
FA
CU

LD
A

D
E D

E A
RQ

U
ITETU

RA

Inês Cabrita. Paisagem
, vinho e  arquitetura.

 Proposta para um
a adega em

 Lagoa, Algarve.

Paisagem
, vinho e arquitetura.

Proposta para um
a adega em

 Lagoa, Algarve.

Inês Cabrita

Paisagem, vinho e arquitetura. 
Proposta para uma adega em Lagoa, 
Algarve.
Inês Cabrita

M
 2017

M
.FA

U
P

 2017

MESTRADO INTEGRADO

ARQUITETURA





PAISAGEM, VINHO E ARQUITETURA
PROPOSTA PARA UMA ADEGA EM LAGOA, ALGARVE

Inês Fernandes Jordão Cabrita
Dissertação de mestrado apresentado à Faculdade Arquitetura

da Universidade do Porto

orientador: Prof. Doutor Carlos Prata



O presente trabalho utiliza o novo acordo ortográfico como previsto pela lei, excetuando as 
citações transcritas que utilizam ainda o acordo ortográfico antigo. 

As citações transcritas no texto encontram-se todas em Português, excetuando as 
situações em que a autora considera que a tradução para português retira caráter às 
expressões. 

Algumas das imagens apresentadas foram recortadas e/ou sofreram alteração para cor 
monocromática relativamente às originais.



AGRADECIMENTOS

 Ao Prof. Doutor Carlos Prata, pela orientação prestada, pela sua disponibilidade e pelos 

esclarecimentos que apoiaram o desenvolvimento do projeto.

 Ao Arquiteto Alberto Lage, pelas conversas e pela orientação prestada numa fase inicial 

do trabalho, sobretudo ao nível de referências projetuais e bibliográficas que me ajudaram a 

definir um rumo para a dissertação. 

 A todos os meus amigos e colegas da faculdade que, ao longo destes anos, me fizeram 

crescer e evoluir enquanto pessoa e enquanto arquiteta. Com todos eles aprendi a adquirir um 

sentido crítico perante a arquitetura e a saber tomar decisões. O meu especial agradecimento ao 

Nuno, ao Tiago, ao Rafael, à Vanessa, à Filipa e ao Gil por terem demonstrado a sua amizade e 

preocupação constantes. Com eles percebi que o processo projetual envolve fases boas e outras 

menos boas que devem ser sempre encaradas de forma positiva. 

 Aos professores e à própria Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto por tudo 

o que me ensinaram ao longo do curso.

 A todas as pessoas que conheci no meu último ano de Erasmus, que me abriram os 

horizontes e me fizeram encarar a vida e a arquitetura de outros pontos de vista, especialmente 

ao Julien. 

 A toda a minha família, sobretudo aos meus pais, pelo lugar especial que ocupam no 

meu coração e por me terem apoiado e ouvido em momentos felizes e em momentos mais 

difíceis.

 Aos Arquitetos António Leitão Barbosa, Francisco Vieira de Campos, João Pedro Serôdio 

e Clara Vale pelas conversas e pelas opiniões que foram cruciais para o desbloqueio de algumas 

dúvidas. 

 Ao Senhor Fernando e à Dona Rosa, que todos os dias se dedicam de corpo e alma para 

manter a propriedade e o vinho nas melhores condições. 





1

RESUMO

 A presente dissertação pretende criar uma reflexão acerca da relação entre a arquitetura, 

o vinho e a paisagem, constituindo os princípios teóricos que permitem auxiliar o desenvolvimento 

de um projeto solicitado para uma adega em Lagoa, no Algarve.

 A análise da arquitetura do vinho, desde os primórdios até à contemporaneidade, permite 

compreender melhor a relação entre cada espaço que integra as adegas contemporâneas, bem 

como a sua atmosfera interior. Por outro lado, a análise e definição dos diferentes elementos que 

constituem a paisagem tradicional algarvia contribui para um melhor entendimento do lugar e 

para a definição de uma estratégia projetual.

 Assim, é possível consolidar-se uma ideia de pensamento lógica para a conceção do 

projeto como um conjunto de partes que formam um todo coerente.

ABSTRACT

 The following dissertation intends to create a reflection about the relationship between 

architecture, wine and landscape, constituting the theorical principles that assist the development 

of a project requested for a winery in Lagoa, in Algarve.

 The analysis of wine architecture, since the beginnings until the contemporaneity, 

allows the better understandig of the relationship between each space that integrates the 

contemporanean wineries, as well as the interior atmosphere. In other hand, the analysis and 

definition of the different elements that constitute the algarvian traditional landscape allows a 

better understanding of the place and a defintion of a projectual strategy.

 Like this, it is possible to consolidate a logical idea of thinking for the conception of the 

project as na ensemble of parts that form a coherent whole. 
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INTRODUÇÃO

Há dois Algarves: o povo só conhece por este nome a orla do maciço antigo; o resto é a serra, 

um mar de cerros de xisto que sobe a mais de 500 metros. (…) Descendo por eles, as hortas e 

os arvoredos cultivados anunciam o Algarve típico. (…) Aqui temos o reverso do Alentejo. (…) 

O Algarve corresponde às áreas (…) onde a população se acumula e vive da cultura intensiva. 

(…) Vir aqui no Inverno sentir o calor do meio do dia, gozar a noite tépida quando as estrelas 

se fazem grandes e brilhantes é a melhor forma de compreender o clima e a riqueza dos seus 

dons. (…) O algarvio leva consigo o jeito de acomodar-se, o ar aberto, acolhedor, o gosto de rir 

e de falar; com a vivacidade que lhe deu fama ele é, na posição como no temperamento, o mais 

meridional dos portugueses.

RIBEIRO, Orlando - Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, 1945, 8ª edição, Letra Livre, 

Lisboa, 2011, p. 206 e 207

 É com um turbilhão de sensações que falo da propriedade em Lagoa que foi deixada ao 

meu avô algarvio como herança familiar e que é hoje gerida pelos meus pais e por mim. Lembro-

me bem das sestas debaixo de uma oliveira ao som do barulho constante do trator. Lembro-me 

da D. Rosa e do Senhor Fernando, algarvios e caseiros da propriedade, dizerem que gostam 

muito do mar por trazer bom peixe mas de nunca terem aprendido a nadar. A agricultura neste 

sítio foi sempre algo natural e a vinha já cá existe há séculos. É por isso que as palavras de 

Orlando Ribeiro acerca do Algarve e da paisagem algarvia não deixam de me emocionar porque, 

apesar de escritas nos anos quarenta, elas descrevem a essência e a identidade desta região.

 As vindimas na propriedade do meu avô acontecem todos os anos desde que me 

lembro. Contudo, é em 2011, no ano em que entrei também para a faculdade de arquitetura, que 

se resolve apostar na criação de uma marca de vinho no mercado e se começa a produzir vinho 

na quinta. Já nessa altura, se falava na possibilidade de eu vir a desenhar uma adega. Com o 

passar dos anos, surge a necessidade de efetivamente pensar no seu projeto para esta adega  

pois, para que se possa produzir vinho com a totalidade das uvas da propriedade, é preciso que 

haja um edifício com dimensões suficientes para albergar toda a produção e armazenamento. 

Considerando que o enoturismo tem ganho grande expressão a nível nacional e mundial, torna-

se também importante criar condições para que, na propriedade, se possam receber visitas e 

realizar provas de vinho que contribuam, também, para dinamizar a marca e promover o produto. 

Desta forma, considerei pertinente que o desenvolvimento deste projeto pessoal e familiar 

pudesse ser abordado na minha dissertação final do mestrado integrado em arquitetura. 
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 Apesar do contacto que sempre tive com a vinha e com o vinho, projetar uma adega 

é algo inédito para mim e torna-se assim num desafio, uma vez que durante os meus anos de 

estudo nunca me tinha sido proposto um projeto desta natureza. Por isso, a definição de uma 

ideia depende do estudo aprofundado, não só do local onde vou intervir, o Algarve e a quinta do 

meu avô, mas também da análise e reflexão acerca da arquitetura do vinho que nunca foi um 

tema tão falado como é atualmente. Assim, procura-se analisar a relação entre a arquitetura, o 

vinho e a paisagem para que daí se possa desenvolver uma estratégia projetual.

 Numa primeira parte é feita uma contextualização acerca da história e da evolução dos 

espaços do vinho ao longo dos séculos. O entendimento da maneira como estes foram evoluindo 

torna possível perceber a forma como a arquitetura contemporânea adquiriu uma presença 

relevante no mundo dos vinhos, bem como reconhecer a utilização de certas referências do 

passado vitícola na arquitetura contemporânea. Atualmente, as arquiteturas do vinho dependem 

de várias exigências programáticas que se prendem com a evolução que ocorreu no mundo dos 

vinhos ao longo dos séculos. No passado o processo de produção de vinho estava dependente, 

sobretudo, do clima e das qualidades e características do solo onde as vinhas cresciam – o 

designado terroir. Contudo, com o avanço tecnológico que ocorreu nas últimas décadas, a 

vinificação sofreu mudanças drásticas.

 As adegas deixaram de ser espaços de cariz vernacular associadas ao saber empírico e 

passaram a ser espaços onde existe um grande controlo de logística, de higiene e de qualidade, 

funcionando quase como uma “fábrica”. Assim, numa segunda parte, procura-se compreender as 

características mais marcantes das adegas contemporâneas. Nestas, a forma como os edifícios 

interagem com a envolvente e os seus espaços interiores criam uma atmosfera capaz de cativar 

não só os trabalhadores como também os visitantes/turistas que ainda associam o espaço da 

adega a um lugar centenário, com um ambiente místico cuja produção conta com os saberes 

empíricos de vários séculos. Logo, o papel do arquiteto torna-se crucial no pensamento e na 

conceção dos espaços contemporâneos ligados ao vinho. 

 Após perceber de que forma a arquitetura e o vinho se relacionam no contexto mundial, 

torna-se importante conhecer a região onde se procura intervir pois, citando as palavras do arquiteto 

António Leitão Barbosa, "a arquitetura não é apenas forma e edificado; a arquitetura depende das 

pessoas e das histórias em torno de um lugar, que determinam o motivo e a maneira pelos quais 
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as construções surgem na paisagem" e “a paisagem mais não é do que a apresentação 

culturalmente instituída desta natureza que me envolve."1 "É um território ou um lugar, cuja 

entidade não se reduz à sua visibilidade.”2 Compreender a tradição vinhateira no Algarve e as 

características dos diferentes tipos de propriedades algarvias, bem como a maneira como o 

edificado se relaciona com a sua envolvente significa compreender a paisagem e a identidade do 

Algarve, já que a agricultura, até à segunda metade do século XX, constituía uma das principais 

atividades da região. Uma vez que a vegetação e o edificado vernacular são influenciados pelas 

tradições locais, por um saber acumulado ao longo de várias décadas, e pelas características 

geográficas da região, considero importante a caracterização da paisagem rural algarvia para 

poder compreender os elementos que constituem a envolvente do projeto, uma vez que o edifício 

cria e transforma o lugar.

 A dissertação termina com a apresentação do projeto para uma adega em Lagoa, 

no Algarve, que pretende dar uma resposta prática aos vários temas abordados. Com isto, é 

proposta uma reflexão na procura do sentido para a intervenção arquitetónica, tendo em conta 

as várias condicionantes do local. Ao mesmo tempo, o projeto assume uma postura concreta na 

abordagem à solução criativa para os espaços contemporâneos de produção vinícola.

1 CAUQUELIN, Anne - L’invention du paysage, PUF, Paris, 2000, p. 105
2 Cf. Teresa Alves, revista Finisterra, XXXVI, 72, 2001, 67-64 em LAGE, Alberto - Património e ordenamento do 
território – proposta para a construção cultural da paisagem, o.p. Álvaro Domingues, FAUP, Porto, 2007, p.16





1
 EVOLUÇÃO DAS ARQUITETURAS DO VINHO





A grande originalidade da agricultura mediterrânica consiste, porém, na produção, em larga 

escala, do vinho e do azeite. A vinha encontra aqui o optimum da sua cultura: o ar seco, a 

temperatura mais constante durante os meses de maturação do fruto fazem com que ela se 

defenda melhor dos seus inimigos naturais.

RIBEIRO, Orlando - Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, 1945, 8ª edição, Letra Livre, 

Lisboa, 2011, p. 38
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AS VILLAE DO IMPÉRIO ROMANO

 As origens da vinicultura remontam para a presença dos gregos e dos fenícios no 

Mediterrâneo, no entanto foram os romanos que, para além de expandirem e generalizarem 

o cultivo da vinha, marcaram o início do casamento entre a arquitetura e o vinho. Nas suas 

propriedades agrícolas denominadas de villae, os romanos ergueram, a partir do século I A.C., 

os primeiros edifícios dedicados à produção de vinho e azeite que, aliás, conta com um processo 

de produção historicamente semelhante. Numa villa rustica, o conjunto edificado encontrava-se, 

geralmente, no ponto mais alto da propriedade, em torno de um pátio, articulando-se em três 

partes: a pars fructaria, que era destinada à exploração agrícola, incluindo o espaço da prensa 

e da adega, para a produção de vinho e azeite; a pars rustica, onde se encontravam a cozinha, 

os quartos para escravos, estábulos e alojamento do caseiro; e a pars urbana, que constituía 

os espaços usufruídos apenas pelo proprietário e seus convidados. Os espaços destinados à 

vinificação, geralmente construídos em pedra, eram divididos claramente entre o torcularium, 

que constituía a primeira fase de produção, onde se encontravam os lagares e a prensa, num 

compartimento à parte, virado a norte, e a cella vinaria, onde o vinho fermentava e estagiava. 

“Para o armazenamento do vinho, os Romanos também utilizavam, por vezes, túneis escavados 

no terreno.”1 

 As escavações arqueológicas, realizadas desde 1970, permitiram localizar muitas destas 

villae na Europa. Entre vinhas e oliveiras, estas propriedades romanas marcavam a paisagem 

do sul da Península Ibérica e a sua presença é, ainda hoje, testemunhada pelas ruínas da 

importante Villa Milreu, precisamente em Estói, no Algarve. Na Villa Milreu existiram, a par de um 

lagar de azeite, um de vinho, cujas ruínas se veem hoje sob os alicerces da casa rural/monte2, 

que funcionou como habitação privada desde a Idade Média até ao século XIX. Uma pesquisa 

sobre o estudo arqueológico realizado e a visita a esta adega e lagar, permitem a descrição dos 

espaços destinados à produção do vinho.3  Após a vindima, as uvas eram pisadas num tanque 

de grandes dimensões (80 cm de altura por 4 m de comprimento e 2,1 m de largura) que estava 

conectado a um tanque mais pequeno, para o qual o líquido escorria, separando-se das partes 

sólidas (I2, I3 e I4). Através da utilização de uma prensa, localizada junto ao tanque da pisa, as 

partes sólidas eram, novamente, espremidas. A prensa tinha uma das extremidades encastradas 

na parede, enquanto a outra estava presa a um contrapeso. A vara, ao baixar, rodando um 

fuso, comprimia o pé do lagar e o líquido obtido era, então, posto a fermentar em tanques. 

1 WOSCHEK, Heinz-Gert; DUHME, Denis; FRIEDERICHS, Katrin - Wine and Architecture, Detail, Munich, 2012, 
p. 10
2 CALDAS, João Vieira - A arquitectura rural do Antigo Regime no Algarve, ISCTE, Lisboa, 2007, p. 110
3 Consulta de Roteiros da arqueologia portuguesa, 9 – Milreu, ruínas, IPPA, Lisboa, 2002
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I1. Ruínas da Villa Milreu. A construção trata-se de um monte do século XX.
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I2. Planta do lagar. A) Tanque para pisar as uvas B) Tanque do mosto C) Lugar da prensa
I3. Axonometria do lagar
I4. Lagar para a pisa das uvas
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Depois de fermentado, o vinho era armazenado em talhas, “que se encontravam enterradas até 

cima no pavimento das adegas”1 .

 Estas villae romanas constituem o primeiro testemunho da relação entre a arquitetura, 

o vinho e a paisagem e alguns dos espaços presentes nestas adegas influenciaram edifícios 

mais recentes, como é o caso de algumas caves que “apresentavam a estrutura da cobertura 

em madeira à vista ou arcos suportados por colunas, uma forma de desenhar os elementos 

estruturais encontrada nas caves de vinho monásticas algumas centenas de anos depois.”2  

Para o armazenamento do vinho, os romanos também escavavam espaços nos desníveis dos 

terrenos, procurando temperaturas e humidade constantes, método que ainda hoje se utiliza nas 

adegas contemporâneas.

1 JOHNSON’S, Hugh - História Universal do Vinho, Litexa Editora, Lisboa,1999, p. 70
2 WOSCHEK, Heinz-Gert; DUHME, Denis; FRIEDERICHS, Katrin - Wine and Architecture, Detail, Munich, 2012, 
p. 10

I5. Planta da Villa Milreu. Antigos lagares marcados a vermelho
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O CONTRIBUTO DAS ORDENS RELIGIOSAS

 Na Idade Média, em França e na Alemanha, “algumas villae romanas onde se produzia 

vinho deram origem a complexos edificados, nos quais o edifício principal e os edifícios 

auxiliares, alguns com caves abobadadas, se dispunham em torno de um pátio central.”1  Para 

entrar nestas propriedades, era necessário atravessar um portão que ditava o tipo de exploração 

agrícola – portões retangulares para quintas e portões arqueados para explorações vinícolas. 

Algumas quintas poderiam também produzir vinho, no entanto apenas algumas teriam edifícios 

exclusivamente dedicados a essa atividade e outros foram construídos séculos mais tarde, 

geralmente perto das vinhas, enterrados onde houvesse um desnível na propriedade. Ao mesmo 

tempo, no início da Idade Média, muitas das vinhas, sobretudo em França e na Alemanha, 

estavam na posse de entidades eclesiásticas e era habitual encontrarem-se explorações 

vinícolas associadas a mosteiros e igrejas. O primeiro mosteiro, fundado em 559 em Monte 

Cassino, por São Bento, é disso exemplo. “A sua estrutura arquitectónica, centrada à volta de 

um claustro-peristilo, parece reinvocar a disposição da villa, e em alguns casos o convento é 

mesmo implantado onde existira uma villa. (…) Em alguns casos são os proprietários a ceder 

a sua propriedade, evidentemente ainda funcionando, aos monges.”2 . Assim, “durante cerca 

de 500 anos os monges negros Beneditinos foram a grande Ordem Religiosa: ocuparam uma 

posição segura e esplêndida no esquema das coisas e cresceram com força (…).”3 No século IX, 

expandiram a vinicultura nos mosteiros de Dijon e Cluny (I2), que se tornou na “sua maior abadia. 

