 
árvores que investiam sobre o caminho e o castanho das agulhas secas caídas dos pinheiros 
próximos, elementos característicos da época outonal [fig. 3. 77.].

Verificou-se que o telheiro de entrada, onde se estacionam os carros, adquiria proeminência no 
território, face à restante construção.

Embora o espaço de entrada seja partilhado, existem dois conjuntos de portões em ferro, um 
para cada uma das casas, divididos em duas áreas de passagem: uma, mais estreita, para as 
pessoas, e a outra, mais larga, para a entrada de veículos [fig. 3. 78.]. Não obstante a posição da 
entrada face à rua, verificou tratar-se de uma área recolhida e calma, onde é raro ver-se passar 
um carro. Na análise, predominou o silêncio ou os ocasionais sons provenientes da natureza.

Apesar de partilharem o mesmo domínio, não se detectou a existência de objectos delimitadores 
do espaço que marcassem qualquer tipo de separação entre as habitações.

Mal se transpôs o portão de entrada, o olhar foi conduzido através dos planos para a paisagem, 
como se de uma janela se tratasse. O espaço formado pelo alpendre, porém, pareceu algo rude, 
com a estrutura de betão preenchida com tijolo à vista, denotando um aspecto inacabado, 
escuro e ligeiramente sombrio [fig. 3. 79.]. Contudo, sabe-se que aquele é, habitualmente, 
apropriado por vegetação trepadeira, que naturalmente confere um outro valor ao espaço. O 
espaço emanava odores húmidos que se misturavam-se com os cheiros da vegetação em redor.
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3.  81. Entrada da Vill’Alcina.
3.  82. Clarabóia da entrada da habitação.
3.  83. Perspectiva desde a zona de entrada para os vãos da sala.
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Paralelamente ao estacionamento, vislumbra-se um pequeno conjunto de degraus toscos e 
musgosos que dá acesso à cota do vestíbulo de entrada na habitação [fig. 3. 81.], à esquerda, 
formado pelo prolongamento da cobertura que tapa a zona de entrada. A separar este primeiro 
espaço do interior da casa, encontram-se duas das suas paredes de granito, que intensificam 
a rudeza e o pragmatismo do espaço: a pedra dura e áspera. Estes materiais contrapõem-se 
à maciez da porta de entrada, em madeira lacada a negro, de linhas simples, com ferragens 
metálicas polidas. Identificou-se uma pequena fonte de iluminação artificial, junto à entrada. 
Também se reparou num detalhe que introduz familiaridade e poética naquele lugar: um 
objecto de sinalética que identifica o nome da casa “Vill’Alcina”49.

Transpondo a porta de entrada, o cenário revelou-se contrastante: os materiais eram tratados de 
forma cuidada, o espaço achava-se iluminado e pensado de forma meticulosa, o ambiente era 
quente e seco. A soleira da porta é composta por um lancil de granito, esculpido com o formato 
do rebordo de encosto da porta. Do interior, predomina o branco das paredes, assim como a 
cor castanha das madeiras e o seu cheiro. Um foco de luz é imediatamente percepcionado, 
vindo da clarabóia do canto [fig. 3. 82.].

Salienta-se a impressão sentida nos percursos efectuados até ao núcleo da casa, e ao longo 
dela, que se caracterizam por serem sempre realizados vencendo desníveis, traduzindo-se no 
movimento do corpo do utilizador.

Estar, na casa

Nesta habitação, a compartimentação foi evitada, o que levou a uma fusão dos espaços, a forma 
a propiciar a interacção entre os utilizadores.

O movimento introduzido pela forma de como a habitação acompanha o declive do terreno é 
sentido no seu interior, com o desenvolvimento dos diferentes espaços a cotas distintas, assim 
como pelas perspectivas do exterior. Logo após a entrada na casa, o olhar foi conduzido, de 
modo imediato, para os vãos da sala, que se encontram defronte e uma cota inferior, apontando 
e fazendo um enquadramento da paisagem [fig. 3. 83.]. A pendente do tecto reforça esta 
circunstância.

A conciliação entre a existência de diversos vãos de iluminação com o revestimento das paredes 
em tons claros confere uma abundante luminosidade ao espaço da habitação. A utilização de 
cortinas de cor amarela num conjunto de vãos de grande dimensão na área da sala reveste o 

49       Esta placa foi trazida pelo arquitecto Sergio Fernandez de uma habitação que pertenceu aos seus pais, localizada 
no campo, junto a Braga, onde este foi o único, de entre os membros da sua família, a prezar os períodos de tempo 
lá passados; o nome coincide com o de sua mãe. in COSTA, Alexandre Alves [et. Al.] – Só Nós e Santa Tecla: A Casa 
de Caminha de Sergio Fernandez, p. 173.

GSEducationalVersion

3.  84. Planta esquemática da obra. Escala 1:200.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Rocha.

Muros.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Jardim.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Aproximação ao desenho real.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Ponto de vista da fotografia.

Área pavimentada.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso



248

3.  85. Perspectiva interior da sala, mostrando a lareira.
3.  86. Alcova n.º 1.
3.  87. Perspectiva da alcova n.º 3 para a paisagem.
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espaço da mesma cor, provocando um intenso efeito cromático.

O material utilizado para o revestimento do piso não potencia a produção de ruído no acto 
de calcorrear o espaço, excepto nos três conjuntos de escadas, onde se denotou a presença da 
madeira, pelos seus sons característicos.