Maior ainda que a casa-mãe em Monte Cassino (I1), nos montes situados junto a Mâcon, perto 

do coração da Borgonha.”4  Esta abadia, que foi a primeira da Ordem, encontra-se perfeitamente 

integrada na paisagem, acabando por fazer das montanhas um lugar irrepetível. 

1 WOSCHEK, Heinz-Gert; DUHME, Denis; FRIEDERICHS, Katrin - Wine and Architecture, Detail, Munich, 2012, 
p. 10
2 VISENTI, Margherita Azzi - La Villa in Itália: Quattrocento e Cinquecento, 1997. p.39 em  MARGARIDO, Raquel 
- Adegas Contemporâneas | Um novo discurso na arquitectura vernacular ou o boom do Eno-arquitecturismo?, o.p. Vítor 
Manuel Bairrada Murtinho, FCTUC, Coimbra. 2009 
3 JOHNSON’S, Hugh - História Universal do Vinho, Litexa Editora, Lisboa, 1999, p. 129
4 Idem, ibidem, p. 129
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I1. Abadia no Monte Cassino
I2. Abadia de Cluny



18

I3. Hospitalkeller, Mosteiro de Eberbach, Rheingau, século XIII
I4. Cave do Mosteiro de Eberbach
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 Não obstante, foi a Ordem de Cister, a partir do século XI, que teve um papel preponderante 

no investimento e na evolução da vitivinicultura e dos espaços a ela associados. Os seus 

inúmeros contributos para a atual produção do vinho são o exemplo do zelo e do perfecionismo 

que os monges cistercienses imprimiam no cultivo da vinha e na produção de vinho. Os seus 

edifícios eram geralmente implantados em vales, isolados das cidades. Caracterizados pela 

racionalidade e economia na articulação dos espaços, os mosteiros cistercienses procuravam 

integrar-se na paisagem, utilizando soluções construtivas e materiais locais. Nos primeiros 

três anos de existência, esta ordem fundou os mosteiros de La Ferté, Pontigny, Morimond e 

Clairvaux, na região limítrofe de Champagne e, “um século mais tarde existiam quase 2000 

mosteiros Cistercienses e 1400 conventos de freiras espalhados por toda a Europa.”1  O mosteiro 

de Eberbach, na Alemanha, é provavelmente o edifício cisterciense mais marcante. “Fundado no 

primeiro grande período de expansão, e numa zona tipicamente difícil, como eram habitualmente 

as de Cister: um vale coberto por floresta, nos montes do Rheingau, em terras cedidas pelo 

arcebispo de Mogúncia. (…) Durante os séculos XII e XIII, o mosteiro de Eberbach foi o maior 

produtor de vinhos do mundo. Eberbach é o lugar a visitar para se poder admirar o esplendor 

da Ordem de Cister e sentir a força do seu apelo pela vida ascética. A enorme abadia está 

completamente escondida numa dobra dos montes: trata-se de um complexo constituído por 

claustros, igreja, pelas prensas, dormitórios e adegas.”2 

1 JOHNSON’S, Hugh - História Universal do Vinho, Litexa Editora, Lisboa, 1999, p. 130
2 idem, ibidem, p. 135 e 136

I5. Mosteiro de Eberbach, Rheingau, século XIII
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A SECULARIZAÇÃO E O FENÓMENO DOS CHATEAUX VITÍCOLAS

 Com a secularização, muitas vinhas que pertenciam a entidades eclesiásticas caíram 

na posse de investidores burgueses particulares, como é o exemplo da abadia Clos de Vougeot, 

que continua a ser um dos maiores produtores de vinho da Borgonha. Assim, alguns mosteiros 

e fortificações onde se continuou a produzir vinho, foram sendo modificados e adaptados ao 

longo dos séculos, consoante as necessidades das produções. O vinho tornava-se a bebida de 

excelência, por todos apreciada, e a sua popularização era cada vez mais forte, pelo que, nos 

países produtores de vinho no Mediterrâneo, e Portugal não é exceção, o número de pequenos 

produtores tendia a aumentar e a exploração vinícola passaria a estar associada ao trabalho 

rural e aos pequenos agricultores, que produziam o seu vinho em pequenos armazéns agrícolas. 

Porém, contrastando com esta tendência vernacular, a partir do século XVI, começa- -se a notar 

que a arquitetura rural dos arredores das grandes cidades produtoras de vinho como Bordéus, 

Florença, Veneza ou Verona passa a reger-se pelo classicismo e pelo paladianismo, surgindo 

um novo tipo de arquitetura, particularmente em Bordéus: o château vinícola quando, em 1525, a 

família Pontac solicita ao mestre pedreiro Jean Cheminarde, a construção de um edifício bem no 

coração dos seus vinhedos, que materializasse e simbolizasse o domínio sobre a vinha e a imagem 

dos seus vinhos. O Château Haut-Brion “distinguia-se claramente de todas as arquitecturas rurais 

e vitícolas anónimas criando laços arquitectónicos ambiciosos e personalizados.”1  Em termos 

sintéticos pode-se dizer que um château “é uma propriedade vinícola importante, associada a 

uma boa reputação enológica”2. 

 A originalidade dos châteaux vitícolas visa “(…) associar num mesmo termo a 

arquitectura do vinho e a terra deste e num mesmo programa de construção uma parte 

residencial capaz de acolher ocasionalmente a família e os seus convidados especiais e 

uma outra zona consagrada à exploração: caves, cubas e outros locais de serviço. Tudo isto 

integrado num conjunto de parques e jardins que conferem ao todo as suas características de 

unidade e prestígio.(...) O “château” vitícola é (…) por um lado espaço de cultivo e produção 

de vinho, por outro “imagem de marca”. (…) Os grandes vinhos de Bordéus vão pois beneficiar 

cada vez mais, nos séculos que se seguem, do trunfo de um local de auto-celebração: 

o “château”, intramuros. (...) O “château” vitícola conhecerá um notável sucesso e o seu 

princípio será seguido, diversificando-se em múltiplas variantes até ao fim do século XIX."3 

1 DETHIER, Jean - Bordeaux Porto. História e Renovação das Arquitecturas do Vinho, Câmara Municipal do 
Porto, Porto,1998, p.27
2 Idem, ibidem, p.13
3 Idem, ibidem, p.27 e 28
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I1. Clos de Vougeot, edifício do século XII da ordem cisterciense
I2. Château Haut-Brion, Jean Cheminarde, 1525, Pessac
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I3. Villa Barbaro, Andrea Palladio, 1580, Treviso
I4. Villa Ermo, Andrea Palladio, 1559, Veneto
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No século XVI a experiência piloto de Haut-Brion será retomada por algumas raras famílias 

aristocráticas que constroem idênticos châteaux. "No século XVII são provavelmente construídos 

uma dezena deles e certamente uma centena no século XVIII.(…) Esta vaga de construções 

vitícolas sem precedentes corresponde também à idade de ouro económica e artística de Bordéus 

que se torna num dos grandes portos da Europa e numa das capitais culturais do movimento 

neoclássico, dotando a cidade de um excepcional património arquitectónico e urbano. (…) Os 

“châteaux” vitícolas tornam-se oásis de luxo, calma e volúpia que pontuam um vinhedo então 

duas ou três vezes mais extenso do que hoje.”1 Com a chegada da linha de caminho de ferro, 

que simplificou o contacto entre Bordéus e Paris, era cada vez maior a quantidade de vinho 

que se exportava e havia cada vez mais pessoas que visitavam a região e se interessavam 

pelas grandes propriedades vitícolas e pelos edifícios monumentais que lá existiam. Os châteaux 

acabavam por ser também locais de promoção dos seus vinhos, transformando-se nos primeiros 

exemplos da utilização da arquitetura como marketing2 do vinho, uma vez que souberam “criar 

a partir do zero um ambiente arquitectónico refinado que eloquentemente simboliza em termos 

qualitativos, e numa linguagem universal, as particularidades dos seus vinhos. Por este meio 

artístico, inesperado da parte de viticultores e comerciantes, um enorme património participa 

activamente na valorização da qualidade e da personalidade, da classe e da diversidade dos 

seus produtos vitícolas regionais. (…) Com uma felicidade rara, os bordaleses conseguiram 

conciliar de geração em geração três eixos complementares de acção: enológica, económica e 

cultural”3  criando “modelos arquitetónicos que provaram a sua eficiência económica e impacte 

comercial.”4

 Contudo, a partir do século XIX, os châteaux vitícolas deixam de ser “uma coisa de 

aristocratas ou “príncipes do vinho” pois o gosto pela construção dos “templos do vinho” vai 

mais do que nunca crescer, a ponto de se ver construir centenas, do mais pequeno ao mais 

vasto. (…) No princípio do século os “châteaux” vitícolas serão frequentemente concebidos 

pelos cânones do estilo neo-palladiano”5  e as propriedades vitícolas de Bordéus passam a 

ser “uma variante regional europeia das grandes “villas” de vocação agrícola para que 

Palladio tinha originalmente concebido os prestigiosos conjuntos arquitectónicos em Veneza.”6 

1 DETHIER, Jean - Bordeaux Porto. História e Renovação das Arquitecturas do Vinho, Câmara Municpal do 
Porto,1998, p. 27 e 28
2 consultar MARGARIDO, Raquel - Adegas Contemporâneas | Um novo discurso na arquitectura vernacular ou 
o boom do Eno-arquitecturismo?, o.p. Vítor Manuel Bairrada Murtinho, FCTUC, Coimbra. 2009 
3 DETHIER, Jean - Bordeaux Porto. História e Renovação das Arquitecturas do Vinho, Câmara Municpal do 
Porto,1998, p. 25
4 Idem, ibidem, p. 26
5 idem, ibidem, p. 28
6 idem, ibidem, p. 28
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I5. Château Margaux, 1810, Louis Combes, Médoc
I6. Château Lafite, 1830
I7. Cave do Château Margaux
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O mais imponente exemplo desta transposição é o Château Margaux, concebido em 1810 pelo 

arquiteto Louis Combes, em pleno coração do Médoc. “Aí se revela um dispositivo arquitectónico 

de uma imponente amplitude (...). O “château” tende aqui a tornar-se simultaneamente um 

monumento, pela sua solenidade, e uma aldeia, pela extensão e complexidade dos edifícios 

vitícolas, das oficinas de artesãos e dos alojamentos. (…) Se a residência é rica em salões de 

cerimónia e luxuosos quartos para as visitas, a cave e adega também demonstram os novos 

cuidados postos no tratamento da sua arquitectura interna: neles toma dominância uma nova 

concepção do espaço em que alternam em sábia dosagem os claros/escuros, que tendem a 

metamorfosear um local até aí de serviço num espaço cénico (…) sacralizados por meio de 

efeitos arquitectónicos inspirados nas técnicas da teatralidade. Caves e adegas tendem a tornar- 

-se locais de um espectáculo “recolhido” dado ao visitante como prova do prestígio dos vinhos 

que daí se fazem.”1

 A tendência revivalista de tomar como referência os estilos arquitetónicos do passado 

não se esgota, porém, com o Château Margaux. Ao longo de várias décadas, torna-se cada vez 

mais frequente a utilização de linguagens arquitetónicas que procuram copiar modelos históricos 

ou exóticos. Em 1830, adota-se uma linguagem arquitetónica oriental no Château Lafite com a 

construção de “(…) um templo de inspiração chinesa que, ao jeito de um pagode pagão, está 

eriçado de elegantes torres guarnecidas de múltiplos pequenos sinos que o vento faz soar numa 

arquitetura “audiovisual”."2 

 

 “A atividade vitícola fez então renascer em quatro séculos uma gama extraordinariamente 

variada de arquitecturas específicas.”3  Os produtores que não tinham nas suas propriedades 

nenhum château, mandavam construir ou modificavam as suas residências ao estilo dos 

châteaux. “Alguns tinham, misericordiosamente – um sentido apurado das proporções (até do 

humor) a orientar a sua vida. Outros não! Mas todos os proprietários endinheirados se esforçavam 

ao máximo para imitar os outros. Os anos de ouro renderam aos produtores avultadas somas de 

dinheiro. Viticultor pobre era o que não tinha dinheiro para – pelo menos – construir um torreão 

ligado à sua casa de campo, avalizando com ele o título de “château”!”4. Estas importantes 

propriedades vinícolas são assim caracterizadas por séculos de mudanças e algumas delas 

continuaram e ainda continuam a sofrer modificações, construindo ou adaptando as suas adegas 

à evolução tecnológica que começou a ocorrer a partir dos finais do século XIX, com a revolução 

industrial e com o turismo associado ao vinho.

1 DETHIER, Jean - Bordeaux Porto. História e Renovação das Arquitecturas do Vinho, Câmara Municipal do 
Porto,1998, p. 28 e 29
2 idem, ibidem, p. 30
3 idem, ibidem, p. 31
4 JOHNSON’S, Hugh - História Universal do Vinho, Litexa Editora, 1999, p. 376
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O AVANÇO TECNOLÓGICO E O ASSOCIATIVISMO

 Na primeira metade do século XX, a “civilização do vinho” que Bordéus criou com o 

contributo da arte, da arquitetura, do paisagismo e do urbanismo atravessa uma grave crise da 

qual só sairia nos anos 80 e 90. Os efeitos nefastos das duas grandes guerras mundiais, dos 

ataques da filoxera, do “crash” do Wall Street, da crise económica internacional e da depressão 

levaram à queda das vendas de vinho e ao desmantelamento das vinhas para especulação 

imobiliária. Como é óbvio, Bordéus não foi a única região que sofreu com esta crise, mas sim 

todo o cenário vitícola mundial. Com a desfiguração e desvalorização da envolvente vitícola e 

com a importante evolução tecnológica da enologia, uma das raras ações coletivas positivas 

para a viticultura foi a criação de redes regionais de cooperativas vitícolas, tal como acontecera 

em Portugal. Porém, estas cooperativas eram dotadas de uma “agressiva vulgaridade visual”1  e 

acabaram por substituir a imagem harmoniosa do château pela “fábrica vinícola”2, demonstrando 

uma certa “amnésia cultural”3  por parte da sociedade e dos produtores de vinho. A única exceção 

que se verifica a esta tendência industrial de romper com o passado e com a imagem artística 

tão atrativa que, até então, estava associada aos châteaux é a atitude de um importante produtor 

de vinhos, Philippe de Rothschild, quando decide adotar uma estratégia revolucionária no seu 

Château Mouton, de conciliar as tradições vitícolas e a arte. Assim, o produtor contou com a 

colaboração de “um arquitecto de teatro de Paris – Charles Siclis – para teatralizar, literalmente, a 

encenação da sua cave de envelhecimento segundo uma sensibilidade que concilia modernidade 

e higienismo: Monta, recorrendo a todas as civilizações do mundo, uma colecção de arte antiga 

de primeira água que em breve vai espalhar-se pelas caves do solar como notável museu público 

referente aos temas do vinho e da vinha.”4  Para além disso, convida o mais célebre ilustrador 

francês para substituir os rótulos das suas garrafas e passa a solicitar, todos os anos, a um pintor 

de renome internacional, a ilustração do rótulo dos seus vinhos, fazendo da garrafa, ela própria, 

uma obra de arte.

 

1 DETHIER, Jean - Bordeaux Porto. História e Renovação das Arquitecturas do Vinho, Câmara Municipal do 
Porto, Porto, 1998, p.34
2 Idem, ibidem, p. 34
3 Idem, ibidem, p. 34
4 Idem, ibidem, p. 35
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I1. Adega Cooperativa de Pugnac, França, 1935
I2. Adega Cooperativa de Cissac, França, 1935
I3. Adega Cooperativa de Ouveillan, França, 1936
I4. Adega Cooperativa de Créon, França,1936
I5. Adega Cooperativa de Lèves, França, 1935
I6. Adega Cooperativa de Lagoa, Algarve, Portugal, 1947
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 Por outro lado, nos finais do século XIX surgem em cena novos produtores no Novo 

Mundo do vinho que começam a concorrer cada vez mais com os aclamados vinhos franceses. 

Graças à imigração de vários produtores alemães, franceses e italianos para a Califórnia, novas 

ideias surgem e o Novo Mundo, ou seja, os países da América Latina, os Estados Unidos e a 

Austrália, que começaram a produzir vinho apenas a partir do século XVI, começam a competir 

diretamente com os vinhos do Velho Mundo europeu. “Aqueles primeiros anos da década de 60 

constituem o ponto de viragem na História Moderna do vinho. Nasceu uma ideia radicalmente 

nova, simultaneamente, em vários lugares: a do vinho não ser uma relíquia esotérica dos tempos 

antigos, que mesmo na Europa estava em declínio. Nem um modo barato de um indivíduo se 

embebedar e sim uma expressão da Terra, com potencialidades para a todos dar prazer e a 

todos fascinar. (…) A prova provada e espectacular de que o Napa Valley tinha renascido, foi 

dada em 1966, com o lançamento daquela que tem sido uma espécie de navio almirante da 

região, ao longo do último quarto de século: a Companhia Vinícola Robert Mondavi. Num acto 

cheio de simbolismo, a Mondavi voltou ao velho espírito das missões, fazendo construir um 

edifício com um arco, alargado, em adobe, na fachada. E ainda mais significativo foi o facto de 

ser equipada, quando foi construída, com tudo o que de mais brilhante havia na nova tecnologia: 

grandes cilindros de aço inoxidável, que se erguiam ao ar livre, e cuja temperatura era controlada 

até ao mínimo grau por circuitos com um fluido de arrefecimento. Tratava-se de um investimento 

muito visível, destinado a desafiar as companhias que lideravam o mercado, cujo equipamento 

tecnológico era o estado da arte (ao menos uma vez a frase soa a verdade); e tudo isto entrosado 

com as lições dos mestres Franceses.”1  

1 JOHNSON’S, Hugh - História Universal do Vinho, Litexa Editora, Lisboa, 1999, p. 453

Cenas do filmes "Mondovino" de Jonathan Nossiter, 2004
I7 e I8. Produção de vinhos no Velho Mundo
I9. Robert Mondavi e o seu filho acerca da produção de vinhos no Novo Mundo
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 Assim, o Velho Mundo depara-se com uma questão importante: “Deveriam continuar 

a seguir o seu próprio destino – um conjunto de tradições em que eles mesmo só em parte 

acreditavam (ou compreendiam); ou deveriam acertar passo com os países que não tinham atrás 

de si o peso de tradições inibitórias?”1. Alguns produtores optaram por manter as suas tradições, 

procurando atrair aqueles consumidores que preferem vinhos que respeitam totalmente a tradição 

e os saberes centenários. Outros produtores optam por melhorar as técnicas e as condições de 

produção com equipamentos recentes, adaptando ou construindo adegas de raiz que procuram 

dar resposta, por um lado, às exigências técnicas da produção de vinho e, por outro, ao aumento 

das quantidades de vinho produzidas. A partir dos anos 70, muitos châteaux tendem a modificar 

os seus edifícios ou a construir edifícios novos para albergar os novos equipamentos de produção. 