Existindo uma fluidez na leitura do espaço, constatou-se que a propagação de sons e odores se 
encontra viabilizada.

Na sala [fig. 3. 85.], localiza-se um componente de forte carácter sinestésico: a lareira. Este 
elemento consegue estimular a interacção simultânea de todos os sentidos do corpo humano.

No que respeita à área de dormir, reconheceu-se que a configuração peculiar das alcovas [fig. 
3. 86.] incita vigorosamente à sua utilização. Estas podem ser percepcionadas de vários modos, 
porém sugere-se a de as encarar enquanto plateia de um espectáculo que acontece no exterior: 
a paisagem.

Todavia, este encanto não se limita, de todo, ao exterior. Quando se vivenciaram os pequenos – 
e limitados ao mínimo – refúgios em madeira, descobriu-se que estes disputam de igual modo 
a atenção do visitante, por particularidades como: o seu revestimento integral em madeira, o 
seu assentamento num pódio, os colchões livremente pousados e revestidos de tecido cor de 
laranja, as barreiras visuais que se limitam a um conjunto de cortinas de cor verde, tudo envolto 
numa cobertura inclinada que garante a unidade do conjunto.

Prevê-se que a questão da privacidade possa ficar um pouco comprometida, especialmente no 
que respeita à vida familiar, no entanto esta não parece ter constituído um grande entrave, tal 
como anteriormente referido.

Estar, na paisagem

Para além do previamente exposto, há uma particularidade deveras pertinente na forma de como 
esta habitação se relaciona com a paisagem: as suas aberturas não se rendem desmesuradamente 
ao entorno, são comedidas [fig. 3. 87.]. Assim sendo, não é a paisagem que determina a 
conformação da casa, uma vez que esta não se encontra submetida à primeira.

Para a construção das habitações, a topografia do local foi apenas ligeiramente alterada. A própria 
construção é que se adaptou às condições do terreno, procurando-se até que esta em pouco 
alterasse a morfologia do local. Assim, e cumprindo uma das intenções iniciais de projecto, as 
casas em pouco interferem na paisagem, apresentando-se como se do solo brotassem, como se 
dele fizessem parte.

GSEducationalVersion

3.  88. Planta esquemática da obra. Escala 1:200.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Rocha.

Muros.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Jardim.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Aproximação ao desenho real.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Ponto de vista da fotografia.

Área pavimentada.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso



250

3.  89. Pormenor de um canto de uma alcova.
3.  90. Pormenor da arrumação junto às escadas de entrada.
3.  91. Pormenor da instalação das cortinas das alcovas.
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A despeito de existir uma estreita conexão entre o interior e o exterior da habitação, julga-se 
que estas duas circunstâncias são independentes, e que a casa não se encontra subjugada ao seu 
encantador entorno.

Atentar

No que à transição entre revestimentos diz respeito, sublinha-se o tratamento conferido 
às alcovas. Assente num socalco construído no mesmo material, todas estas câmaras são 
inteiramente revestidas de madeira [fig. 3. 89.]. Estes pequenos espaços revestem-se de uma 
comodidade e aconchego sem igual, transmitido pelo conforto intrínseco do material, aliado à 
intimidade conferida pelas suas reduzidas dimensões.

Considerou-se deveras interessante a forma como a zona de entrada foi aproveitada para 
arrumação, ao mesmo tempo que dotada do conforto da utilização da madeira no equipamento. 
Não obstante a sua interacção com as escadas, a área de arrumação é todo ela aproveitada, 
resultando num bom aproveitamento e numa curiosa caracterização e revalorização do espaço 
[fig. 3. 90.].

Na zona de dormir, a privacidade das alcovas é assegurada pela utilização de cortinados opacos 
verdes, assim como um conjunto de estores de cor clara protegem a sala dos olhares e das 
luzes provenientes do exterior. Para ambas as situações, foi notado que o arquitecto Sergio 
Fernandez adoptou estratégias de encobrir as ferragens e partes técnicas da instalação destes 
elementos. Para os cortinados das alcovas, deixou um fosso na separação dos espaços, do qual 
pendem [fig. 3. 91.]. No caso dos estores das salas, adicionou uma trave de madeira do lado de 
dentro, conferindo-lhe uma barreira visual desde o interior, sendo que do lado de fora já não 
é perceptível.
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EDUARDO SOUTO DE MOURA
3.4. Casa em Moledo



3.  93. Esquisso da Casa em Moledo realizado pelo Arquitecto Eduardo Souto de Moura.
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3.  94. Plantas de implantação e de piso. Sem escala.
3.  95. Corte transversal. Sem escala.
3.  96. Alçado poente. Sem escala.
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No litoral norte de Portugal, junto à foz do Rio Minho e no concelho de Caminha, distrito 
de Viana do Castelo, localiza-se, na união de freguesias de Moledo e Cristelo, uma habitação 
unifamiliar cujo projecto é da autoria do arquitecto Eduardo Souto de Moura.

Inserida num terreno agrícola de grandes dimensões, a cota alta e proximamente à zona costeira, 
desfruta de uma localização privilegiada sobre o Oceano Atlântico, a foz do Rio Minho e o 
Monte de Santa Tecla, em Espanha.

O projecto foi concebido no ano de 1991, tendo sido construído sete anos mais tarde, em 
1998, período de tempo durante o qual existiu um diálogo50 entre o arquitecto e o cliente, o 
Dr. António Rui Reis51, de aproximação à ideia final. Este projecto consiste numa variação de 
uma outra habitação idealizada pelo mesmo arquitecto em Baião.52 As duas aproximam-se no 
que refere ao programa e ao terreno onde se insere.53

Em ambas as situações, a intenção seria a de adequar a construção da casa ao terreno de 
implantação, no entanto, no caso da habitação em análise, foi necessária uma grande intervenção 
no mesmo, cujos custos ultrapassaram o valor da edificação da própria casa.54

50     Eduardo Souto de Moura: Temi di Progetti/Themes for Projects. Mostre di architettura al Museo d’arte - Museo 
d’arte Piazza San Giovanni Mendrisio 2 Giugno 1998 22 Luglio 1998, p. 94.
51      ROSETA, Helena [et. Al.] – IAPXX – Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal, p. 222.
52      ESPOSITO, Antonio; LEONI, Giovanni – Eduardo Souto de Moura, p. 144.
53      ZAMORA MOLA, Francesc (ed.) – Eduardo Souto de Moura, Architect, p. 22.
54      Eduardo Souto de Moura: Obra Reciente. 2G Revista Internacional de Arquitectura. 1998/I, n.º 5, p. 44.

3.4.1. Enquadramento
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3.  97. Corredor exterior.
3.  98. Habitação inserida no terreno.
3.  99. Corredor exterior.
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O terreno estaria já terraplenado, mas com curtas distâncias entre os desníveis e cada um deles 
com um metro e meio de altura, algo que impediria a praticabilidade do projecto que o arquitecto 
Eduardo Souto de Moura tinha em mente.55 Assim, propôs ao cliente a transformação do 
solo, de modo a que os socalcos se distanciassem, sendo sustentados por muros de contenção, 
erigidos com pedras do terreno anteriores à intervenção [fig. 3. 97.].56 As cotas de implantação 
e do terreno foram, apesar das modificações, mantidas.57 O recurso a esta solução permitiu o 
dobro da área de cada terraplenagem, assim como a redução das mesmas para metade.

A casa, de 200 m2, é, então, inserida numa plataforma que foi escavada o suficiente para 
conseguir acomodar o programa pretendido [fig. 3. 98.].58 É limitada a norte e a sul pelo 
próprio solo, resultando em duas fachadas cegas, e a nascente e a poente pelas suas fachadas 
envidraçadas. A poente, abre-se para a paisagem; a sul, encara um talude rochoso.

A planta da habitação configura-se de forma rectangular, num único piso, orientada a poente, 
para a paisagem, possuindo um corredor de circulação do lado nascente que dá acesso a 
praticamente todos os compartimentos da habitação, com abertura integral para o talúde 
rochoso. A habitação possui três quartos virados a poente, um deles uma suíte, um outro 
quarto-de-banho, uma sala de jantar e de estar, uma cozinha e duas divisões de arrumos, uma 
voltada para o interior e outra para o exterior. Todas as divisões, com a excepção do quarto de 
arrumos interior, têm abertura para o exterior, uma vez que os vãos conformam a fachada por 
intermédio de portas de correr. A entrada na habitação é feita por um destes vãos, na sala, onde 
se dá o encerramento da casa. Esta divisão estende-se de uma fachada envidraçada à outra, tal 
como a cozinha que, para além desta particularidade, ainda se prolonga a um pequeno pátio 
exterior, de serviço, confinado entre as rochas.

Ligeiramente recuada em relação ao muro de contenção, a casa insere-se na plataforma, pelo 
que os muros são prolongados cerca de 4 m de ambos os lados e ajudam a desenhar um corredor 
exterior que acompanha a fachada poente [fig. 3. 99.]. Os mesmos muros fazem o contorno 
dos topos norte e sul da habitação.

55      ESPOSITO, Antonio; LEONI, Giovanni – Eduardo Souto de Moura, p. 144.
56      Idem, ibidem, p. 144.
57      Idem, ibidem, p. 144.
58      Souto de Moura 1980-2012. AV Monografías Monographs. 151 (Setembro-Outubro 2011), p. 60.
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3.  101. Quarto-de-banho de serviço, de porta aberta mostrando o corredor interior. 
3.  102. Quarto n.º 3, mostrando a interacção com a paisagem do lado exterior.
3.  103. Quarto n.º 2, mostrando a interacção com a paisagem do lado interior.
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O piso da maioria da habitação é revestido em madeira, de tom variável entre o meio tom e o 
escuro, exceptuando o do quarto-de-banho de serviço, por completo, e o de parte do quarto- 
-de-banho pertencente à suíte. Os seus tectos são inteiramente pintados de branco.

Os arrumos exteriores, com 7 m2, só têm acesso por fora da habitação; é lá que se localizam 
alguns equipamentos necessários ao funcionamento da casa, como é o caso do esquentador. É, 
também, neste espaço, com acesso exclusivo pelo exterior, que se guardam os utensílios de apoio 
à jardinagem, não sendo necessária a abertura da casa para esse tipo de serviços de manutenção. 
Na parede norte passa o muro de contenção, em pedra; as paredes este e sul são rebocadas de 
bege; a divisória a oeste corresponde à fachada poente, cuja caixilharia é de madeira, composta 
por duas portas de correr, com fechadura. Os arrumos interiores, de 6 m2, partilham a mesma 
parede a norte que a da divisão referida anteriormente, do muro de contenção, mas as restantes 
são rebocadas de bege. Apesar de não contactar com a fachada, visto tratar-se de uma divisão 
interior, possui uma clarabóia, que a ilumina de forma natural.