Porém, na maioria dos casos, estas novas construções revelaram-se “de uma pobreza ou 

insipidez arquitectónicas lamentáveis relativamente à qualidade do património histórico original.

(…) Iniciava-se assim um grave divórcio entre o destino do conteúdo (o vinho) e do seu “suporte 

continente” (a arquitectura vitícola)”2 

1 JOHNSON’S, Hugh - História Universal do Vinho, Litexa Editora, Lisboa, 1999, p. 453
2 idem, ibidem, p. 453

I10. Companhia vitícola Robert Mondavi, Napa Valley, 1966
I11. Opus One, parceria entre a Robert Mondavi e o Château Mouton, Napa Valley, 1979
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O APARECIMENTO DAS ADEGAS DE AUTOR

 É em França, mais concretamente no Médoc, que se dá a grande mudança que marca 

o casamento entre a arquitetura e a vinicultura contemporâneas, quando em 1986, o arquiteto 

Ricardo Bofill é convidado a realizar a ampliação do Château Lafite de Rothschild. “Este realiza 

um “templo do vinho” circular ao mesmo tempo espectacular e racional, a que empresta um 

clima místico de recolhimento.”1  Intervindo num contexto caracterizado por uma longa tradição, 

o arquiteto opta por desenhar um edifício que não entre em conflito com as preexistências, 

procurando integrar a adega no terreno, deixando apenas uma porta monumental que evoca a 

referência aos túmulos micénicos2. No interior, a cave de barricas transmite a atmosfera de um 

espaço sagrado, com as barricas dispostas em torno de colunas que criam um espaço central 

onde a luz zenital no centro da sala cria um efeito teatral, quase como um deambulatório. Os 

espaços memoráveis criados nesta adega tornaram-se uma referência em todo o mundo e 

muitos temas como o da luz zenital na cave de barricas passaram a ser recorrentes nas adegas 

de autor contemporâneas como a adega Rocca di Frassinello da autoria de Renzo Piano. “O 

século XX dotava-se finalmente na região de Bordéus da sua primeira arquitectura vitícola de alta 

qualidade e memorável em si mesma. (…) É por essa época que o arquitecto belga Jean Dethier 

consegue convencer o Centro George Pompidou a preparar uma exposição sobre a história, a 

actualidade e o futuro das arquitecturas vitícolas da região de Bordéus” pois o “envolvimento da 

arquitectura, e de todas as questões estéticas e sociológicas que ela levanta, na transformação 

de uma realidade histórica determinada passa pela necessidade de um futuro em diálogo com o 

passado.”3  O arquiteto passa a ser uma entidade quase indispensável na conceção dos espaços 

do vinho. 

 

1 CHIORINO, Francesca - Architettura e Vino, Electa, Milano, 2007, p. 37
2 Idem, ibidem, p. 37
3 DETHIER, Jean - Bordeaux Porto. História e Renovação das Arquitecturas do Vinho, Câmara Municipal do 
Porto, Porto, 1998, p.18

I1. Entrada para a cave de barricas do Château Lafite, Ricardo Bofill, 1986
I2. Túmulos Micénicos, Grécia, século II a.C
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I3. Cave do mosteiro cisterciense de Eberbach, Rheingau, século XIII
I4. Cave do Château Lafite, Ricardo Bofill, Médoc, 1986
I5. Cave da adega Rocca di Frassinello, Renzo Piano, Itália, 2007
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AS NOVAS ARQUITETURAS DO VINHO, A PAISAGEM E O ENOTURISMO

 Nas últimas décadas, com o difundir da informação, a população começou a preocupar-

-se cada vez mais em adquirir um conhecimento geral sobre todas as áreas, e o vinho não é 

exceção. Por outro lado, “com o crescente interesse nos destinos românticos e com a facilidade 

de acessos graças aos preços competitivos das agências de viagens e companhias aéreas, o 

turista comum procura agora alternativas ao tradicional turismo do sol e praia.”1 Assim, uma série 

de adegas passa a ter as suas portas abertas ao público com ofertas cada vez mais variadas ao 

consumidor, desde provas de vinho até a hotéis ou wine spas. O número de visitas aos locais 

de produção de vinho torna-se cada vez maior, surgindo assim um novo fenómeno turístico, 

denominado de enoturismo, que diz respeito ao turismo direcionado para o vinho. O consumidor 

comum interessa-se cada vez mais em saber acerca de vinhos e procura desenvolver um 

espírito crítico sobre aquilo que consome. Visitar os lugares onde o vinho é produzido torna-se 

numa atividade de interesse cultural e o enoturismo acaba por ter um papel muito relevante 

para o produtor na promoção dos seus vinhos, transformando-se, também, numa "(...) forma de 

melhor promover o território, isto é as cidades e as regiões, associando-as a uma denominação 

de origem que o próprio sector promove e que todos devemos preservar."2 “A “ciudad del vino” 

é um complexo que inclui a mais antiga adega da Rioja, a original de 1858 Marqués de Riscal, 

tal como o novo hotel, spa, restaurante, centro de conferências e salão de festas. Operacionado 

pelo Starwood Hotels and Resorts Group, o hotel de Riscal pode ser descrito como um château 

do século XXI (…). A adega também é promovida como sendo “um mundo cheio de sensações 

vivas” e o turismo do vinho tem tudo a ver com os sentidos.”3  Por outro lado, La Rioja tornou-se 

também um verdadeiro expositor de arquitetura contemporânea com obras de nomes sonantes 

como o Tondonia Winery Pavillion da Zaha Hadid ou a adega Ysios, da autoria do arquiteto 

Santiago Calatrava, tornando-se num local de atração, não só dos amantes de vinho mas 

também dos amantes de arquitetura. Sendo um complexo linear com 196 metros de comprimento 

e com as paredes ondulantes, a adega Ysios assume-se como um edifício surpreendente que se 

destaca na paisagem e cujo efeito perspético se desvanece porque se perde na complexidade da 

cobertura. Sinuosa e revestida com chapa metálica, a cobertura procura mimetizar as montanhas 

da envolvente e acentuar a parte central do edifício, onde se encontra a entrada monumental. 

1 STANWICK, Sean; FOWLOW, Loraine - Wine by design, Wiley, UK, 2010, p. 12
2 CABRAL, Manuel de Novaes - Territórios do Vinho - Wine 14, 2009. Disponível em: http://territoriosdovinho.
blogspot.pt/2009/04/o-vinho-e-arquitectura.html [Acedido a 1 de Jan. 2017]
3 idem, ibidem
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I1. Hotel Marqués de Riscal, Frank Ghery, 2006
I2. Adega Ysios, Santiago Calatrava, 2001
I3. Winery Pavillion, Zaha Hadid, 2006



36

Cenas do filme "Sideways" de Alexander Payne, 2004, filmado na Califórnia
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“O turismo do vinho e o turismo da arquitetura complementam-se para atrair multidões dando- 

-lhes a possibilidade de conhecer paisagens esplendidas, degustar vinhos de qualidade e 

descobrir obras mirabolantes de arquitetos estrela do século XXI numa sucessão de iniciativas 

e de obras (…).”1  A arquitetura é atualmente uma componente da estratégia de marketing, que 

torna cativante a imagem de marca do vinho, a produção e logo, o consumo. 

 A identidade pública dos produtores tende a ganhar importância à medida que o interesse 

pelo vinho aumenta e, com isso, aumenta o interesse nos edifícios onde o vinho é produzido, 

bem como a forma como eles surgem na paisagem, pois o visitante vai memorizar, não apenas 

a experiência mas, também, o lugar, os espaços do vinho e toda a atmosfera. Contudo, o 

enoturismo não é a única razão pela qual o arquiteto desempenha um papel fulcral na conceção 

das adegas. A produção de vinho tornou-se uma atividade extremamente complexa, com cada 

vez mais tecnologia e mais trabalhadores que controlam todo o processo desde que as uvas 

chegam à adega até que o vinho é escoado. Com o aparecimento de profissões como a enologia, 

a adega deixou de ser um local de produção de vinho empírica e de utilização quase sazonal e 

passou a ser um local de trabalho diário, que deve responder às exigências da produção mas 

também deve ser pensado como um espaço de qualidade para os próprios trabalhadores. Tudo 

isto aumenta a complexidade do programa da adega, o que obriga ao auxílio de um arquiteto que 

resolva todas estas questões.

 No virar do século, começa-se a dar mais importância aos fatores que influenciam a 

vinha e que, consequentemente, transmitem determinadas características ao vinho, como 

o clima, o solo e a exposição solar. Este fator introduz uma mudança no modo de abordar a 

terra e, consequentemente, a paisagem, na qual as novas adegas se vão implantar. “A atenção 

que os especialistas reservam, na degustação, às qualidades que o terroir transmite ao vinho, 

é semelhante àquela que alguns arquitetos aplicam na procura do Genius Loci, síntese da 

especificidade e dos eventos históricos de cada território.”2  A crescente atenção ao património 

ambiental e ao equilíbrio naturalista reflete-se no modo como são concebidos os edifícios que, 

habitualmente, se inserem em contextos paisagísticos com características ímpares. Isto leva, 

geralmente, à escolha de materiais com baixo impacto ambiental, à utilização de volumetrias 

simples e à procura da integração no terreno, sendo que a referência à simplicidade do edificado 

vernacular acaba por estar, muitas vezes, presente.

1 in CHIORINO, Francesca - Architettura e Vino, Electa, Milano, 2007, p. 13
2 idem, ibidem, p. 8
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I4. Exemplo de um monte alentejano
I5. Adega Mayor, Álvaro Siza, Campo Maior, 2006
I6. Adega da Herdade do Cebolal, Ribeiro de Carvalho Arquitectos, Santiago do Cacém, 2009
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 A adega da Touriga, da autoria do arquiteto António Leitão Barbosa, no Douro, que 

foi concebida sobretudo por questões de necessidade de produção e não como resposta ao 

enoturismo, utiliza o xisto presente no local como revestimento exterior do edifício, tomando 

como referência o edificado vernacular duriense.1 A adega Mayor, da autoria do arquiteto Álvaro 

Siza, no Alentejo, considerada a primeira adega de autor em Portugal e o primeiro fenómeno de 

enoturismo, utiliza a referência às casas rurais caiadas alentejanas, que surgem nas planícies 

como volumes brancos que pontuam a paisagem.2 “Feita com materiais pouco sofisticados, 

resultado da consciência que Siza adquiriu com a experiência de observar e estudar a arquitetura 

rural portuguesa, esta adega resulta como um gesto harmonioso e refinado (…).”3 e "(...) mais 

do que cantar-se a si próprio, canta a paisagem."4 Profundamente ligada ao sítio e às altimetrias 

do sitio, esta obra não poderia existir sem o contexto onde se insere e “aparece quase como 

um guardião de uma divindade sagrada. Neste caso, a divindade são a vinha e o vinho.”5 . 

"O seu mérito está em promover um equilíbrio em tensão entre as forças da paisagem e as 

da construção. De tal forma que, depois da construção, a paisagem não dispensa o edifício, 

nem o edifício a paisagem (...)."6 No Alentejo surgem também outras referências ao edificado 

vernacular nas adegas contemporâneas, como é o caso da adega do Cebolal, do arquiteto 

Ribeiro de Carvalho, que utiliza a referência ao edificado vernacular alentejano através da forma 

e da cor mas utilizando materiais e estrutura contemporâneos e prefabricados, ou da adega do 

Rocim, do arquiteto Carlos Vitorino, que utiliza a taipa como revestimento do edifício de forma 

contemporânea. 

1 ver Anexo I p. 137
2 ver Anexo I p. 133
3 CHIORINO, Francesca - Architettura e Vino, Electa, Milano, 2007, p. 8
4 SIZA, Álvaro - Vinte e dois projectos recentes, Casa da Arquitectura, Porto, 2007. p. 313
5 STANWICK, Sean; FOWLOW, Loraine - Wine by design, Wiley, UK, 2010, p. 31
6 SIZA, Álvaro - Vinte e dois projectos recentes, Casa da Arquitectura, Porto, 2007. p. 313

I7. Adega da Quinta do Nápoles, Andres Burghardt, Douro, 2007
I8. Abadia no Monte Cassino, Ordem Beneditina, Itália, século IX
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I9. Adega Dominus, Herzog & De Meuron, Napa Valley, 1997
I10. Adega do Vallado, Francisco Vieira de Campos, Douro, 2009
I11. Adega Antinori, Archea Associati, Florença, Itália, 2012
I12. Adega de Chocapalha, Serôdio Furtado & Associados, Alenquer, 2011
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 Com as inúmeras possibilidades construtivas que existem atualmente, a capacidade 

criativa do arquiteto torna-se infindável. Para além das referências à arquitetura vernacular, 

alguns arquitetos optam por adotar uma postura minimalista desenhando edifícios singulares e 

de linhas simples que se integram na paisagem ou que se assumem como monolíticos abstratos. 

A adega Dominus, da autoria dos arquitetos Herzog & De Meuron, concebida exclusivamente 

para a produção de vinho e para os seus trabalhadores, apresenta-se como um volume 

paralelepipédico, com apenas duas grandes aberturas, revestido com gabiões de aço inoxidável 

preenchidos com pedras basálticas de Napa Valley. A utilização deste sistema permite garantir 

a proteção necessária contra as oscilações de temperatura no interior da adega e o controlo da 

quantidade de luz que entra em cada espaço, garantindo, ao mesmo tempo, a homogeneidade 

das fachadas.1 Concebida também como um volume abstrato, de fachadas cegas revestidas a 

xisto, a adega do Vallado, da autoria do arquiteto Francisco Vieira de Campos, confunde-se com 

os típicos muros presentes nos socalcos do Douro.2 

 Forçosamente, a magia que advém da relação entre arquitetura e vinho na 

contemporaneidade reside nas diferentes opções tomadas pelos arquitetos. "Uns tentam adequar 

o seu traço à paisagem vitícola que se impõe. Outros tentam impor o seu traço à paisagem. 

Depende das escolas, das personalidades … e sobretudo da encomenda."3 Não há limites para 

a imaginação do arquiteto que desenha e concebe lugares onde o vinho passa a ser uma obra 

de arte cuja “marca reclama uma identidade”4 .

1 ver Anexo I p. 141
2 ver Anexo I p. 129
3 CABRAL, Manuel de Novaes - Territórios do Vinho - Wine 19, 2009. Disponível em: http://territoriosdovinho.
blogspot.pt/2009/04/o-vinho-e-arquitectura.html [Acedido a 17 de Jan. 2017]
4 idem, ibidem

I13. Cave da adega Opus One, Napa Valley, 1979
I14. Cave da adega Ysios, Santiago Calatrava, La Rioja, 2001
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ESPAÇOS E PROCESSOS DA VINICULTURA CONTEMPORÂNEA

 O processo base de produção de vinho não se alterou muito desde a Idade Média . 

Porém, o aparecimento de novas tecnologias e o contributo da enologia levaram ao aumento dos 

cuidados no controlo da vinificação, o que faz com que os espaços de uma adega contemporânea 

devam ser pensados e concebidos visando a máxima eficiência e qualidade. Ao mesmo tempo, 

o enoturismo assume um papel importante na promoção dos vinhos, o que faz com que espaços 

especialmente dedicados aos visitantes sejam incluídos, muitas vezes, no programa, fazendo com 

que parte do edifício possa estar aberto ao público com provas de vinho, sem que isso interfira com 

a produção. É habitual perceber-se a clara separação entre o percurso realizado pelas uvas, que 

serão transformadas em vinho e que, posteriormente, será escoado, e o percurso realizado pelos 

visitantes, podendo estes cruzarem-se sempre que tal não comprometa a estabilidade e a qualidade 

do produto.

 A produção de vinho divide-se em quatro principais fases que podem ser claramente 

observadas nas adegas: receção da uva, esmagamento e/ou prensagem, fermentação 

e armazenamento. A cave de barricas é também uma peça muito presente nas adegas 

contemporâneas. A utilização de barricas tem como objetivo aumentar a rapidez do natural processo 

de envelhecimento do vinho em pipas, já que o aroma a madeira no vinho, segundo os enólogos, 

lhe aumenta a complexidade. A compreensão do que acontece em cada fase é crucial para entender 

a cadência dos espaços que, geralmente, determinam um percurso linear das uvas e do vinho. 

 Primeiro, existe um local de receção da uva, que pode ser interior ou exterior, onde estão 

esmagadores e prensas pneumáticas ou lagares de granito para a pisa a pé, como o que acontecia 

nas práticas ancestrais. Depois de ser esmagado, o mosto obtido é transferido para depósitos de 

fermentação, em madeira ou inox. No caso da "pisa a pé", o mosto mantém-se nos tradicionais lagares 

de granito. O transporte do mosto a partir da zona de receção até aos depósitos de fermentação 

pode ser feito com o auxílio de bombas que, exercendo pressão, obrigam as massas a deslocarem-

se nas mangueiras ou, naturalmente, com o auxílio da gravidade. Neste caso, a área de receção das 

uvas tem de estar a uma cota mais alta do que a área de fermentação, situando-se, muitas vezes, na 

cobertura, quando o edifício está encastrado no terreno. 
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I1. Área de fermentação da adega viña Perez Cruz, José Cruz Ovalle, Chile, 2001
I2. Área de fermentação da adega Montecastro, Roberto Valle González, Espanha, 2002
I3. Área de fermentação da adega Casa da Torre, Carlos Castanheira, 2009
I4. Área de barricas da adega Julián Chivite, Rafael Moneo, Espanha, 2001
I5. Área de fermentação da adega do Vallado, Francisco Vieira de Campos, Douro, 2009
I6. Área de fermentação da adega Mayor, Álvaro Siza, Alentejo, 2006
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I7. Cave de barricas da adega do Vallado, Francisco Vieira de Campos, Douro, 2009
I8. Cave de barricas da adega Gantenbein, Bearth & Deplazes Architekten, Suiça, 2008
I9. Cave de barricas da adega Antinori, Archea Associati, Florença, Itália, 2012
I10. Cave de barricas da Herdade do Freixo, Frederico Valsassina, Alentejo, 2016
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 Geralmente, em continuidade com a área de fermentação, está a área de armazenamento 

em depósitos de inox ou madeira. É importante assegurar que não existam oscilações de 

temperatura, de luz nem de humidade nos espaços de produção, especialmente nas áreas de 

envelhecimento em barricas. Atualmente, existem já sofisticadas tecnologias de arrefecimento 

do ar no interior dos espaços. Todavia, é sempre mais vantajoso que a própria construção se 

adeque a esta condicionante, determinando uma série de características arquitetónicas das 

adegas, tais como as aberturas, a localização da implantação e a materialidade. 