O quarto-de-banho de serviço [fig. 3. 101.], com 5 m2, possui um revestimento de pedra 
mármore polida, similar à utilizada no chão. No caso das paredes, o revestimento encontra 
o seu limite pelo alinhamento da padieira da porta. Acima disso, as paredes são rebocadas 
de bege. O lavatório consiste num bloco maciço de mármore esculpido igual ao utilizado no 
pavimento e paredes. Este espaço é iluminado naturalmente por uma clarabóia.

Todos os quartos [figs. 3. 102. e 3. 103.], cada um dos individuais com 17 m2, são similares: 
o piso é revestido com madeira e a entrada é efectuada pelo lado esquerdo, situando-se nesta 
área uma estante embutida em madeira, do lado direito. As paredes são rebocadas de bege. O 
mobiliário é mínimo, limitado praticamente ao essencial, todo ele em madeira, porém dispondo 
de uma peça de tapeçaria no chão. Todos os quartos se prolongam até à fachada envidraçada, do 
lado poente, pelo que obtêm uma forte iluminação natural, assim como uma vista excepcional 
para a paisagem, podendo ajustar a quantidade de luz recebida ou resguardar a sua privacidade 
recorrendo ao uso de estores de lâminas horizontais de madeira. O alinhamento da porta de 
entrada, quando aberta, possibilita um eixo de visibilidade directo para o talúde rochoso do 
lado oposto.

O quarto suíte (16 m2) localiza-se no prolongamento do muro de contenção, pelo que 2/3 
da sua fachada encontra esse obstáculo para a paisagem. Porém, essa barreira é útil na medida 
em que, logo de seguida, surge o quarto-de-banho privativo, com 6 m2, que necessita de 
recolhimento. Entre as divisões, existe uma porta de correr de madeira. Este quarto-de-banho 
é muito similar ao de serviço no que toca aos revestimentos, com a diferença de que parte do 
seu piso é em madeira, no prolongamento da ligação com o quarto, alterando-se apenas para 
mármore junto da banheira. Esta divisão também se encontra junto à fachada, cuja iluminação 
é similar à dos quartos, com estores de madeira para reforço da privacidade ou possibilidade de 
escurecimento ou protecção do sol.
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3.  105. Corredor interior, mostrando a vegetação e as rochas no exterior.
3.  106. Perspectiva da sala na direcção do mar.
3.  107. Perspectiva da sala na direcção nascente.
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O corredor de distribuição [fig. 3. 105.], de 20 m2, assume uma grande importância na casa. 
Tal como referido, o lado nascente é totalmente envidraçado e defronta uma superfície rochosa 
e com vegetação, sendo possível a visualização dos terrenos da cota superior. Do lado poente, 
apresenta uma parede contínua revestida com painéis de madeira, ocupando toda a extensão 
da altura do pé-direito, que ora dão entrada para os quartos, quarto-de-banho ou arrumos, ora 
abrem armários para arrumos, sendo facilmente identificáveis pelos seus puxadores metálicos. 
Parte deles são fixos. A norte, termina com o muro de contenção em pedra, num cenário de 
efeito cénico, enquanto que a sul dá acesso à sala de estar e de jantar, à área comum.

Reforçando o carácter autónomo e distinto das fachadas, verifica-se que o material utilizado nas 
suas caixilharias não é o mesmo: na fachada poente, a caixilharia é em madeira, enquanto que 
na fachada nascente, são de alumínio.

A sala [figs. 3. 106. e 3. 107.], de 50 m2, é o ponto de união da habitação, uma vez que 
contém a entrada e é onde se dá a transição entre as áreas de uso mais público e as de uso 
privado. Prolongando-se desde a fachada nascente até à poente, compreende-se que é uma 
divisão de intensa iluminação natural. Apenas dispõe de estores de madeira do lado poente, 
dispensando os do lado oposto. Contém o mobiliário necessário à serventia das zonas de estar 
e de refeições. A norte, possui uma parede de armários de arrumação fixos em madeira, com a 
altura igual à do pé-direitos, em continuidade com o corredor de distribuição. Ainda a norte, 
situa-se um espelho, com a mesma altura, entre a fachada poente e os armários, conferindo 
uma ilusão de prolongamento do espaço. A divisória da sala, a sul, corresponde a uma parede 
revestida de pedra, de aparência idêntica à dos muros de contenção, que aloja uma lareira, e 
cujo revestimento se estende pelo lado oposto, na divisão seguinte, que é a cozinha. Dispõe 
de uma tapeçaria na zona de estar, junto aos sofás, em frente à lareira. No prolongamento da 
parede revestida de pedra, surge uma porta de madeira de correr, junto à fachada poente, que 
separa este espaço do da cozinha.
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3.  109. Interior da cozinha, mostrando o seu pátio exterior.
3.  110. Perspectiva exterior da habitação, mostrando o corredor exterior.
3.  111. Cobertura, rodeada pela paisagem.
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A cozinha, com 17 m2, é circundada de paredes de pedra. É limitada a norte pela parede 
revestida a pedra, atrás descrita, que reproduz os muros de contenção que a definem a sul; 
estas duas paredes estendem-se a este e formam um pequeno pátio exterior, já mencionado, de 
utilização exclusiva desta divisão. A parede sul une-se ao muro de contenção da plataforma, 
que por sua vez se alonga pelo exterior em toda a largura da cozinha, não permitindo a vista 
directa para a paisagem a poente. A este e a oeste, a cozinha [fig. 3. 109.] é delimitada pelas 
fachadas envidraçadas. Do lado norte, o equipamento é em aço inoxidável, opondo-se ao do 
lado sul, que é em madeira. Neste local também existe um pequeno tapete a ocupar parte do 
espaço de serviço.

O piso do corredor exterior do lado poente da habitação [fig. 3. 110.], confinado pelos muros 
de contenção e a própria casa, em deck de madeira.

A cobertura assume-se como um plano horizontal literalmente pousado sobre a construção, 
sendo deixado o seu pavimento visível59 [fig. 3. 111.]. Esta foi concebida enquanto peça 
independente, alcançando o lugar de fachada superior da habitação.60 A uma laje de betão, 
isolada termicamente e impermeabilizada, acresce uma outra camada rígida de cascalho.61 
Naquele plano horizontal liso e de nível, sobressaem as chaminés e outros sistemas mecânicos, 
em aço inoxidável.62

59      ESPOSITO, Antonio; LEONI, Giovanni – Eduardo Souto de Moura, p. 144.
60      Souto de Moura 1980-2012. AV Monografías Monographs. 151 (Setembro-Outubro 2011), p. 60.
61      Idem, ibidem, p.60.
62      Idem, ibidem, p.60.

GSEducationalVersion

3.  112. Planta esquemática da obra. Escala 1:200.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Rocha.

Muros.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Jardim.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Ponto de vista da fotografia.

Áreas em análise.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso



3.  113. Esquisso da Casa em Moledo realizado pelo Arquitecto Eduardo Souto de Moura.
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3.  114. Zona de planície, ainda alcatroada.
3.  115. Subida de aproximação ao local.
3.  116. Área próxima ao portão de acesso à propriedade.
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Numa manhã solarenga de Outono, foi efectuada a visita à Casa em Moledo.

Chegar

O percurso iniciou-se numa rotunda da zona central da freguesia de Moledo. Neste local, 
ouviam-se os ruídos característicos do tráfego automóvel, uma vez que se trata de uma zona 
movimentada, e era sentido o cheiro do pavimento alcatroado aquecido pelo sol. O percurso 
teve uma duração de aproximadamente cinco minutos.

A viagem começou numa zona de planície [fig. 3. 114.], mas rapidamente se modificou, subindo 
de cota na inclinação da encosta. Numa primeira fase, a estrada era alcatroada e estável, sendo 
limitada por terrenos, na sua maioria cultivados, e de alguma vegetação. Porém, principiada a 
inclinação, as ruas começaram a tornar-se inclinadas e estreitas, o pavimento passou a compor-se 
irregularmente de cubo de granito e, à sua volta, visualizavam-se maioritariamente habitações, 
com os tradicionais muros em pedra a delimitar o seu loteamento, e campos agrícolas [figs. 3. 
115. e 3. 116.].

Com o aumento de cota, notou-se, naturalmente, uma condensação das construções e uma 
diminuição do tráfego automóvel, pelo que o ruído a ele derivado esmoreceu, dando lugar aos 
sons da natureza.

3.4.2. Experienciação



270

3.  117. Portão de acesso à propriedade.
3.  118. Subida dentro da propriedade até ao local de implantação da habitação, visualizando-se as ruínas existentes.
3.  119. Escadas de acesso ao patamar da casa.
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A rua que dá acesso ao portão de entrada no terreno da habitação é deveras íngreme e de 
passagem afunilada. Neste ponto, constatou-se uma transformação de pavimento, passando de 
cubo de granito para pedra irregular granítica.

Entrar

Pela sua configuração e recolhimento face à rua que lhe dá acesso, facilmente seria uma entrada 
que passaria despercebida a um olhar menos atento. O elemento que a identifica será certamente 
o grande portão em aço corten [fig. 3. 117.], destoante de todo o panorama vizinho.

A Casa em Moledo insere-se numa grande propriedade, de grande declive, repleta de vegetação 
e taludes rochosos. O caminho percorrido desde o portão de entrada na quinta até à porta da 
habitação é consideravelmente extenso e íngreme. Por isso, em poucos metros percorridos, 
tornou-se evidente a presença da paisagem que cerca este espaço. Pôde também notar-se que 
parte do terreno é selvagem, ou seja, é deixado crescer consoante a sua natureza, porém, a outra 
porção é cultivada.

À medida que este espaço era percorrido, uma noção de quietude e de privacidade instalava-se, 
apesar de inconscientemente parecer um terreno público, visto o seu carácter bravio. Apenas 
os sons e os cheiros da natureza eram sentidos: o zumbido das abelhas, as folhas das árvores a 
esvoaçarem com a brisa, os cheiros da relva aparada e os dos frutos.

A certa altura, avistou-se uma ruína [fig. 3. 118.], propositadamente deixada no local, com a 
natureza e o tempo a tirarem partido dela.

As cores diversificaram-se: o verde e o vermelho agitado da vegetação, o castanho das folhas 
caducas arrastadas pelo chão, o cinzento do granito presente em toda a construção, o azul 
do céu e das águas ao longe, a luz amarela do sol e a quantidade de sombras que se criam, 
irrequietas.

Por fim, observou-se uma construção em granito, desta vez mais cuidada, com uma escadaria 
que dava acesso ao patamar da habitação [fig. 3. 119.]. Esta divisão em socalcos sugere a ideia 
de uma organização humana na (des)ordem da natureza.