 Após a fermentação, o vinho é transferido dos depósitos de fermentação para as cubas 

de armazenamento, onde pode ficar durante vários meses. Este processo ocorre através de 

mangueiras com o auxílio de bombas ou, uma vez mais, com o auxílio da gravidade, tal como 

se verifica na adega do Vallado, em que o espaço dos lagares de granito se encontra mais 

alto do que a área onde estão as cubas de armazenamento. As cubas de armazenamento e 

de fermentação em inox podem ter diferentes capacidades e tamanhos, podendo ter até cinco 

metros de altura, e têm sempre uma entrada superior e uma entrada lateral. Esta área tem 

sempre um pé direito duplo ou triplo. As trasfegas1 do vinho são um procedimento recorrente 

durante o estágio nas cubas, o que faz desta uma área de trabalho recorrente, onde os cuidados 

de higiene devem ser cuidadosamente mantidos, não só pelos trabalhadores mas também pela 

materialidade do espaço que, na maioria das vezes, tem as paredes em betão.

 Contrastando com o caráter claramente industrial do espaço das cubas, a cave de 

barricas é um lugar cuja liberdade espacial pode ser trabalhada de diferentes maneiras. A madeira 

das barricas confere uma certa misticidade à atmosfera da área de envelhecimento, evidenciada 

pelos diferentes pés direitos ou pelas formas das coberturas que, de certa maneira, podem ser 

vistas como uma interpretação das abóbadas presentes na arquitetura vitícola medieval. Devido 

às condições de climatização que devem ser mantidas, o ambiente do espaço nunca se altera, 

podendo existir apenas alguns feixes de luz ténue que conferem à sala características únicas.

 Depois do estágio em barricas ou em cubas de inox, o vinho é engarrafado, rotulado e 

embalado. Nos vinhos mais taninosos, geralmente os denominados “reserva”, ocorre também 

um estágio em garrafa, pelo que algumas adegas estão munidas de uma garrafeira própria onde, 

tal como na cave de barricas, não podem existir oscilações de temperatura. Por vezes, este 

espaço pode até estar em continuidade com a própria sala de barricas, como o que acontece na 

adega Mayor.  

1 consultar Glossário
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I11. Sala de provas da adega Claus Preisinger, Propeller Z, Áustria, 2009
I12. Sala de provas da adega do Vallado, Francisco Vieira de Campos, Douro, 2009
I13. Sala de provas da adega Mayor, Álvaro Siza, Alentejo, 2006
I14. Loja da adega do Rocim, Carlos Vitorino, Alentejo, 2007
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 Nas adegas que estão abertas ao público, uma área exclusivamente dedicada a provas 

de vinho e uma loja são, normalmente, incluídas no programa. Para além disso, algumas adegas 

contêm espaços adicionais no programa, como auditórios onde é mostrado, aos visitantes, um 

pequeno filme sobre a história do vinho, um restaurante ou um wine bar. Habitualmente, é nestes 

espaços que se pode considerar um maior número de aberturas e a utilização de materiais 

diferentes. A sala de provas é muitas vezes evidenciada na fachada do edifício, constituindo o 

único espaço com vista para o exterior e para a vinha. Por outro lado, em algumas adegas, a 

sala de provas não tem vista para o exterior mas sim para o espaço de produção, obrigando o 

utilizador, depois de visitada a vinha, a prestar atenção unicamente aos processos de vinificação 

e ao ambiente proposto pela enologia moderna. 

 A arquitetura contemporânea mudou a forma como percecionamos os espaços do vinho, 

tal como o vinho altera o sentido e as características de cada espaço. A funcionalidade associada 

às adegas cria uma série de condicionantes ao arquiteto mas, ao mesmo tempo, apresenta- 

-se como um desafio no ato de projetar, permitindo criar lugares com características únicas e 

irrepetíveis. 

I15. Espaços de circulação na adega da Herdade do Freixo, Frederico Valsassina, Alentejo, 2016
I16. Espaços de circulação na adega Antinori, Archea Associati, Florença, Itália, 2012
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PAISAGEM ALGARVIA





Ao lançar à nossa volta um olhar mais atento sobre as coisas mais simples, ao tocar a rugosidade 

e o calor da cal, ao penetrar na sombra acolhedora das casas dos camponeses, ao sentir o cheiro 

doce da esteva, encontramos inevitavelmente o Mediterrâneo, onde as terras foram longamente 

humanizadas, onde são ainda poderosas e dignas as forças de um encadeado de gestos, onde 

os saberes não perderam as memórias do primeiro arado e do primeiro tecto de ramagem. 

Este Homem do sul, queimado pelo sol, fixado nos campos férteis da beira-rio onde lançou as 

primeiras sementes, aprendeu a pisar a terra humedecida e a levantar os primeiros arcos e 

abóbadas dos seus templos e cidades. Os volumes suaves das paredes e terraços, os espaços 

frescos dos pátios e alcovas, foram sempre afeiçoados nas formas de terra crua e cozida.

TORRES, Cláudio - Memória em Arquitectura de terra em Portugal, Argumentum, Lisboa, 

2005, p. 12
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ENTRE O MAR E A SERRA: UMA TERRA DE VINHAS E FIGUEIRAIS

 Sendo a região mais meridional do país, o Algarve beneficia de uma localização única, 

de influência Mediterrânica e Atlântica. Separado do Alentejo pelas serras de Monchique e do 

Caldeirão, a região, dividida entre a Serra, o Barrocal e o Litoral, encontra-se protegida dos 

ventos dos quadrantes norte e noroeste, surgindo como um anfiteatro natural que desce até ao 

mar. Esta característica faz com que o clima, nestas áreas, seja único, aproximando-se quase 

do clima subtropical, dadas as influências exercidas pelos ventos vindos do continente africano. 

O Algarve é também a região do país que apresenta o mais baixo índice de pluviosidade.  A 

elevada seca que se faz sentir no Verão foi determinante para a escolha da vegetação nesta 

região. Aparte das serras algarvias, de solo xistoso, a mais de quinhentos metros de altitude e 

com características geográficas que dificultam a agricultura, o Algarve é uma região com aptidão 

natural para a prática e o cultivo de hortas, pomares e plantas de sequeiro, tais como a vinha 

(I5 e I6), as oliveiras, as amendoeiras, as figueiras e as laranjeiras. Assim, não é de estranhar 

que a exploração da vinha na região se tenha iniciado com os romanos e que se tenha mantido 

com as ocupações árabes. No Barrocal e no Litoral, houve sempre uma predominância destas 

plantações, que se estendem na paisagem até à linha do horizonte. “A paisagem algarvia litoral 

deixaria transparecer, desde cedo, a presença maciça da vinha, numa mancha que se estendia 

por toda a faixa litoral, subindo inclusive o barrocal para se deter apenas nas imediações da serra 

algarvia”.1 Porém, a vitivinicultura algarvia foi sofrendo uma série de atribulações ao longo dos 

séculos e não é, portanto, incomum, pensar-se que a região nunca tenha tido uma tradição e 

uma história na produção de vinhos. 

1 Associação Arquitectos Portugueses - Arquitectura Popular em Portugal – 3ºVolume, Ordem dos Arquitectos, 
Lisboa, 1988, pág. 123

I1, I2 e I3. Movimento nas vindimas em Lagoa, nos anos 70, 80 e 90, respetivamente
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I5 e I6. Paisagem vinhateira algarvia

I4. Identificação das três principais zonas do Algarve
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I7. Vista para a área de engarrafamento da adega cooperativa de Lagoa
I8. Interior da adega cooperativa de Blasimon, França, 1935
I9. Área de fermentação da adega cooperativa de Lagoa
I10. Área de fermentação da adega cooperativa de Blasimon, França, 1935
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 O Algarve atingiu o auge da produção de vinho nos finais do século XIX. Até então, o 

vinho produzido na região, ou era consumido pela população algarvia ou era exportado, não 

só para outras regiões do país, nomeadamente para o Douro, pois era utilizado, por vezes, no 

fabrico de vinho do Porto, como para outros centros mercantis, nomeadamente no norte da 

Europa. A população, cada vez mais numerosa, instalava-se sobretudo nas vilas do litoral, onde 

existiam os centros portuários a partir dos quais o vinho, bem como as passas e os figos, era 

escoado e a vinha tornava-se cada vez mais evidente na paisagem litoral algarvia, sobretudo 

a partir do século XVI. A crise na produção vinícola algarvia começa a manifestar os primeiros 

sinais alguns anos após as medidas tomadas, no século XVIII, pelo Marquês de Pombal, de criar 

a Real Companhia de Vinhos do Alto Douro que impedia a utilização de vinho proveniente de 

outras regiões do país para o fabrico do vinho do Porto. Porém, foram os efeitos destrutivos da 

praga da filoxera, que chegou mais tarde ao Algarve, relativamente ao que aconteceu com outras 

regiões do mundo, que marcaram o início da crise da qual a vitivinicultura algarvia só sairia nas 

décadas de 60 e 70 com a criação das adegas cooperativas de Lagos, Lagoa, Tavira e Portimão 

e, posteriormente, com a demarcação da região. Possuidoras de boas infraestruturas e de uma 

boa capacidade de armazenamento, as adegas cooperativas surgiram como uma alternativa 

viável para a entrega das uvas, uma vez que a maioria dos produtores de vinho produziam 

quantidades pequenas para consumo familiar, passando por enormes dificuldades, sobretudo 

no que toca ao controlo dos processos fermentativos, uma vez que as altas temperaturas na 

época das vindimas provocavam o natural desequilíbrio dos mostos. “Iniciando a laboração com 

apenas 9 sócios e uma produção de 186 pipas, ainda em instalações para o efeito, alugadas, a 

adega de Lagoa passou para instalações próprias em 1947, ano em que contava já 39 sócios 

e pouco mais de 500 pipas de produção (Santos, 2002: 176).”1 Utilizando cubas de cimento, 

tanto nos processos fermentativos como na própria armazenagem e um conjunto tecnológico 

que inclui a aplicação de resinas apropriadas para a vidragem interna das cubas de cimento, 

sistemas de controlo da temperatura e remontagem automática, a adega de Lagoa oferecia as 

condições ideais para a produção de vinhos de qualidade e foi, durante anos, considerada a 

maior adega da região.

1 BERNARDES. João Pedro; OLIVEIRA Luís Filipe - A vinha e o vinho no Algarve – O renascer de uma velha 
tradição, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve, Faro, 2006, p. 76
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I11. Garrafeira da adega cooperativa de Lagoa
I12. Garrafeira da adega Peter Zemmer, Bergmeisterwolf architekten, Itália, 2008
I13. Cave de barricas da adega cooperativa de Lagoa
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 É impossível não reparar no destaque e no contraste entre a escala da cidade e a escala 

deste edifício de grandes dimensões, que, estando virada para a EN125, logo à entrada de 

Lagoa, funciona quase como um marco de chegada dos seus visitantes. Construído em betão 

armado, o edifício da adega demonstra o caráter industrial da produção de vinho. Dividida em 

vários pisos de produção, a adega possui uma estrutura de funcionamento um tanto caótica. No 

seu interior, ao nível do piso térreo, a pouca luz que existe, a irregularidade do betão resultante 

da cofragem de madeira, e as passagens em mezzanine visíveis a uma cota superior do espaço 

com pé direito triplo, transmitem uma certa escuridão cénica. Na cave de barricas e garrafas, uma 

vez mais, o betão prevalece em todo o espaço, inclusive nas prateleiras, onde se armazenam 

as garrafas de vinho. As barricas, muito velhas e gastas, não deixam transparecer a força da 

madeira, já mais escura que o próprio betão, e a única luz que existe vem de pequenas janelas, 

ao nível superior das paredes.

 Nos finais do século XX, com a aposta da região no turismo, a produção entra 

novamente em crise e a paisagem litoral algarvia sofre uma enorme perda de identidade 

cultural. A especulação imobiliária levou ao desmantelamento de muitas vinhas e os algarvios 

que costumavam trabalhar na agricultura, viram a construção civil e o turismo como saídas 

profissionais bem mais rentáveis. “É nas areias dos terraços marinhos (…) que se produzia a 

agricultura de enxada (vinha e cereais) do Algarve. Mas foram também estas areias cobiçadas 

pela construção civil para a edificação do Algarve turístico que hoje conhecemos. (…) Nesses 

tempos – confirma João Mendes, do Morgado da Torre – as vinhas iam de Lagos quase até 

Albufeira. Eram numa boa parte, vinhas de vista para o mar (…).”1 As adegas cooperativas 

de Lagos e, sobretudo, de Lagoa, continuaram a receber uvas dos seus sócios, no entanto, 

estes eram cada vez menos numerosos. Em contra partida, e vendo os efeitos nefastos do 

turismo massificado a longo prazo, “(…) algumas vozes se têm levantado contra  o modelo de 

desenvolvimento seguido pela região, havendo hoje sinais claros de tentativas de diversificação 

da atividade turística como o turismo rural (…) e a preocupação na criação de condições para 

o licenciamento de atividades relacionadas com o desenvolvimento de produtos tradicionais de 

qualidade.”2  Este facto, aliado à imigração de vários cidadãos europeus que decidem dedicar-se 

à produção de vinho, fez com que novos produtores investissem na compra de terrenos, alguns 

onde já existiam vinhas e, outros, onde estas foram posteriormente plantadas ou replantadas, 

cada vez mais no barrocal e, em alguns casos, na serra. Por sua vez, os vinhos produzidos nas 

adegas cooperativas entraram em decadência, levando ao encerramento definitivo das adegas 

de Tavira, Portimão e Lagos e, anos mais tarde, à falência da adega de Lagoa, que é já a “Única”.3 

1 Disponível em: http://www.revistadevinhos.pt/artigos/show.aspx?seccao=noticias&artigo=16637&title=o-
algarve-do-vinho&idioma=pt [Acedido a 31 de Ago. 2016]
2 BERNARDES, João Pedro; OLIVEIRA, Luís Filipe - A vinha e o vinho no Algarve – O renascer de uma velha 
tradição, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve, Faro, 2006, p. 91
3 Nome dado à adega cooperativa de Lagoa após o encerramento das outras adegas.
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I14. Propriedade de exploração vinícola em Lagoa, Algarve
I15. Construções que pontuam a paisagem do Litoral algarvio
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 Ao longo da última década, tem-se verificado um crescimento do setor vitivinícola na 

região, quer no aumento da quantidade quer em termos de qualidade dos vinhos produzidos. 

“Tendo em conta os milhões de visitantes que anualmente procuram a região, oriundos 

praticamente de todo o mundo, o município vê o Algarve como «uma janela de oportunidades» 

(…) numa dimensão (…) nacional. Actualmente existem no Algarve 33 produtores de vinho e a 

produção anual é de aproximadamente 1,2 milhões de litros.”1   Se os efeitos do turismo parecem 

ter tido importantes repercussões na costa algarvia, “(…) à medida que se avança para o norte a 

paisagem vai tomando uma feição progressivamente mais rural (…) pontuada por árvores como 

a alfarrobeira, a figueira e a amendoeira que sobreviveram à degradação das áreas expectantes 

em relação ao crescimento urbano.”2 . Estas árvores, de diferentes portes, formas, cor e folha, 

criam contrastes importantes, por exemplo entre as amendoeiras em flor no Inverno e as vinhas 

carregadas de folhas e de uvas no Verão, fazendo com que a vegetação pareça ter surgido 

espontaneamente e esta alternância entre as culturas em crescimento, prontas a ser colhidas ou 

a terra acabada de ser lavrada, fazem da paisagem no interior algarvio um “retalhado mosaico 

com interesse cromático”3.

1 Disponível em: http://www.agronegocios.eu/noticias/lagoa-eleita-cidade-do-vinho-2016/ [Acedido a 31 de Ago. 
2016]
2 ABREU, Alexandre Cancela, CORREIA, Teresa Pinto, OLIVEIRA, Rosário, Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental – Volume V, Universidade de Évora, DGT, Lisboa, 2013, p. 205
3 idem, ibidem, p. 205

I16. Vinhas no monte de Salicos, Lagoa, Algarve
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A ARQUITETURA VERNACULAR NA PAISAGEM

 No que diz respeito à arquitetura das adegas no Algarve, em particular, não existem 

muitos testemunhos de edifícios vernaculares destinados exclusivamente à produção de vinho, 

ao contrário do que acontece em outras regiões do país como o Douro. A vinicultura no Algarve 

foi sempre marcada pela presença de vários produtores individuais que vinificavam uma pequena 

quantidade de vinho, sobretudo para consumo próprio. As uvas eram pisadas, na maior parte 

das vezes, em lagares de madeira facilmente transportáveis e frequentemente desmontáveis, 

que eram lavados e guardados num alpendre ou num armazém após a sua utilização. “Contudo 

a pequena capacidade destes mecanismos obrigaria certamente ao recurso a lagares para as 

vinhas de maiores dimensões (…) que se situavam, na sua maioria, no interior das vilas ou, 

quando muito, nas suas imediações. (…) Não será de excluir que os lagares de azeite fossem 

também utilizados para a produção do vinho (…). De maior capacidade, as cubas, tonéis e tinas 

de madeira, eram normalmente armazenadas em adegas (…) no interior das vilas, em locais de 

fácil acesso e que permitiam o rápido escoamento da produção.”1  Apesar dos testemunhos de 

construções vernaculares, em meio rural, dedicadas exclusivamente à produção de vinho, não 

serem muito significativos nem esclarecedores, considerando que, até finais do século XX, a 

agricultura constituía uma das principais fontes de rendimento da região, as construções rurais 

vernaculares assumem um grande peso na caracterização da paisagem algarvia. “Aqui, mais do 

que em qualquer outro lugar, a arquitectura não tem sentido sem o ambiente agrário/paisagístico 

que a envolve nem este sem a arquitectura que o apoia.”2  De facto, o tipo de exploração agrícola, o 

tamanho da propriedade e as características das construções nela patentes, ajudavam e, de certa 

forma, ainda ajudam, a definir o tipo de propriedade, que varia entre horta, fazenda, morgadio, 

monte e quinta sendo que, este último, pode referir-se a todas elas ou àquelas propriedades que, 

no passado, não tinham um nome e que passaram a ser chamadas de “quinta”3. 