Quando se alcançou o patamar onde se insere a habitação, sentiu-se nos pés a diferença de 
pavimento, da dureza da pedra para a maciez e a textura aveludada da relva fofa e cuidadosamente 
cortada, para a permeabilidade da terra. Simultaneamente, ouviam-se os sons característicos do 
pisar das folhas secas, levemente atenuadas pelo amortecimento do solo.
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3.  120. Área de entrada na habitação.
3.  121. Perspectiva da sala, podendo ver-se as aberturas e a iluminação natural de ambos os lados.
3.  122. Perspectiva poente desde o interior do quarto n.º 3.
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Desde as escadas até à zona de entrada na casa, existe um caminho em pedra granítica 
ligeiramente irregular, podendo evitar-se pisar a relva. Este remete o utilizador para uma 
plataforma, também em granito, que marca a zona de entrada [fig. 3. 120.]. A entrada na 
habitação propriamente dita é antecedida por mais uma mudança de pavimento: o deck de 
madeira, com o seu ranger característico.

Na realidade, não obstante a marcação do ponto de entrada na habitação na zona da sala 
através de uma fechadura, toda a casa está em contacto directo com o exterior, uma vez que em 
praticamente todas as divisões se consegue entrar e sair. Esta é uma residência onde a privacidade 
dificilmente existiria se não tivesse o seu vasto terreno privado em volta, assegurando-lhe a 
protecção e discrição necessárias. A distinção entre o estar dentro e o estar fora foi obviamente 
percepcionada, no entanto, esta compõe uma situação deveras contrastante com uma qualquer 
outra habitação cujos limites são, no seu essencial, opacos, e onde a porta assinala uma evidente 
separação entre os ambientes.

Estar, na casa

Isolada no cimo de um terreno privado, onde a domesticidade é resguardada, uma sensação de 
serenidade e quietude foi calmamente experienciada.

No interior, a clareza e simplicidade do desenho da planta e da sua construção são claramente 
perceptíveis.

Nesta habitação, sente-se que a separação entre o interior e o exterior é deveras ténue, uma 
vez que possui as suas duas maiores fachadas envidraçadas, das quais a poente pode ser quase 
integralmente recolhida [fig. 3. 121.].

Verificou-se ainda que, em virtude desta última questão, os odores e sons provenientes do 
exterior, como o cheiro da relva acabada de cortar ou o trinar dos pássaros, se propagam 
facilmente pela casa, assim que os vãos são abertos.

Ficou confirmado que a iluminação natural é abundante ao longo de todo o dia, e que em 
todas as divisões se usufrui dela, visto que se encontram junto à fachada [fig. 3. 122.] ou são 
aprovisionadas de aberturas zenitais. A conjugação da forte iluminação natural com a cor clara 
da maioria dos planos verticais viabiliza a luminosidade constante na casa.

A lareira, situada na sala, constitui um elemento de forte índole sinestésica no espaço, uma vez 
que é capaz de provocar a acção síncrona de todos os sentidos humanos.

Constatou-se que as paredes em pedra irregular (ou revestidas do mesmo material) causam um 
entusiasmante efeito textural nos espaços onde interagem, designadamente o da sala e o da 
cozinha, conferindo-lhes inclusive variação cromática. 
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3.  124. Relação entre a habitação e o exterior.
3.  125. Pormenor das transições dos revestimentos do WC da suíte, mostrando os alinhamentos dos elementos.
3.  126. Corredor interior.
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Estar, na paisagem

Não apenas pelas perspectivas que obtém sobre o oceano Atlântico, a foz do rio Minho, parte 
do concelho de Caminha e o Monte de Santa Tecla [fig. 3. 124.], já no território espanhol, 
a habitação insere-se num território natural que, só por si, é de um magnetismo e encanto 
singular.

A topografia do terreno foi consideravelmente manipulada para a construção da casa, na sua 
área de implantação, um aspecto que se tornou bastante evidente aquando da visita ao local. 
Não obstante esta particularidade, julga-se que o terreno se reveste, de igual modo, de grande 
harmonia e delicadeza.

Após cuidada análise, considera-se que o estar dentro e o estar fora são realidades que, nesta casa, 
se miscigenam. Pela experimentação do lugar, crê-se que seja de uma intensidade indescritível 
a experiência de sentir os fenómenos meteorológicos a partir do interior da casa, à distância de 
uma divisória tão subtil.

A habitação abre-se deliberada e sobejamente para a paisagem e é paisagem, pela maneira como 
se funde na mesma.

Atentar

No que respeita à transição entre revestimentos, destacam-se as que se observaram nos quartos-
-de-banho. No individual, a diferença de pavimento é efectuada logo à entrada, junto ao 
corredor de distribuição. Na que pertence à suíte [fig. 3. 125.], esta transição é feita apenas 
junto à região da banheira. O mesmo material de revestimento é utilizado no pavimento e 
nas paredes até a uma determinada altura, limite esse que é respeitado pelos vários elementos 
utilizados, como é o caso da protecção de vidro da banheira e do limite superior do espelho. O 
espelho assume uma dimensão que substitui na perfeição duas placas de revestimento.