1 BERNARDES, João Pedro; OLIVEIRA, Luís Filipe - A vinha e o vinho no Algarve – O renascer de uma velha 
tradição, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve, Faro, 2006, p. 44
2 CALDAS, João Vieira - A arquitectura rural do Antigo Regime no Algarve, ISCTE, Lisboa, 2007, p. 295
3 “A quinta, no Algarve, é uma designação genérica que, na linguagem corrente, não parece corresponder a 
nenhum tipo específico de propriedade. (…) No presente é uma palavra de que os proprietários se socorrem para 
baptizar as novas casas mas também as velhas propriedades que nunca tiveram nome próprio. Porém, desde o século 
XVIII que se vai sobrepondo às designações tradicionais e curiosamente, àquelas cujo significado ainda era plenamente 
compreensível do ponto de vista do tipo de exploração agrícola, como acontece com a “Horta do Ourives” que foi por 
vezes chamada de quinta, pelo próprio proprietário.“ em CALDAS, João Vieira - A arquitectura rural do antigo regime no 
Algarve, ISCTE, Lisboa, 2007, p. 297
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I1. Propriedade de exploração em Lagoa, Algarve
I2. Construção tipo "monte" nas salinas de Portimão, Algarve
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I3. Monte na quinta do Pinheiro, Tavira
I4. Monte no Malhão, Tavira
I5. Monte na quinta da Terra Branca, Tavira
I6. Monte à Campina da Luz



63

 Originalmente, no Litoral algarvio, junto dos centros urbanos, o tipo de propriedade mais 

predominante era a horta e nela explorava-se, sobretudo, agricultura de regadio. Este tipo de 

propriedade não possuía habitação. No entanto, a partir do século XVIII, algumas hortas foram 

adaptadas a quintas de recreio, onde foram construídas novas habitações e casas nobres, por 

vezes de dois pisos, com um balcão ao nível do piso superior, de onde se avistava o terreno 

fronteiro. Tudo indica que a fazenda, presente sobretudo no Barrocal, era o tipo de propriedade 

onde se desenvolvia a cultura de sequeiro e algumas áreas de regadio. Os morgados, atualmente 

em declínio, eram, tipicamente, as propriedades de maiores dimensões, onde se praticavam as 

culturas de sequeiro e de regadio, a cultura arvense e a criação de gado; geralmente, estas 

propriedades possuíam vários volumes construídos que, relacionando-se uns com os outros 

através de um pátio/passagem, incluíam as habitações dos proprietários e/ou dos caseiros e as 

estruturas agrícolas necessárias, como silos, armazéns, adegas, pocilgas, estábulos, etc. Porém, 

e tal como acontece no Alentejo, o termo que melhor define as construções e as propriedades 

rurais do Algarve é o “monte”. O termo “monte” tanto pode ser usado, como no Alentejo, para 

referir o tipo de propriedade agrícola, geralmente muito semelhante à fazenda, como se pode 

referir ao edifício ou conjunto edificado existente na propriedade. Em boa verdade, o “monte” 

edificado pode, inclusive, existir sem a exploração agrícola, como acontece frequentemente no 

Baixo Algarve, Contudo, a exploração agrícola não pode ser apelidada de “monte” sem que nela 

exista o edificado que o caracteriza. “No Alentejo estas construções estão de facto em cima de 

pequenas elevações e, devido à morfologia do território alentejano, são perceptíveis ao longe, 

como atalaias dessas discretas alturas, confundindo-se física e nominalmente com elas. Não é 

assim no Algarve, onde os montes se distribuem pelas ondulações do Barrocal e pela planície 

do Litoral.”1 Enquanto edifício, o “monte” diz respeito a uma edificação retangular, de um só 

piso, geralmente com a fachada principal virada a sul, que inclui a habitação do proprietário e/

ou do caseiro, e as dependências agrícolas e armazéns. Porém, uma vez que este edificado é 

constantemente alterado ao sabor da necessidade, por vezes dá-se o caso do retângulo possuir 

vários anexos ou mesmo edifícios separados, como o forno, o galinheiro ou a eira, dispostos 

paralelamente à fachada principal, criando um conjunto arquitetónico coerente. 

1 CALDAS, João Vieira - A arquitectura rural do antigo regime no Algarve, ISCTE, Lisboa, 2007, p. 96 e 97
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I7 e I8. Antiga adega particular de José António Monteiro no século 
XX e na atualidade (Arquivo Municipal de Lagoa)
I9. Adega na quinta do Pinheiro, Tavira
I10 e I11. Adegas algarvias do século XX
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 O espaço exterior entre estas pequenas estruturas agrícolas e o edifício principal “(…) 

tanto pode ser um caminho de atravessamento da propriedade como constituir um rectângulo 

que, embora atravessável por questões de serviço, tem vida própria, é pavimentado, com pedra 

irregular de pequenas dimensões ou, mais recentemente, com tijoleira, e funcional como um 

espaço aberto ao exterior e à paisagem. Este equilíbrio instável entre um caminho de acesso, 

passagem e distribuição e um espaço de estar, para trabalho e lazer, é que leva a designá-lo, 

conforme predomina o primeiro grupo de funções para o segundo, ora como «rua do monte» ora 

como «pátio». No Algarve rural este pátio é o espaço mais franco da casa, frequentemente o 

local de receber.”1 

 

 Existe ainda o testemunho do espaço de uma adega numa quinta na freguesia da 

Luz, cujas construções datam do século XVI. Porém, as remodelações que foram feitas até 

ao século XX, não permitem apurar a data exata deste espaço dedicado exclusivamente à 

produção de vinho. Também no Monte dos Correias, a atual arrecadação e o atual armazém 

foram, em tempos, respetivamente, um lagar e uma antiga adega2.  Na verdade, é difícil 

apurar-se quando, nas quintas, o edifício que albergava as alfaias agrícolas se tratava de 

um armazém ou de uma adega, já que os testemunhos de adegas encontrados na quinta 

na Luz ou no Monte dos Correias possuem características muito semelhantes às dos 

armazéns agrícolas. Estes eram construídos em alvenaria de pedra, cobertos por telhado e 

ocupavam toda a largura do monte3, da frente ao tardoz. A fachada principal organizava-se, 

habitualmente, segundo um eixo de simetria, com uma porta longa no meio e duas pequenas 

aberturas na parte superior. Anos mais tarde, este esquema de fachada continuou a estar 

presente em algumas adegas particulares nos centros urbanos, que se criaram no século XX.

1 CALDAS, João Vieira - A arquitectura rural do antigo regime no Algarve, ISCTE, Lisboa, 2007, p. 300
2 idem, ibidem, p. 157 e 158
3 idem, ibidem, p.157 e 158
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I12. Construções em taipa na Serra algarvia
I13 e I14. Construções em taipa no Litoral algarvio
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 Excetuando os edifícios característicos de Olhão, de cobertura plana, denominada 

açoteia ou os edifícios característicos de Tavira, com telhados múltiplos (telhados de tesouro), o 

edificado vernacular algarvio utiliza telhados de uma ou duas águas, contrafortes nas fachadas 

e as suas paredes são, geralmente, caiadas, o que torna invisível o material e o método 

construtivo utilizado. Tradicionalmente, a alvenaria de pedra calcária é predominante em toda 

a região no entanto, nos locais onde este material não se encontra tão facilmente na natureza, 

como é o caso do Litoral algarvio, a terra surge frequentemente como material construtivo no 

edificado vernacular, associada à alvenaria de pedra que era utilizada para a execução das 

fundações. Contrariamente ao que acontece no Alentejo, em que o adobe e a taipa1 se revelam 

nas edificações vernaculares, no Algarve apenas se verifica este último método construtivo. “Ao 

contrário do adobe em que a Terra, muito liquefeita, quase sempre com aditivos vegetais, é 

vertida num pequeno molde pouco maior que um tijolo e desenformada para secar, a taipa é um 

sistema técnico e social completamente diferente. (...) O adobe nas zonas meridionais é utilizado 

na tabicagem interior da casa, as paredes de taipa, pela sua espessura nunca inferior a 50 cm 

e, portanto, de grande capacidade isoladora, são invariavelmente as paredes exteriores. (…) 

O adobe presta-se mais facilmente à construção urbana. A construção em taipa, ao contrário, 

obriga a uma completa participação colectiva. (…) Enfim, trata-se de uma operação só possível 

num ambiente de participação comunitária, mais usual no meio camponês (…).”2 Contudo, tal 

como acontecera um pouco por todo o país, com o aparecimento dos materiais industriais e 

prefabricados, a terra, associada ao trabalho manual, deixou de ser a primeira escolha em 

termos de material de construção e, por isso, a grande maioria das construções em taipa que se 

encontram no Algarve dizem respeito a construções antigas.

1 “O termo taipa tem sido tradicionalmente utilizado para designar indistintamente tanto o material como o 
processo de construção que consiste basicamente na execução de grandes blocos de terra moldada “in situ”, compactada 
com pisões, dentro de cofragens amovíveis. De igual modo, indistintamente se tem reconhecido ao termo taipal para 
designar quer as pranchas laterais da cofragem, quer o bloco produzido. A taipa aqui descrita é característica sobretudo 
de todo o sul do país e embora apresente ligeiras variações de local para local, ela é fundamentalmente semelhante ao 
longo de toda essa região. (…)” em ROCHA, Miguel - A taipa na arquitectura tradicional: técnica construtiva. Disponível 
em Arquitectura de terra em Portugal, Associação Centro de Terra, Lisboa, 2005, p. 22
2 PINTO, Fernando - El futuro está en la tierra. Disponível em Arquitectura de terra em Portugal, Associação 
Centro de Terra, Lisboa, 2005, p. 13





4
PROPOSTA PARA UMA ADEGA EM LAGOA, ALGARVE





(…) todos os elementos e situações que constituem a paisagem contribuem para o cruzamento 

das diferentes escalas. (...) essa característica faz com que os elementos da paisagem se 

associem e formem um conjunto. (...) o projeto deve ser considerado como uma ferramenta de 

conhecimento, uma forma de experimentar, de testar, de interrogar a realidade. A conivência 

com o sítio permite, ao mesmo tempo, informar o próprio projeto. Não devemos compreender 

a recomendação que nos é feita de procurar âncorar o projeto na história e na geografia dos 

lugares como uma incitação ao passadismo e à conservação. Ela propõe apenas que não se 

trabalhe mais sob a «tabula rasa».

Corajoud, Le paysage c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent, Actes Sud/ENSP, 

Arles, 2010
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CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR

 As obras arquitetónicas partem de lugares e contextos preexistentes, criando novos 

contextos e, neste sentido, novos lugares. Estes, por sua vez, relacionam-se com outros lugares,  

fazendo parte de conjuntos que se relacionam a nível local, a nível territorial e a nível global. 

Assim, a noção de lugar, na relação da obra arquitectónica com o contexto, é uma dimensão 

fundamental para a arquitetura. Intervir num terreno implica, direta ou indiretamente, intervir na 

paisagem. Cada gesto arquitetónico, por mais pequeno e insignificante que possa parecer, tem a 

capacidade de mudar toda imagem de um lugar, bem como a vida, as ações e os comportamentos 

dos seus “utilizadores". As ações naturais e físicas que ocorrem numa determinada porção de 

território não podem ser controladas pelo ser humano, porém não acontece o mesmo com o 

edificado, que resulta de sucessivas interpretações realizadas pelo construtor/arquiteto, que 

procuram responder às questões formuladas em cada uma das épocas, veiculando a tradição do 

lugar. Estas interpretações, que constroem a história do lugar, são baseadas na dialética entre 

passado e presente e dependem, ao mesmo tempo, da experiência, do gosto e da situação 

histórica do construtor/arquiteto.  Assim, para intervir num determinado lugar, é necessária uma 

leitura daquilo que constitui a sua paisagem.

 Após a breve caracterização da paisagem rural algarvia que foi feita no capítulo anterior, 

torna-se possível entender melhor o contexto no qual se insere a propriedade onde se procura 

intervir. Estando na família há já várias gerações, a quinta do Monte de Salicos, assim batizada 

pelo meu avô e pelo meu pai, é uma propriedade cuja área ronda, aproximadamente, os 13 

hectares, pertencendo, ainda, ao Litoral algarvio, a 3 km do mar, entre o centro de Lagoa e a 

praia do Carvoeiro. Detendo-se nas imediações da EN 124-1, a quinta do monte de Salicos 

encontra-se cercada por um canal de irrigação e por outras propriedades de exploração agrícola, 

algumas abandonadas e outras ainda em funcionamento, sendo acessível, a sul, por um caminho 

agrícola, de terra batida, que dá acesso a uma estrada secundária e, a norte, pela EN 124-1. 

Contudo, a propriedade está a uma cota mais alta e o seu acesso não está à face da estrada, o 

que a torna pouco visível a partir do exterior. Na envolvente, os edifícios surgem dispersos, um 

pouco como os tradicionais “montes”, alguns mantendo ainda as características da arquitetura 

vernacular algarvia.
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I1. Localização da propriedade à escala 1:25000
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I5. Maquete à escala 1/1000

I2, I3 e I4. Fotografias do levantamento (ver anexos)
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 Outrora, a propriedade foi parte constituinte de outras propriedades que, formando 

um todo, constituíam um morgado onde inicialmente se explorava a agricultura de sequeiro. 

Atualmente, as alfarrobeiras e as figueiras centenárias, bem como as oliveiras e as amendoeiras, 

pontuam a paisagem predominada pela videira que, na quinta, ocupa cerca de oito hectares. As 

vinhas, dispostas de forma ordenada e paralela, contrastam com as árvores que parecem surgir 

aleatoriamente, formando espaços de sombra mais intimistas. A partir dos caminhos no interior 

da propriedade, formados pelas vinhas, avistam-se as suas construções e as construções da 

envolvente, caiadas de branco. Porém, as ondulações existentes no terreno, devido às diferenças 

de cota, provocam um encurtamento do ponto de fuga, criando uma certa tensão entre ver e 

deixar de ver o edificado. Entre a vegetação, o edifício que possui um maior domínio sobre a 

paisagem é o “casarão” da quinta da Pedreira, junto à quinta do Monte de Salicos (I2). Situado a 

uma cota mais alta, este edifício, de dimensões consideravelmente maiores do que as restantes 

construções da envolvente, tem dois pisos e é coberto por um telhado de quatro águas. Datada 

do século XIX, esta construção assemelha-se às casas nobres contruídas nas tradicionais hortas 

a partir do século XVIII e que originaram quintas de recreio1 e teria sido a casa dos proprietários 

de todas as atuais propriedades que, no passado, constituíam, no seu conjunto, um morgado. 

Próximo deste edifício encontram-se outras construções de menores dimensões, que foram 

reconstruídas a partir de ruínas preexistentes em taipa. Tudo indica que estas ruínas tenham 

feito parte de um conjunto edificado destinado ao apoio agrícola e ao alojamento de caseiros 

porém, devido às repartições familiares, uma parte destas ruínas pertence atualmente à quinta 

da Pedreira e a outra ficou a pertencer à quinta do monte de Salicos, dando origem, através 

de reconstruções, ao edifício da atual adega, habitação dos caseiros e armazém agrícola. 

Ainda de mencionar que, aproximadamente a 100 metros desta construção, existe ainda uma 

casa de férias pertencente à propriedade. Esta foi também reconstruída a partir das ruínas de 

paredes exteriores em taipa que, segundo o meu avô, faziam parte de um monte habitacional 

com uma ramada acoplada e onde morava outro caseiro. Ambos os edifícios da propriedade são 

retangulares, de um só piso e caiados de branco, destacando-se da vegetação que os envolve.

1 CALDAS João Vieira, A arquitectura rural do Antigo Regime no Algarve, ISCTE, 2007
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I6 e I7. Esquiços das visitas ao terreno
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I8. Planta do terreno e envolvente à escala 1/4000 (consultar limites em Anexo IV p. 188)
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DEFINIÇÃO DO PROGRAMA

 Uma vez que o programa para um equipamento desta envergadura é bastante específico 

e exige uma série de considerações técnicas, várias conversas com os atuais adegueiro e enólogo 

da adega foram cruciais para a sua definição. Desta forma, todas as questões técnicas sobre 

a produção de vinho e sobre o material necessário foram facilmente esclarecidas, obtendo-se 

um esquema funcional programático que corresponde às necessidades e às expectativas de 

todas as entidades que ajudam e trabalham no processo de produção do vinho. Chegou-se 

à conclusão que o programa deveria incluir espaços especialmente dedicados aos visitantes, 

uma área administrativa e, claro, todas as áreas associadas diretamente à produção do vinho. 

Contudo, os espaços de produção não podem ser constantemente percorridos pelos possíveis 

visitantes e turistas correndo o risco de comprometer as condições de higiene da adega e 

prejudicar a qualidade do vinho. Assim, todas as áreas que dizem respeito à vinificação devem 

estar separadas das áreas destinadas ao uso de visitantes bem como das áreas administrativas 

e dos sanitários.

 

 Atualmente, a adega existente na propriedade tem capacidade para albergar a vinificação 

de apenas 15 000 litros de vinho obtidos a partir das uvas brancas e tintas provenientes de cerca 

de 1,2 hectares de vinha e a sua construção não está de acordo com as exigências da enologia 

contemporânea. No entanto, segundo o enólogo, se todas as uvas provenientes dos 8 hectares 

de vinha existentes na propriedade fossem vinificadas, perfazia-se um total de 100 000 litros de 

vinho e, como tal, é preciso providenciar espaço para albergar o equipamento necessário ao 

processo. 

 Procura-se criar um esquema de pensamento das áreas de produção através da 

definição e compreensão do percurso realizado pelas uvas, desde que chegam à adega até ao 

momento em que o vinho se encontra engarrafado, embalado e pronto a ser escoado. Durante 

este percurso, considerou-se relevante a utilização da gravidade para auxiliar o transporte das 

uvas entre as diversas fases, evitando a utilização desnecessária de bombas1. Desta forma, é 

importante que o espaço de receção das uvas esteja a uma cota mais alta do que a área de 

fermentação e armazenamento do vinho. 