Verificou-se, em toda a casa, uma grande clareza e simplificação dos planos, tanto dos verticais 
como dos horizontais, no entanto, é no corredor de distribuição interior [fig. 3. 126.] que se 
considera que esta questão se arroga de uma importância acrescida. Do lado nascente, uma 
fachada sequencial envidraçada, emoldurada de uma sóbria caixilharia metálica, do oposto, um 
plano ininterrupto de painéis de madeira, que ora abrem para dar acesso a divisões ou espaços 
de arrumação, ora são fixos mas colocados sob esta finalidade: a ideia de continuidade. De 
materialidades e propósitos distintos, porém incumbidas da mesma função.
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3.  128. Pormenor da instalação dos estores num dos quartos.
3.  129. Pormenor mostrando as instalações dos estores e da porta de correr, assim como o batente das caixilharias.
3.  130. Perspectiva mostrando a porta de correr, os estores e o batente das caixilharias.
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Entre o tecto falso e a fachada de caixilharia de madeira do lado poente, é deixado um pequeno 
fosso onde são instalados os estores da habitação [figs. 3. 128. e 3. 129.]. Mediante o exposto, 
estas ferragens não ficam a descoberto, nem do interior nem do exterior. Apenas a zona da 
cozinha não dispõe de estores, embora contenha a mesma abertura onde estes eventualmente 
possam ser acrescentados.

As portas da habitação não possuem aro, sendo contínuas ao longo da totalidade do pé-direito. 
As duas portas de correr, localizadas entre a cozinha e a sala e na suíte, inserem-se nas paredes 
de apoio. O seu suporte é superior, cujas ferragens se encontram escondidas em fendas no tecto 
falso [figs. 3. 129. e 3. 130.]. O batente de cada uma destas portas é comum a dois conjuntos 
de caixilharias, tratando-se de um elemento também construído em madeira [figs. 3. 129. e 3. 
130].

GSEducationalVersion

3.  131. Planta esquemática da obra. Escala 1:200.

Muros.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Jardim.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Ponto de vista da fotografia.

GSEducationalVersion

ROCHA

CASA

CASA

JARDIM

AGUA

MUROS

PAVIMENTO
LINHA

APROXIMAÇÃO

Vila alcina Casa em Moledo Alcino Cardoso

Rocha.



277



CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Se por um lado, este estudo partiu da identificação de uma questão que se considerou constituir 
um problema no modo de projectar a forma arquitectónica, por outro, adveio de uma ânsia há 
algum tempo em processo de contemplação mental.

Considera-se que a arquitectura não se resume à mera formalização de espaços. Não é 
automática nem obedece a um conjunto de parâmetros pré-determinados com vista a dar 
respostas objectivas e evidentes a cada problema imposto. A arquitectura de excelência é aquela 
que efectivamente dá forma a um vazio, respeitando o seu carácter, atendendo ao programa 
solicitado e respondendo às necessidades dos seus utilizadores, não só físicas como também 
psicológicas e sensoriais. E é fundamentalmente sobre esta última variável que a presente 
dissertação se debruçou.

O indivíduo apreende e estrutura a sua própria concepção do mundo através dos estímulos 
sensoriais que por ele lhe são transmitidos. O espaço arquitectónico é percepcionado da mesma 
maneira, ou seja, por meio de estímulos de carácter sensorial que dele se disseminam.

Com a realização deste exercício, é alcançado um entendimento acerca dos processos incursos 
no acto de percepcionar a obra arquitectónica. O conforto físico e psicológico que o indivíduo 
sente ao percepcionar um espaço pode ser antecipado e previamente potenciado se o modo 
como este processo se desenrola for apreendido e o arquitecto tornar estes conhecimentos 
proveitosos para o desempenho do seu ofício.

Neste sentido, considerou-se imperativa a aplicabilidade deste conteúdo no recurso que dá 
forma à arquitectura: os materiais de construção. Estes constituem o meio através do qual a 
arquitectura comunica com o homem, por intermédio da percepção sensorial que o mesmo 
obtém dela. Por conseguinte, o arquitecto faz transparecer as suas intenções projectuais pela 
forma como manipula a matéria, expressando-se desta maneira para com o utilizador.

Assim, deve constituir um desígnio do arquitecto o de proporcionar a mais enriquecedora 
das experiências a quem vivenciar o espaço por si projectado. A sua produção deve ser capaz 
de desencadear sensações na pessoa que a vive, e ter por base a intenção de marcar de forma 
ímpar e positiva a sua experiência. Por outras palavras, o arquitecto deve suscitar a emoção no 
utilizador, com as obras que idealiza.

A experiência será tanto mais rica quanto mais estímulos sensoriais despertar no ser humano. 
A obra arquitectónica deve despoletar reacções de ordem visual, táctil, olfactiva, auditiva e, 
inclusivamente, deve exercer influência sobre o paladar humano, quando aplicável. Ou seja, deve 
ser multissensorial. As experiências intensas são as mais prováveis de ficarem permanentemente 
registadas na memória do sujeito, por intermédio de poderosas associações sensoriais. Uma obra 
que seja capaz de estimular ao máximo a componente sensorial do seu utilizador proporcionar- 
-lhe-á uma experiência memorável, potenciando o seu bem-estar físico, psicológico e emocional, 
e contribuindo, naturalmente, para a sua qualidade de vida.
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Há que salvaguardar o facto de toda e qualquer experiência ser singular para cada indivíduo, 
razão pela qual não é possível estabelecer-se um conjunto de critérios que seja infalível 
e aplicável a todos os casos, e que garanta o êxito de toda a obra arquitectónica. Todavia, 
podem aumentar-se as probabilidades de o sucesso arquitectónico acontecer, pelo recurso à 
aprendizagem de parte do que este implica, nomeadamente das questões que nesta prova se 
abordam. Por um lado, tendo conhecimento de como a percepção humana da arquitectura se 
processa, uma vez que este possibilitará a que se possa projectar com uma maior sensibilidade 
e, deste modo, tentar fazer com que a obra toque o coração de quem a experiencia. Por outro 
lado, através da consciencialização das relações estabelecidas entre o indivíduo e os diversos 
materiais de construção, com a finalidade de se poder tirar partido das suas propriedades físicas, 
psicológicas e emocionais no acto de projectar.