1 ver glossário
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I1. Esquema organizacional da produção de vinho
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I2. Esquiços de estudo da organização espacial
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 O percurso das uvas começa então no espaço de receção. Esta área irá receber as uvas 

brancas e as uvas tintas que darão origem ao vinho branco, tinto e rosé. No processo de vinificação 

do vinho branco e do vinho rosé, de um modo geral, após a receção, os cachos das uvas brancas 

(vinho branco) e tintas (vinho rosé) são imediatamente prensados através do auxílio de uma 

prensa pneumática, separando-se o líquido, que é de seguida posto a fermentar, das películas 

e grainhas que dão cor ao vinho e que, sendo desnecessárias, são posteriormente utilizadas 

como fertilizante natural. Por outro lado, uma vez que o vinho tinto se pretende estruturado, 

com corpo, cor e mais taninos, é essencial que o líquido, as películas e as grainhas fermentem 

em conjunto. Para tal, após a receção, os cachos são colocados no esmagador/desengaçador 

que se encarregará de separar os bagos dos engaços e de, suavemente, esmagar as uvas. 

Assim, o espaço de receção deve ser pensado como um espaço de trabalho, de fácil acesso ao 

exterior e com área suficiente para armazenar as caixas de uvas após a sua utilização, a prensa 

pneumática, o desengaçador/esmagador e um possível tapete de seleção.

 Depois de ocorridos os processos de esmagamento e prensagem, os mostos são 

transferidos, através do auxílio de mangueiras não tóxicas, para as cubas em inox onde ficam a 

fermentar, encontrando-se a uma cota mais baixa. Com o objetivo de facilitar as trasfegas1  do 

vinho, considerou-se a área de fermentação e a área de armazenamento em cubas como um 

único espaço de grandes dimensões onde estão as cubas de fermentação, com cintas metálicas 

de arrefecimento ligadas a um chiller2  no exterior, e as cubas de armazenamento. É importante 

que existam cubas de várias dimensões na adega pois o vinho não pode estar em contacto com 

o ar. Enquanto está a fermentar, o vinho ocupa mais espaço e por isso tem de estar numa cuba 

de maiores dimensões. Depois de fermentado, as suas dimensões reduzem e deve-se transferi- 

-lo para uma cuba de menor tamanho.3 Ao mesmo tempo, durante o processo de vinificação vão 

ocorrendo naturais perdas de vinho. 

 Uma vez que a vindima das uvas brancas e tintas ocorre em épocas diferentes e, 

geralmente, o vinho tinto é o último a ser produzido com a pretensão de obter maior teor alcoólico, 

o processo de fermentação dos vários vinhos ocorre em diferentes momentos. As fermentações 

dos diferentes mostos vão sucedendo em períodos distintos e, quando terminadas, os mostos 

são transferidos para depósitos de armazenamento em inox.  Assim, chegou-se à conclusão de 

que seriam necessárias 6 cubas de fermentação com cintas metálicas com capacidade para 

10000L, com uma altura total de 3,85m. O armazenamento, por sua vez, será feito em várias 

cubas de 5000L, 2500L e 1500L. Visto que as cubas de 10000L são as mais altas, é preciso que 

o espaço 
1 ver glossário
2 O chiller arrefece a água que vai passar nas tubagens das cintas metálicas das cubas de 
fermentação. Estas cubas são sobretudo utilizadas para a vinificação do vinho rosé e do vinho branco.
3 Atualmente existem também as chamadas “cubas sempre cheias” que contêm um êmbolo no seu 
interior que permite reduzir ou aumentar a área ocupada pelo vinho em função da quantidade de vinho 
existente porém, o enólogo considera-as pouco eficazes relativamente às cubas tradicionais. Para mais 
informações consultar: http://aguinox.com/niceoffice/mod1/?&tp=temp001&fid=1.0&lg=PT&2db=produtos&
2grupid=219 [Acedido a 11 de Jan. 2017]
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I3 e I4. Maquete de estudo da relação volumétrica à escala 1/500
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 tenha um pé direito de 4m.1 Após a fermentação do vinho tinto, é necessário proceder-se também 

à sua prensagem, para que, depois de conferir cor ao vinho, as películas e as grainhas sejam 

removidas. Deste modo, é importante que exista uma outra prensa pneumática na área das 

cubas. Esta área deve estar mecanicamente ventilada e em contacto direto com o exterior para 

que se possa remover ou substituir equipamento.

 Após a fermentação, alguns vinhos são armazenados em barricas, enquanto outros se 

mantêm armazenados nas cubas de inox. Assim, o programa deve incluir também uma sala de 

barricas mecanicamente ventilada, em contacto direto com a área das cubas e, preferencialmente, 

enterrada, para que não ocorram oscilações da temperatura do ar. Ao contrário da área de 

fermentação e armazenamento, que tende a ser um local de trabalho constante, de pé direito 

duplo e onde existe a mais sofisticada tecnologia que confere um certo caráter industrial ao 

espaço, a sala de barricas é, geralmente, um espaço de pé direito simples com um ambiente 

mais introspetivo e adequado à escala humana. Atualmente, o processo de engarrafamento do 

vinho é levado a cabo na propriedade com máquinas de engarrafamento de pequenas dimensões 

e a rotulagem é feita manualmente com o auxílio dos empregados. Contudo, para grandes 

quantidades de vinho, estes métodos poderão não ser muito rentáveis. Todavia, uma linha de 

engarrafamento tem um custo extremamente elevado e obriga a uma manutenção regular, o que 

faz com que a maioria dos produtores opte por realizar o engarrafamento contratando empresas 

de prestação de serviços que se deslocam ao local, em caso de necessidade. Decidiu-se então 

incluir no projeto um espaço para o engarrafamento onde possam ser utilizadas as práticas 

correntes de engarrafamento e rotulagem manual e um cais de cargas e descargas com dimensões 

suficientes para receber as empresas de prestações de serviços, caso seja necessário. Após o 

engarrafamento, alguns vinhos são colocados numa garrafeira para evoluir em garrafa e outros 

são logo embalados e colocados num espaço de armazenamento de produtos acabados, que 

deve estar em contacto direto com o cais de cargas e descargas. 

 A vinificação deve ser cuidadosamente vigiada pelo enólogo, portanto, um laboratório 

de análises simples é crucial na adega, preferencialmente em contacto visual com as áreas de 

produção. Visando a manutenção da higiene dos espaços, é importante também que haja um 

pequeno vestuário com um chuveiro e alguns cacifos, onde os trabalhadores possam, facilmente, 

trocar de roupa ou sapatos, quando necessário.

 Separadas dos espaços de produção, as áreas sociais devem ter facilidade de acesso a 

sanitários e têm de ser acessíveis a pessoas de mobilidade reduzida. A área administrativa deve 

incluir uma sala de reuniões e um pequeno escritório, enquanto a área destinada a visitantes 

deve incluir uma sala de provas e vendas e, deve ser apoiada por um pequeno espaço de 

preparação das provas de vinho.

1 Tamanhos e capacidades das cubas disponível em: http://aguinox.com/niceoffice/mod1/?&tp=temp001&fid=1.
0&lg=PT&2db=produtos&2grupid=12 [Acedido a 12 de Jan. 2017]
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ELABORAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA

 As visitas constantes à propriedade e a observação atenta de todos os pequenos detalhes, 

bem como as memórias de infância que tenho do lugar que, inevitavelmente, me tornam mais 

sensível a determinadas questões, permitem notar as várias perceções e compreender a relação 

entre o corpo, o espaço e o território, visível, não só, nas características físicas e morfológicas 

do terreno mas, também, na vegetação e no edificado preexistente, que constituem a identidade 

do local. Estes fatores, aliados às premissas estabelecidas pelo programa estipulado, permitem 

organizar um conjunto de ideias orientadoras da estratégia projetual. A vinha, o edificado e a 

vegetação criam uma paisagem sublime sobre a qual é necessário refletir para que o novo 

edifício faça sentido no contexto em que se insere.

 A propriedade, não sendo visível da estrada, é, em todo o instante, um momento de 

descoberta para o utilizador, pelo que é necessário percorrer a quinta e a vinha ao longo de 

um eixo norte-sul para se encontrar o edificado preexistente, no “coração” da mesma. Este 

desenvolve-se nas extremidades de um eixo de sentido nascente-poente que divide a vinha e ao 

longo do qual se passa a maioria das atividades atuais da quinta. O prolongamento deste eixo 

e a colocação da adega como um remate visual garantem então o acesso a todos os edifícios, 

facilitando a deslocação do caseiro e adegueiro e permitindo que a adega preexistente possa ser 

utilizada como um futuro espaço de armazenamento auxiliar. Procurando a inserção num ponto 

onde exista uma diferença de cota significativa e tentando não modificar a vinha já plantada, 

chega-se à conclusão de que a implantação do edifício pode ser feita no ponto mais alto da 

propriedade ocupado, atualmente, por um pomar de sequeiro. O arvoredo funciona como uma 

barreira visual relativamente ao edificado preexistente e cria um certo sombreamento desta 

área do terreno, o que ajuda a manter as boas condições para um desempenho sustentável 

do edifício. Aproveitando as vantagens do uso da gravidade e do contacto entre as paredes do 

edifício e o solo, e evitando, assim, as oscilações de temperatura e de humidade no interior, o 

encaixe semienterrado do edifício no terreno permite fazer a ligação entre o ponto mais alto da 

propriedade, onde pode ser feita a receção das uvas, e o ponto mais baixo, por onde pode ser 

escoado o vinho quando engarrafado e embalado. 

 As primeiras ideias começam a surgir, sugerindo o objetivo de criar um edifício que não 

se sobreponha ao edificado existente mas que, por outro lado, tenha a sua própria identidade e 

que a sua presença se assuma na paisagem como uma peça que complementa o lugar.
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I1. Esquiços de estudo da localização da implantação
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IMPLANTAÇÃO

I1. Maquete de estudo da volumetria e dos percursos à escala 1/1000
I2 e I3. Maquete da implantação final à escala 1/1000
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I4. Implantação à escala 1/4000 (original à escala 1/1000 em Anexos
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DEFINIÇÃO DO PROJETO

 O ato projetual inicia-se sempre com um gesto, com uma ideia que se pretende forte 

e é a partir da mesma que tudo se desenvolve. O projeto evolui, sempre fiel à ideia pois, “sem 

ideia, não há projeto”1. Mas, afinal, como a definir? Estamos condenados a transformar ideias 

em coisas, como diria Paulo Mendes da Rocha. No início, tudo é ainda muito vago mas, à 

medida que se resolvem os problemas e que a ideia deixa de ser algo utópico na mente e passa 

a estar desenhada, definem-se os seus contornos. A ideia ganha forma. A leitura aprofundada 

das condições locais e regionais leva à reflexão sobre o gesto. Existe a vontade, desde o início, 

de reinterpretar a arquitetura vernacular algarvia e de compreender de que forma se pode tirar 

partido das lições dadas pela tradição. Os montes algarvios assumem-se na paisagem com as 

suas paredes de taipa ou de pedra caiadas de branco, com pequenas aberturas que dão lugar 

às janelas e às portas, cobertos por um telhado. Imaginando a passagem do tempo quando estes 

montes são deixados ao abandono, é possível compreender o essencial da sua construção. As 

portas e as janelas vão-se degradando, o telhado acaba por ruir, a cal vai-se desvanecendo e as 

chuvas vão desgastando as paredes até ficar apenas um monolítico de terra compactada, sem 

portas nem janelas. Assim, começa-se a formar a ideia de criar um volume que se assuma na 

paisagem e que mantenha o caráter de abstração de um monolítico. Após a análise cuidada do 

programa estabelecido e da criação de alguns esquemas, começam a surgir as primeiras ideias 

acerca da organização espacial da adega, desenvolvendo-se um sentido de globalidade. Ao 

longo do processo, a forma vai sofrendo modificações e as suas proporções vão sendo ajustadas 

para se obter um todo coerente.

1 Palavras do arquiteto Francisco Vieira de Campos durante uma conversa. Ver anexo III p. 180
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I1 e I2. Axonometrias esquemáticas da organização programática e espacial
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I3. Planta de coberturas à escala 1/500 (original à escala 1/200 em Anexos)

I4. Planta à cota 57 à escala 1/500 (original à escala 1/200 em Anexos)

I5. Planta à cota 52.6 à escala 1/500 (original à escala 1/200 em Anexos)
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I6. Corte longitudinal à escala 1/500 (original à escala 1/200 em Anexos)

I7. Alçado norte à escala 1/500 (original à escala 1/200 em Anexos)

I8. Alçado sul à escala 1/500 (original à escala 1/200 em Anexos)

Legenda:
1.Área de receção 2.Balneários/Vestuários 3.Laboratório 4.Área de armazenamento em cubas inox 5.Área de provas/
vendas 6.Área de apoio às provas 7.Sanitários 8.Escritório 9.Sala de reuniões 10.Área de armazenamento dos produtos 
acabados 11.Garrafeira 12.Área de trabalho/engarrafamento 13.Área de barricas 14.Área de fermentação 15.Cais de 
cargas e descargas
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I9 e I10. Alguns esquiços de estudo do projeto
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 As etapas da vinificação desenvolvem-se, de cima para baixo, sugerindo, de certa forma, 

um movimento linear. A receção das uvas, o esmagamento e prensagem, a fermentação e o 

armazenamento em cubas de inox são etapas que se sucedem umas às outras e que necessitam 

de materiais comuns. Tendo em conta que estas áreas são áreas de trabalho constante, sobretudo 

na época das vindimas, a criação de uma única nave longitudinal, de acesso à cota inferior e 

superior, parece ser uma atitude eficaz. Assim, neste espaço, de pé direito triplo perceciona- 

-se o sentido global de toda a adega e o circuito realizado pelas uvas a partir do momento em 

que são recebidas até se transformarem em vinho. Esta característica, associada ao facto da 

implantação se localizar ao longo de um eixo, sugere o caráter horizontal do edifício. Procurando 

a simplicidade e a relação proporcional e geométrica presente nos edifícios da envolvente e, 

visto que o próprio terreno não oferece condicionalismos à forma, opta-se pela ortogonalidade 

no desenho do volume.

 Em todo o edifício procura-se evitar ao máximo a utilização de corredores, pelo que os 

espaços intercomunicam uns com os outros, ora física ora visualmente, para que não se perca 

a continuidade e fluidez espacial. Deste modo, utiliza-se o cais de cargas e descargas como elo 

de ligação de todos os espaços destinados à produção de vinho, optando-se por assumi-lo no 

alçado. Sendo o exterior coberto e acessível a veículos, o cais de cargas e descargas pode ser 

também utilizado como local para o engarrafamento do vinho e rotulagem de garrafas por meio 

de prestação de serviços, dando acesso direto à área de vinificação, à área de armazenamento 

dos produtos acabados e a uma área de trabalho que funciona como antecâmara da sala de 

barricas e da garrafeira, podendo ser utilizada para o engarrafamento e rotulagem manual. Na 

tentativa de evitar ao máximo a utilização de equipamentos de climatização sofisticados, a sala 

de barricas e a garrafeira ficam enterradas no terreno, paralelamente ao edifício, separadas 

dos restantes espaços de produção por um corredor técnico onde se localiza o equipamento de 

ventilação.

 Tendo em conta que se visa desenvolver um volume esbelto e bastante horizontal e 

que, num dos topos da área de vinificação, à cota superior, está já a área de receção das uvas, 

a colocação da área social e administrativa por cima da área de armazenamento dos produtos 

acabados permite desenhar no alçado uma entrada expressiva, acessível a partir da cota mais 

alta do terreno, e estabelecer uma relação visual com a área de vinificação. A cobertura pode 

ser também utilizada para a realização de provas de vinho, funcionando como um espaço de 

miradouro que pretende recuperar, de certa forma, a imagem da paisagem algarvia, há muito 

perdida, das vinhas que se prolongam até à costa, sendo que, atualmente, esta propriedade é a 

propriedade de exploração vitícola mais próxima do mar, em toda a região. 
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MATERIALIDADE E ESPACIALIDADE

 A escolha dos materiais prende-se com a linguagem arquitetónica pretendida para o 

edifício mas, também, com as características dos espaços interiores da adega, existindo algumas 

premissas a ser respeitadas, dependentes da própria funcionalidade de um programa desta 

natureza. 

 Partindo da ideia inicial de criar um volume abstrato que se assume na paisagem e  

parece surgir do solo, e considerando o bom senso que advém da utilização, na arquitetura, dos 

materiais locais, opta-se por utilizar a terra como material no edifício e a taipa como método de 

compactação da terra. Sendo um material bastante isolante, ecológico e disponível no terreno, 

a terra revela-se um material extremamente adequado para a construção da adega e a sua 

utilização nos edifícios provoca sensações táteis muito fortes. No caso particular da taipa in situ, 

para a formação das paredes, é necessário, de um modo geral, que exista terra adequada no 

local, que é o caso, um taipal e pilões manuais ou pneumáticos, para facilitar a compactação. 

Entende-se por "taipal" uma estrutura de madeira onde a terra é compactada e cuja dimensão, 

atualmente, é variável, pois já existem taipais contínuos, mas que, tradicionalmente rondava 

os 0,5x0,5x1,5m, respetivamente de altura, largura e comprimento. Esta vai sendo montada e 

desmontada à medida que se formam os blocos de terra até se obter todo o edifício. Atualmente, 

com o desenvolvimento de novas técnicas construtivas e com o crescente interesse que se 

tem verificado pela construção sustentável, existem já várias opções quanto ao aspeto final 

que se pretende para cada edifício, tanto ao nível da cor como da textura e rugosidade. Para a 

adega, opta-se por manter alguma textura no material, deixando evidenciadas as camadas de 

compactação da taipa, que conferem uma certa longitudinalidade ao alçado. 
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I1 e I2. Fotomontagens de estudo do exterior do edificado
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I3, I4 e I5. Alguns esquiços de estudo dos detalhes construtivos
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I6. Corte transversal à escala 1/100 (original à escala 1/50 em Anexos)
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Esquiços de estudo 
I7. Vista da área de provas para a área de vinificação
I8. Área de provas e vendas
I9. Garrafeira
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 Contudo, a taipa apresenta também algumas desvantagens, para além da mão-de- 

-obra necessária aquando da construção e da dificuldade que existe, atualmente, em encontrar 

construtores especialistas nesta técnica construtiva. Tendo em conta que a terra é um material 

extremamente absorvente, é necessário considerar a proteção da parte inferior e superior 

das paredes em taipa com outros materiais impermeáveis, evitando assim as infiltrações de 

água da chuva ou por capilaridade. Ao mesmo tempo, as paredes em taipa oferecem pouca 

capacidade estrutural, o que significa que, regularmente, seja necessário recorrer ao auxílio 

de uma estrutura metálica ou de betão. Porém, do ponto de vista construtivo, a construção em 

taipa é um sistema com características milenares e que, naturalmente, se pode articular com 

sistemas de construção contemporânea, quer sejam de madeira, de betão, de aço ou de um 

outro qualquer material compósito. Deste modo, e considerando o caráter industrial dos espaços 

de vinificação, opta-se por complementar a taipa com a utilização do betão. Sendo um sistema 

construtivo que utiliza também a cofragem, o betão estabelece um diálogo harmonioso com a 

taipa. Assim, um embasamento em betão armado resolve o primeiro piso da adega, parcialmente 

enterrado, enquanto a taipa surge apenas no piso superior. 

 Sendo o espaço mais amplo de toda a adega e onde ocorrem as fases mais importantes 

da vinificação, a área destinada à receção, fermentação e armazenamento em cubas de inox 

é o único local onde se pode assistir à complementaridade do betão e da taipa. De pé direito 

triplo, nesta "nave" de caráter industrial verifica-se uma teatralidade cénica, graças às entradas 

de luz zenital que iluminam o espaço das cubas como se este fosse um palco sob o qual se 

debruçam os seus espectadores no corredor em mezzanine. Acessível a partir do exterior pelo 

topo virado a poente, a área de receção das uvas encontra-se sob a área de fermentação e, é 

através de pequenas aberturas no pavimento que o mosto é encaminhado para as cubas de 

fermentação após o esmagamento. Quatro paredes de betão enclausuram os vestuários e o 

laboratório, a partir do qual se estabelece uma relação visual com a área de armazenamento 

em inox, funcionando como uma central de controlo da vinificação. O corredor em mezzanine 

garante o acesso à entrada superior das cubas de armazenamento e atravessa todo o espaço, 

longitudinalmente, até chegar à zona de receção social. Esta área exterior coberta, tal como o 

cais de cargas e descargas, assume-se na fachada através de um rasgo horizontal, servindo 

como um abrigo exterior, tanto para os trabalhadores como para os visitantes.
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I10. Fotomontagem da área de vinificação
I11. Fotomontagem da sala de barricas
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 Na área social encontram-se a sala de provas e vendas e a área administrativa, 

separadas uma da outra por uma caixa de betão que contém os sanitários e uma zona de apoio 

à preparação das provas. O betão contrasta com a taipa das paredes exteriores que envolvem 

o espaço. A madeira, presente no pavimento em soalho, confere uma agradável sensação de 

conforto à área administrativa e à sala de provas. Existe uma relação visual muito forte entre a 

sala de provas e a área de vinificação. Assim, para evitar que os visitantes percecionem a zona 

de receção das uvas que, na altura das vindimas, se encontra, geralmente, suja e caótica, utiliza- 

-se o laboratório como uma barreira visual entre a sala de provas e o espaço de receção das 

uvas. 

 De baixo da área social encontra-se a área de armazenamento dos produtos acabados, 

paralelamente à garrafeira e separada desta pelo corredor técnico que percorre todo o edifício. 

Nestas salas, tal como na sala de barricas, o betão prevalece e a ausência de luz natural confere 

aos espaços o caráter de cripta do vinho. A garrafeira, sendo uma sala de pequenas dimensões, 

é um lugar introspetivo, onde as prateleiras de madeira, cheias de garrafas de vinho, enquadram 

obras de arte na parede de betão vazia. Por outro lado, a sala de barricas é já, por si própria, uma 

obra de arte, na medida em que as paredes e o teto curvos conferem uma enorme plasticidade 

ao espaço de pé direito simples. 

 O espaço exterior que envolve o edifício é todo pavimentado com lajetas de betão 

e dá acesso ao estacionamento e à zona de receção das uvas. A clara separação entre os 

espaços sociais e de produção é evidenciada na cobertura, já que a parte correspondente à 

área de vinificação é ajardinada para ajudar a manter as temperaturas no interior, melhorando 

o comportamento sustentável do edifício, enquanto a parte correspondente à área social é 

praticável e pavimentada com lajetas de betão, podendo ser utilizada para provas de vinho no 

exterior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este longo processo de investigação e de experimentação permitiu a obtenção de novos 

conhecimentos não abordados durante o curso mas, também, o maior aprofundamento de muitos 

outros adjacentes ao ato de projetar, verificando-se a clara evolução do meu pensamento enquanto 

pessoa e futura arquiteta. Desta forma, a presente dissertação, para além de representar uma 

reflexão acerca de projeto e das suas relações com a paisagem, o lugar e o próprio programa, 

pretende informar e esclarecer algumas questões sobre a arquitetura algarvia e sobre a evolução 

dos espaços de produção vinícola. Para se poder chegar a uma solução de projeto, foram 

necessárias várias ferramentas de aprendizagem. As leituras realizadas, as análises, as visitas 

às adegas e as conversas com arquitetos, com o enólogo e com os trabalhadores permitiram-

me adquirir a plena consciência de que a procura de uma solução arquitetónica passa pela 

observação do mundo que nos rodeia e pela íntegra compreensão do papel do arquiteto que 

procura e produz soluções de Homem para Homem.

 A cultura do vinho foi sempre evoluindo ao longo dos anos e as mudanças drásticas que 

se verificaram nas últimas décadas ao nível das tecnologias e dos métodos de produção levam a 

querer que essa evolução se vai continuar a verificar. Por outro lado, a sociedade contemporânea 

tende a valorizar cada vez mais a cultura e a arte como modo de estar na vida, fazendo crescer 

a oferta de experiências enriquecedoras, tais como as exposições em museus, os festivais de 

música, de comida e de bebidas, as artes performativas, o cinema e os concertos. Deste modo, 

a cultura do vinho tem vindo a associar-se a vários temas da contemporaneidade e o próprio 

vinho, cada vez mais visto como uma obra de arte, tem o poder, tal como a música, o cinema ou 

a arquitetura, de reunir as pessoas e de despertar sensações. Assim, o fenómeno crescente das 

adegas de autor passou a ser um tema cada vez mais abordado e, por isso, bastante pertinente 

no que toca ao estudo da arquitetura contemporânea. 
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 No Algarve, onde o turismo massificado levou direta e indiretamente a uma certa amnésia 

cultural e perda de identidade, a criação de novas ofertas ligadas à cultura do vinho, como a 

criação da rota dos vinhos, constituem alternativas para combater o turismo sazonal. A produção 

de vinho na região, apesar de ter andado um pouco entorpecida até aos últimos anos, conta já 

com séculos de existência e o número de produtores individuais tem vindo a aumentar, o que 

demonstra o crescente interesse em manter as características ancestrais da paisagem rural 

algarvia, bem como algumas práticas e costumes locais.

 A solução encontrada para a proposta projetual apresentada procura dar resposta às 

necessidades concretas da criação de um espaço específico para albergar a produção de vinho 

numa propriedade familiar onde as existentes instalações se tornaram insuficientes. Constituindo 

uma abordagem bastante pessoal do problema, o resultado final alcançado prende-se com as 

premissas do lugar, com as opções construtivas tomadas e com as características práticas 

associadas à produção. Deste modo, a evolução do projeto dependeu de diferentes fases de 

experimentação acompanhadas, ao longo do seu percurso, pela utilização de ferramentas 

auxiliares do pensamento como o desenho e a maquete. Depois de ultrapassado o longo 

processo, feito de avanços e recuos, dúvidas e incertezas, encontrou-se uma solução na qual 

a clareza de raciocínio e a lógica espacial estão extremamente presentes em todo o discurso 

projetual. 

 De certa forma, esta dissertação reúne as duas vertentes que estiveram mais presentes 

na minha vida nos últimos seis anos e que julguei, até à data, impossíveis de conciliar. O vinho, 

tal como a arquitetura, não é apenas corpo e forma, é o lugar e as histórias que se criam em torno 

desse lugar, e só ganha sentido depois de provado e apreciado pelas pessoas.
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GLOSSÁRIO

BARRICA - Recipiente em madeira. Tem metade do tamanho de uma pipa, ou seja, possui uma 

capacidade de 250 litros que corresponde, aproximadamente, a 50 caixas de vinho de 6 garrafas 

cada. Estes recipientes são os mais utilizados no estágio dos vinhos tintos, onde se pretende 

uma maior superfície de contacto entre o vinho e a madeira, que suaviza os seus taninos.

BOMBA DE MASSAS - Mecanismo que bombeia o mosto fazendo com que este se movimente 

dentro de mangueiras sem necessitar do auxílio da gravidade.

CUBA - Recipiente de madeira ou inox, geralmente de grande capacidade, onde são 

acondicionados mostos e vinhos durante os processos de fermentação e maturação.

ESMAGADOR/DESENGAÇADOR - Nome dado à máquina que suga os engaços e procede 

ao esmagamento das uvas. Nesta máquina, colocam-se diretamente os cachos de um lado e o 

mosto sai diretamente por uma mangueira, do outro lado, para onde pode ser, posteriormente, 

encaminhado para a cuba. Esta máquina pode ser encontrada na adega do Vallado, no espaço 

de receção das uvas.

ESMAGAMENTO - Processo que ocorre após a vindima, em que os cachos das uvas são 

delicadamente esmagados, com o auxílio dos pés ou de máquinas, formando o mosto.

FERMENTAÇÃO - Fase final da vinificação, antes de se proceder à maturação, em que os 

açúcares presentes na uva são transformados em álcool.

LAGAR - Espécie de tanque, geralmente em granito, onde são despejadas as uvas para a pisa a 

pés, após a vindima. Este é o método tradicional de esmagamento da uva, sobretudo no Douro. 

Atualmente, argumentando que este processo de esmagamento é mais delicado e apropriado 

para a produção de vinhos de qualidade, algumas adegas no Douro utilizam-no na íntegra para 

a produção dos seus vinhos, como é o caso da Quinta da Pacheca.

MOSTO - Sumo da uva em fermentação que contém ainda os resíduos sólidos que resultam do

esmagamento do fruto (sementes, casca e, por vezes, engaço) e com um alto teor de açúcares.
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PÉ MECÂNICO - Procura substituir o pé humano no processo de esmagamento. Estes pés são 

utilizados, igualmente, em lagares, e podem ser encontrados, por exemplo, na adega da Quinta 

do Seixo.

PIPA - Recipiente em madeira. Do francês "pipe", tem metade do tamanho de um tonel, ou seja, 

possui uma capacidade de 450 litros.

PRENSA - Estrutura onde se efetua o processo de prensagem. Atualmente este processo é 

efetuado com prensas mecânicas em inox que procedem à prensagem vivaz das uvas e o líquido 

escorre diretamente para um tabuleiro inferior.

PRENSAGEM - As partes sólidas da uva são colocadas na prensa e esta exerce uma força 

que vai fazer com que todo o líquido se separe das películas e das grainhas. Atualmente, na 

produção do vinho branco e de alguns vinhos rosé, este processo ocorre com a chegada das 

uvas à adega, após a vindima. Com o objetivo de conferir pouca cor e corpo ao vinho, os cachos 

das uvas são colocados na prensa e o líquido é imediatamente separado das partes sólidas, 

deslocando-se, através de mangueiras, para o interior das cubas, onde ficará, posteriormente, a 

fermentar. Na produção do vinho tinto, a prensagem é realizada após a fermentação do mosto, 

em que as suas partes sólidas, separadas do líquido - vinho da gota ou lágrima - são colocadas 

na prensa e o líquido que se obtém é chamado de vinho da prensa.

TRASFEGA - Criada na Borgonha, a trasfega do vinho consiste no processo de separação de 

um novo vinho de seus sedimentos, movendo-o de um recipiente para outro, com equipamentos 

simples e com o uso da gravidade ou de bombas. 

TAPETE DE SELEÇÃO - Tapete industrial por onde os cachos de uvas circulam e são 

encaminhados para o esmagador/desengaçador. Neste tapete, é possível escolher os cachos de 

uvas que se encontram em estado apropriado para a produção de vinho de qualidade.

TÓNEL - Cuba em madeira onde ocorre a fermentação e a maturação do vinho. Estes recipientes 

são utilizados, sobretudo, na produção do vinho do Porto ou do vinho licoroso Moscatel. Do francês 

"tonneau" ou "tun" ou "ton", possui uma capacidade de 900 litros de vinho, que corresponde, 

aproximadamente, a 200 caixas de vinho de 6 garrafas cada.
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carlos-castanheira [Acedido a 20 de Nov. 2016]

I4. Área de barricas da adega Julián Chivite, Rafael Moneo, Espanha, 2001. Disponível em: 

CHIORINO, Francesca - Architettura e Vino. Electa, Milano, 2007, p. 162

I5. Área de fermentação da adega do Vallado, Francisco Vieira de Campos, Douro, 2009. 

Fotografia da autora

I6. Área de fermentação da adega Mayor, Álvaro Siza, Alentejo, 2006. Fotografia da autora

I7. Cave de barricas da adega do Vallado, Francisco Vieira de Campos, Douro, 2009

Fotografia de Nelson Garrido disponível em: http://www.archdaily.com/205005/quinta-do-vallado-

winery-francisco-vieira-de-campos [Acedido a 20 de Nov. 2016]

I8. Cave de barricas da adega Gantenbein, Bearth & Deplazes Architekten, Suiça, 2008

Disponível em: WOSCHEK, Heinz-Gert; DUHME, Denis; FRIEDERICHS, Katrin - Wine and 

Architecture. Detail, Munich, 2012, p. 98
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I9. Cave de barricas da adega Antinori, Archea Associati, Florença, Itália, 2012. Disponível em: 

http://www.archea.it/en/antinori-winery/ [Acedido a 8 de Nov. 2016]

I10. Cave de barricas da Herdade do Freixo, Frederico Valsassina, Alentejo, 2016. Disponível 

em: http://www.fvarq.com/adega-herdade-do-freixo [Acedido a 4 de Maio de 2016]

I11. Sala de provas da adega Claus Preisinger, Propeller Z, Áustria, 2009. Disponível em: 

WOSCHEK, Heinz-Gert; DUHME, Denis; FRIEDERICHS, Katrin - Wine and Architecture, Detail, 

Munich, 2012, p. 34

I12. Sala de provas da adega do Vallado, Francisco Vieira de Campos, Douro, 2009. Fotografia 

de Nelson Garrido disponível em: http://www.archdaily.com/205005/quinta-do-vallado-winery-

francisco-vieira-de-campos [Acedido a 22 de Nov. 2016]

I13. Sala de provas da adega Mayor, Álvaro Siza, Alentejo, 2006. Fotografia da autora

I14. Loja da adega do Rocim, Carlos Vitorino, Alentejo, 2007. Fotografia da autora

I15. Espaços de circulação na adega da Herdade do Freixo, Frederico Valsassina, Alentejo, 2016

Disponível em: http://www.fvarq.com/adega-herdade-do-freixo [Acedido a 4 de Maio 2017]

I16. Espaços de circulação na adega Antinori, Archea Associati, Florença, Itália, 2012

Disponível em: http://www.archea.it/en/antinori-winery/ [Acedido a 8 de Nov. 2016]

3. Paisagem Algarvia

Entre o mar e a serra: uma terra de vinhas e figueirais

I1. Movimento nas vindimas em Lagoa, nos anos 70. Disponível em: SANTOS, José Benvindo - 

O concelho de Lagoa, as vindimas e o vinho. Câmara Municipal de Lagoa, 2002, p. 67

I2. Movimento nas vindimas em Lagoa, nos anos 80. Disponível em: SANTOS, José Benvindo - 

O concelho de Lagoa, as vindimas e o vinho. Câmara Municipal de Lagoa, 2002, p. 83

I3. Movimento nas vindimas em Lagoa, nos anos 90. Disponível em: SANTOS, José Benvindo - 

O concelho de Lagoa, as vindimas e o vinho. Câmara Municipal de Lagoa, 2002, p. 84

I4. Identificação das três principais zonas do Algarve. Esquema da autora a partir da imagem 

disponível em: BERNARDES, João Pedro, OLIVEIRA, Luís Filipe - A vinha e o vinho no Algarve 

– O renascer de uma velha tradição. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve,  

Faro, 2006; p. 28

I5. Paisagem vinhateira algarvia. Disponível em: BERNARDES, João Pedro, OLIVEIRA, 

Luís Filipe - A vinha e o vinho no Algarve – O renascer de uma velha tradição. Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento do Algarve,  Faro, 2006; p. 21
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I6. Paisagem vinhateira algarvia. Disponível em: BERNARDES, João Pedro, OLIVEIRA, 

Luís Filipe - A vinha e o vinho no Algarve – O renascer de uma velha tradição. Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento do Algarve,  Faro, 2006; p. 21

I7. Vista para a área de engarrafamento da adega cooperativa de Lagoa. Fotografia da autora

I8. Interior da adega cooperativa de Blasimon, França, 1935. Disponível em: http://www.

cavescooperatives.fr/page-1989141.html [Acedido a 11 de Nov. 2016]

I9. Área de fermentação da adega cooperativa de Lagoa. Fotografia da autora

I10. Área de fermentação da adega cooperativa de Blasimon, França, 1935. Disponível em: 

http://www.cavescooperatives.fr/page-1989141.html [Acedido a 11 de Nov. 2016]

I11. Garrafeira da adega cooperativa de Lagoa. Fotografia da autora

I12. Garrafeira da adega Peter Zemmer, Bergmeisterwolf architekten, Itália, 2008. Disponível em: 

http://www.cavescooperatives.fr/page-1989141.html [Acedido a 11 de Nov. 2016]

I13. Cave de barricas da adega cooperativa de Lagoa. Fotografia da autora

I14. Propriedade de exploração vinícola em Lagoa, Algarve. Fotografia da autora

I15. Construções que pontuam a paisagem do Litoral algarvio. Fotografia da autora

A Arquitetura vernacular na paisagem

I1. Propriedade de exploração em Lagoa, Algarve. Fotografia da autora

I2. Construção tipo "monte" nas salinas de Portimão, Algarve. Fotografia da autora

I3. Monte na quinta do Pinheiro, Tavira. Disponível em: CALDAS, João Vieira - A arquitectura 

rural do Antigo Regime no Algarve. ISCTE, Lisboa, 2007, p. 140

I4. Monte no Malhão, Tavira. Disponível em: CALDAS, João Vieira - A arquitectura rural do Antigo 

Regime no Algarve. ISCTE, Lisboa, 2007, p. 174

I5. Monte na quinta da Terra Branca, Tavira. Disponível em: CALDAS, João Vieira - A arquitectura 

rural do Antigo Regime no Algarve. ISCTE, Lisboa, 2007, p. 144

I6. Monte à Campina da Luz. Disponível em: CALDAS, João Vieira - A arquitectura rural do Antigo 

Regime no Algarve. ISCTE, Lisboa, 2007, p. 161

I7. Antiga adega particular de José António Monteiro no século XX. Disponível em: SANTOS, 

José Benvindo - O concelho de Lagoa, as vindimas e o vinho. Câmara Municipal de Lagoa, 2002, 

p. 70

e na atualidade (arquivo municipal de Lagoa)

I8. Atual arquivo municipal e Lagoa. Fotografia da autora

I9. Adega na quinta do Pinheiro, Tavira. Disponível em: CALDAS, João Vieira - A arquitectura 

rural do Antigo Regime no Algarve. ISCTE, Lisboa, 2007, p. 270

I10 e I11. Adegas algarvias do século XX. Disponível em: SANTOS, José Benvindo - O concelho 

de Lagoa, as vindimas e o vinho. Câmara Municipal de Lagoa, 2002, p. 
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I7. Construções em taipa na Serra algarvia. Fotografia da autora

I8 e I9. Construções em taipa no Litoral algarvio. Fotografias da autora

4. Proposta para uma adega em Lagoa, Algarve

Caracterização do lugar

I1. Localização da propriedade à escala 1:25000. Vista aérea editada pela autora a partir da vista 

aérea disponível em: http://geo.algarvedigital.pt/index.aspx [Acedido a 10 de Set. 2016]

I2, I3 e I4. Fotografias do levantamento. Fotografias da autora.