Posto isto, salienta-se a importância da escolha do material ainda na fase da concepção do 
projecto, reprovando-se por completo a depreciação deste princípio. Este corresponde a uma 
condicionante que definirá a qualidade e a identidade da obra arquitectónica, pelo que é 
forçoso que seja alvo de uma ponderação minuciosa e de uma grande maturação aquando da 
elaboração do projecto. Decisões tomadas por impulso e/ou somente na altura da sua aplicação 
geram incongruências que serão suficientes para a sua posterior renúncia. Sendo o reflexo do 
seu carácter e da sua expressão, os materiais constituem o fundamento da forma arquitectónica, 
carregados de significados e de emoções.

As análises efectuadas aos casos de estudo traduziram-se num meio de colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos ao longo da elaboração desta dissertação. As três obras partilham 
de uma poética ímpar e proporcionam ao visitante experiências variadas a nível sensorial. A 
Casa Alcino Cardoso, do arquitecto Álvaro Siza Vieira, distingue-se pela fascinante conjugação 
entre o antigo e o novo, tratando-se de uma transformação de uma construção já existente. 
A especificidade da Vila Alcina, do arquitecto Sergio Fernandez, é marcada pela sua relação 
ímpar com o território onde se insere. A Casa em Moledo, do arquitecto Eduardo Souto de 
Moura, caracteriza-se pela sua ténue separação entre o interior e o exterior. Houve uma grande 
preocupação na descoberta da materialidade de cada uma das obras e um profundo esforço no 
sentido de identificar os estímulos sensoriais nelas percepcionados.

Antes das idas a cada um dos locais, as obras tinham já uma sólida fundamentação e estavam 
intimamente estudadas, transmitindo a ideia de que já se conhecia cada recanto e pormenor 
seus, porém, nada se poderia comparar às sensações que, na realidade, foram percepcionadas 
aquando das experiências, e à forma de como estas se entranham no íntimo do ser humano.

A constatação deste facto equivaleu-se a um objectivo da presente dissertação alcançado, uma 
vez que, a partir da realização das visitas às habitações, se tornou evidente que a experiência 
arquitectónica somente se tornará completa se for presencial, pela possibilidade do confronto 
entre o corpo do utilizador e o corpo da arquitectura. Meras representações nunca igualarão a 
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experiência física e emocional do espaço, portanto, há questões que, simplesmente, não são de 
todo representáveis e necessitam de ser vividas para serem percepcionadas e compreendidas.

Mesmo tendo por base estas noções, a percepção da obra arquitectónica constitui um processo 
deveras involuntário e instintivo, não se tornando claro, por vezes, os motivos pelos quais 
determinada obra desperta o interesse do indivíduo e o toca de forma particular.

Caso a presente investigação tivesse prossecução, propor-se-ia a continuação do desenvolvimento 
da matéria de estudo enveredando por dois caminhos. O primeiro passaria pela vivência de outras 
obras arquitectónicas, ou até das mesmas, analisando o confronto das diversas experiências 
sentidas por pessoas distintas, possuindo formação no domínio da arquitectura ou alheias 
à mesma, com o intuito de estudar as suas diferenças e analisar os restantes dados obtidos. 
O segundo focar-se-ia num estudo mais minucioso ao nível dos materiais de construção, 
procurando abranger-se um número mais elevado daquele que foi considerado nesta prova 
e com um maior aprofundamento. A finalidade seria ainda a de investigar a relação entre o 
indivíduo e cada um deles, refinando os resultados até agora obtidos, tendo por base uma 
amostragem fidedigna.

Este percurso académico alcança agora o seu fim, com a conclusão da presente dissertação, 
decorrente de uma jornada árdua, mas deveras gratificante. Tanto o percurso realizado ao 
longo do curso, quanto este que foi percorrido na elaboração desta prova, ficaram marcados 
por grandes aprendizagens, que se consideram constituir uma mais-valia para os desafios e 
etapas que se avizinham. Tendo este estudo partido de uma inquietação relativa ao modo de 
projectar arquitectura, despoletada em épocas passadas e ainda nos dias de hoje representar 
uma preocupação corrente, é revelador da sua significância para a forma como é encarada 
esta profissão. Este exercício estabeleceu um investimento para o futuro de uma carreira 
profissional em Arquitectura, do qual se retirarão as bases para a árdua tarefa de produzir obra 
com significado, contribuindo, assim, de forma favorável, para o bem-estar das pessoas.
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“Uma vez terminados os vossos estudos, será então que descobrireis todas as dificuldades. 
Titulares de um ofício em que invenção, pureza e qualidade moldam o produto, virtudes 
que dependem do carácter, ver-vos-eis além disso lançados na vida, com os seus obstáculos 
de vaidade, de cupidez, ou muito simplesmente de adversidade. Sereis então os únicos 
donos do vosso destino, a partir daí estareis sós.”1

1    CORBUSIER, Le – Conversa com os Estudantes das Escolas de Arquitectura, p. 77.
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