I5. Maquete à escala 1/1000. Fotografia da autora

I6 e I7. Esquiços das visitas ao terreno. Digitalização a partir dos desenhos da autora

I8. Planta do terreno e envolvente à escala 1/4000. Planta da autora a partir da cartografia e do 

levantamento.

Definição do programa

I1. Esquema organizacional da produção de vinho. Digitalização a partir do desenho da autora

I2. Esquiços de estudo da organização espacial. Digitalização a partir dos desenhos da autora

I3 e I4. Maquete de estudo da relação volumétrica. Fotografias da autora

Elaboração de uma estratégia

I1. Esquiços de estudo da localização da implantação. Digitalização a partir dos desenhos da 

autora

Implantação

I1, I2 e I3. Maquete à escala 1/1000. Fotografias da autora

I4. Implantação à escala 1/4000 a partir do desenho original da autora à escala 1/1000

Definição do projeto

I1 e I2. Axonometrias esquemáticas da organização programática e espacial. Desenhos da autora

I3, I4 e I5. Desenhos do projeto à escala 1/500 a partir dos originais da autora à escala 1/200

I6, I7 e I8. Desenhos do projeto à escala 1/500 a partir dos originais da autora à escala 1/200

I9 e I10. Esquiços de estudo do projeto. Digitalização a partir dos desenhos da autora
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Materialidade e Espacialidade

I1 e I2. Fotomontagens de estudo do exterior do edificado. Imagens da autora

I3, I4 e I5. Alguns esquiços de estudo dos detalhes construtivos. Digitalização a partir dos 

desenhos da autora

I6. Corte transversal à escala 1/100 a partir do desenho original da autora à escala 1/50

I7. Vista da área de provas e vendas para a área de vinificação. Digitalização a partir do 

desenho da autora

I8. Área de provas e vendas. Digitalização a partir do desenho da autora

I9. Garrafeira. Digitalização a partir do desenho da autora

I10. Fotomontagem da área de vinificação. Imagem da autora

I11. Fotomontagem da sala de barricas. Imagem da autora

Anexos

Anexo I - Análise de adegas contemporâneas

Adega Casa da Torre | Carlos Castanheira

I1. Plantas e corte à escala 1/1000. Disponível em: http://images.adsttc.com/media/

images/53ff/6f91/c07a/807f/ce00/00af/slideshow/plaan.jpg?1409249147 [Acedido a 10 de Out. 

2016]

I2. Adega Casa da Torre antes da intervenção de Carlos Castanheira. Disponível em: http://

images.adsttc.com/media/images/53ff/6e92/c07a/808b/e600/009d/slideshow/A285_001.

jpg?1409248903 [Acedido a 15 de Out. 2016]

I3. Edificio de receção das uvas após a vindima. Acesso exterior direto. Fotografia da autora

I4 e I5. Espaço de prensagem com uma abertura para o espaço de receção das uvas, no topo 

superior da parede. Fotografias da autora

I6. Fachada principal do atual edificio da autoria de Carlos Castanheira. Fotografia de Fernando 

Guerra disponível em: http://images.adsttc.com/media/images/53ff/6dcf/c07a/808b/e600/0094/

slideshow/A285_012.jpg?1409248710 [Acedido a 16 de Out. 2016]

I7 e I8. Interior do edifício. Fotografias da autora

I9. Acesso exterior na fachada poente rodeada por um espelho de água. Fotografia da autora
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Adega do Vallado | Francisco Vieira de Campos

I1, I2 e I3. Plantas e corte à escala 1/1000. Desenhos editados pela autora a partir dos desenhos 

disponíveis em: TC Cuadernos #111, Menos é mais. Francisco Vieira de Campos y Cristina 

Guedes (2000-2013), TC Cuadernos, Valencia, 2013

I4. Edifícios preexistentes. Fotografia da autora

I5 e I6. Aberturas na cobertura e sala de fermentação com passadiço metálico. Fotografias da 

autora

I7. Lagares de fermentação do vinho do Porto. Fotografia de Nelson Garrido disponível em: 

http://images.adsttc.com/media/images/55f6/e1c4/adbc/0116/5400/0176/slideshow/f_vieira_

campos_q_vallado_winery_290311_0218.jpg?1442242987 [Acedido a 9 de Nov. 2016]

I8. Cave de barricas. Disponível em: http://www.sofiarodrigues.com/pt/wp-content/

uploads/2012/02/Interior.jpg [Acedido a 9 de Nov. 2016]

I9 e I10. Área de Provas interior e exterior/área de entrada de visitantes. Fotografias da autora

I11. Área de entrada de visitantes e loja do lado direito. Fotografia de Nelson Garrido. Disponível 

em: http://images.adsttc.com/media/images/55f6/e1a8/adbc/0116/5400/0175/slideshow/f_

vieira_campos_q_vallado_winery_290311_0098.jpg?1442242957 [Acedido a 9 de Nov. 2016]

Adega Mayor | Álvaro Siza Vieira

I1. Planta da cobertura, do primeiro piso e do piso térreo e cortes à escala 1/1000. Desenhos 

editados pela autora a partir dos desenhos disponíveis em: El Croquis #140, Álvaro Siza (2001-

2008). El Croquis Editorial, Madrid, p. 228-244

I2 e I3. Espaços de circulação e área de receção de visitantes. Fotografias da autora

I4. Sala de provas. Fotografia da autora

I5. Área de fermentação e receção das uvas. Fotografia da autora

I6. Sala de barricas. Fotografia da autora

I7. Cobertura do edifício com acesso à sala de provas e com um espelho de água. Fotografia da 

autora

Adega Quinta da Touriga | António Leitão Barbosa

I1. Planta, alçados norte e sul e cortes à escala 1/500. Desenhos fornecidos pelo arquiteto

I2 e I3. Adega do exterior. Fotografias fornecidas pelo arquiteto

I4. Área de vinificação. Imagem extraída do vídeo disponível em: https://www.youtube.com/

watch?v=NDC9F5B9Wb8 [Acedido a 2 de Dez. de 2016]
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Adega Dominus | Herzog & De Meuron

I1, I2, I3, I4 e I5. Desenhos à escala 1/1000. Desenhos editados pela autora a partir dos desenhos 

disponíveis em: El Croquis #84, Herzog & De Meuron (1993-1997). El Croquis Editorial, Madrid, 

1997, vol. 84, p.182-191

I6. Relação entre o edifício e a envolvente. Disponível em: http://www.dominusestate.com/wp-

content/uploads/2015/03/home.jpg [Acedido a 22 de Dez. 2016]

I7. Gabiões. Disponível em: CHOI David, LE Madeleine, LEE Wilson, The Dominus Winery: A 

Case Study of an Alternate Masonry System em http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic502069.

files/dominus_winery.pdf [Acedido a 15 de Dez. 2016]

I8. Efeito da luz entre as pedras basálticas no interior do edifício. Disponível em: https://arqteoria.

files.wordpress.com/2013/10/24-herzogdemeuron5.jpg [Acedido a 15 de Dez. 2016]

I9. Relação entre o pátio e a vinha. Disponível em: https://en.wikiarquitectura.com/images/c/ce/

xWinery0.jpg.pagespeed.ic.5ZWB4otqP_.jpg [Acedido a 15 de Dez. 2016

I10. Área exterior coberta de cargas e descargas. Disponível em CHOI David, LE Madeleine, 

LEE Wilson, The Dominus Winery: A Case Study of an Alternate Masonry System em http://isites.

harvard.edu/fs/docs/icb.topic502069.files/dominus_winery.pdf [Acedido a 16 de Dez. 2016]

I11. Relação visual entre a sala de provas e a sala de barricas. Disponível em: CHOI David, LE 

Madeleine, LEE Wilson, The Dominus Winery: A Case Study of an Alternate Masonry System em 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic502069.files/dominus_winery.pdf [Acedido a 16 de Dez. 

2016]

Château Thuerry | Leibar & Seigneurin

I1. Cortes e planta do piso térreo à escala 1/1000. Disponível em: WOSCHEK, Heinz-Gert; 

DUHME, Denis; FRIEDERICHS, Katrin - Wine and architecture. Detail, Munich, 2012, p.41 e 42

I2. Relação entre o novo volume e o edificado preexistente. Disponível em: http://terredelumiere-

var.com/wp-content/uploads/2014/07/chateau-thuerry-overzichts-foto.jpg [Acedido a 20 de Nov. 

2016]

I3. Área de fermentação. Disponível em: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/06/a0/

fd/53/chateau-thuerry.jpg [Acedido a 20 de Nov. 2016]

I4. Entrada superior no edifício. Disponível em: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/

photo-s/06/a0/fd/20/chateau-thuerry.jpg [Acedido a 20 de Nov. 2016]

I5. Sala de barricas. Disponível em: http://www.chateauthuerry.com/artImages/chai.jpg
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Adega Manincor | Walter Angonese, Rainer Kobërl & Silvia Boday

I1, I2 e I3. Desenhos à escala 1/1000. Desenhos editados pela autora a partir dos desenhos 

disponíveis em CHIORINO, Francesca - Architettura e Vino. Electa, Milano, 2007, p. 30

I4. Relação entre o novo edifício e o edificado preexistente. Disponível em: http://3.bp.blogspot.

com/_HXx0e6I2Kk4/RyV81oZZKaI/AAAAAAAAAcc/21O33_amfx0/s1600/5D022680_

WeingutManincor.jpg [Acedido a 12 de Dez. 2016]

I5. Loja. Disponível em: http://miesarch.com/work/1310 [Acedido a 12 de Dez. 2016]

I6. Área de entrada na adega. Disponível em: http://www.nextroom.at/building.php?id=17101 

[Acedida a 12 de Dez. 2016]

I7. Volume da sala de provas que se evidencia na topografia do terreno. Disponível em: http://

www.bauplus.it/media/5ea67f16-1f23-40b6-b61f-142785373c3b/kellerei-manincor2.jpg [Acedido 

a 12 de Dez. 2016]

I8. Área de vinificação. Disponível em: http://www.suedtiroler-weinstrasse.it/cms/upload/Galerie/

Manincor/7-Manincor_NIE28_1.jpg [Acedido a 13 de Dez. 2016]

I9. Sala de barricas. Disponível em: http://www.nextroom.at/building.php?id=17101 [Acedido a 

12 de Dez. 2016]

I10. Utilização da cor para evidenciar momentos de exceção. Disponível em: http://www.manincor.

com/en/wine-art.html [Acedido a 12 de Dez. 2016]

Anexo II - Diários de viagem - Visitas às obras

I1. Esquiços para compreensão da organização espacial e programática. Digitalização dos 

desenhos da autora

I2. Esquiços para compreensão da organização espacial e programática da adega do Vallado. 

Digitalização dos desenhos da autora

I3 e I4. Esquiços da adega do Portal. Digitalização dos desenhos da autora

I5. Esquiços da adega Mayor. Digitalização dos desenhos da autora

I6. Esquiços da adega do Cebolal. Digitalização do desenho da autora

I7. Esquiços da adega do Rocim. Digitalização dos desenhos da autora
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Anexo I
Análise de adegas contemporâneas
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1/1000

I1. Plantas e corte à escala 1/1000

Adega Casa da Torre | Carlos Castanheira
Louro, Vila Nova de Famalicão, Portugal
2008-2009
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 A Quinta Casa da Torre é uma das propriedades produtora de vinhos verdes brancos  

em Vila Nova de Famalicão. Na propriedade, entre armazéns agrícolas e a casa do proprietário, 

existiam já espaços de apoio e uma adega desde os anos setenta (I2)  que foi então aumentada 

para o dobro nos anos noventa com o aumento da produção. Porém, a vontade de produzir 

mais e melhor vinho e, de acordo com as novas regras, levou à necessidade de repensar estes 

espaços. Atualmente, existem quatro espaços em dois volumes autónomos, a diferentes cotas, 

destinados à vinificação.

 Gonçalo Lopes, proprietário da adega, admite a necessidade da ajuda da gravidade na 

produção do vinho, que evita a utilização de bombas para a movimentação das massas. Assim, 

no primeiro espaço, em contacto direto com a zona de receção de camiões, a uma cota mais 

alta, recebem-se as caixas de uvas. Existe um vão, junto ao pavimento, que liga este primeiro 

espaço ao segundo espaço, onde se encontra uma sala com o desengaçador e as prensas 

(I4). As uvas brancas caem no desengaçador e posteriormente os bagos entram nas prensas 

também pelo efeito da gravidade. Depois da prensagem, o líquido é separado das películas e 

das grainhas das uvas. Estas, desnecessárias para a produção de vinho branco, são utilizadas 

posteriormente como fertilizante natural na vinha. Assim, existe uma abertura na parte inferior 

do edifício, que contacta diretamente com o solo, guiando os mostos para a compostagem (I5). 

O líquido obtido no prato das prensas é então transportado, através de uma mangueira, para as 

cubas de fermentação em inox, localizadas no interior da atual adega. Por sua vez, este edifício, 

a uma cota mais baixa, com cerca de 600m2 de área, mantém a mesma localização e a fachada 

nascente da adega preexistente (I6).

 Os materiais foram escolhidos obedecendo a critérios de higiene, durabilidade e 

manutenção. Assim, as paredes exteriores de granito são revestidas interiormente com placas 

de Trespa.  O pavimento em cerâmica e a cobertura em telha de barro assente numa estrutura 

de travejamento em madeira. Sendo o maior edifício do conjunto e, considerado o espaço de 

trabalho por excelência, o interior deste edifício, de pé direito duplo, possui um passadiço em 

madeira que forma uma mezzanine para o espaço das cubas (I7). As cubas de fermentação são 

arrefecidas com a ajuda de tubagens que ligam ao chiller, que se encontra no outro volume, num 

espaço ventilado, a uma cota mais alta ao lado da sala das prensas. O passadiço de madeira 

possui um acesso exterior direto, na fachada poente (I9), e culmina no espaço administrativo por 

baixo do qual, aproveitando o pé direito simples, se encontra uma pequena mesa de provas, em 

open space (I8). 

 Rodeado por um espelho de água, que lembra as mães de água centenárias presentes 

na quinta, o edifício tem os lados sul e poente protegidos da insolação e das altas temperaturas, 

enquanto o norte é uma parede alta e espessa de granito. A nascente encontram-se o acesso 

e o espaço de acolhimento, bem como os sanitários e o laboratório, que assume um volume 

escultórico e excecional no conjunto. 
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I2. Adega Casa da Torre antes da intervenção de Carlos Castanheira
I3. Edifício de receção das uvas após a vindima. Acesso exterior direto
I4. Espaço de prensagem com uma abertura para o espaço de receção das uvas, 
no topo superior da parede
I5. Abertura de acesso direto do mosto ao terreno
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I6. Fachada principal do atual edifício da autoria de Carlos Castanheira
I7 e I8. Interior do edifício
I9. Acesso exterior na fachada poente rodeada por um espelho de água
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Adega do Vallado | Francisco Vieira de Campos
Peso da Régua, Douro, Portugal
2008-2009

I2. Planta cota 122,50 m à escala 1/1000

I1. Planta cota 128,50 m e cortes à escala 1/1000

I3. Planta cota 119,42 m à escala 1/1000



130

I4. Edifícios preexistentes
I5 e I6. Aberturas na cobertura e sala de fermentação com passadiço metálico
I7. Lagares de fermentação do vinho do Porto
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 A Quinta do Vallado é das mais antigas quintas produtoras de vinho na região 

do Douro. Nas suas origens, que remontam para a figura da Dona Antónia Adelaide 

Ferreira, a Quinta do Vallado produzia sobretudo vinho do Porto, no entanto nas últimas 

décadas começou a apostar mais na produção de vinho de mesa, tinto e branco. 

 As considerações funcionais e tecnológicas, bem como a crescente importância do 

enoturismo nos últimos tempos, tornaram necessária a criação de um projeto de expansão da 

adega preexistente. Este, realizado por Francisco Vieira de Campos, cria um contraste entre o 

antigo e o novo, uma vez que o edifício preexistente se assume como um volume laranja, visível a 

uma grande distância, e a extensão imita a forma natural do terreno, confundindo-se com ele (I4). 

Revestido a xisto, pedra muito presente no local, e com muito poucas aberturas, o novo edifício 

é parcialmente enterrado, permitindo a utilização da gravidade para o transporte das massas.

 Numa visita à adega do Vallado é possível compreender melhor a viagem realizada 

pelas uvas. Assim, o processo de produção de vinho começa na cobertura que, sendo 

praticável, permite o acesso aos veículos de transporte após a vindima. Depois de passarem 

pelo tapete de seleção e pelo esmagador e desengaçador, as uvas descem, através de 

pequenas aberturas na cobertura, para a cave de fermentação (I5 e I6). Nesta, a síntese 

entre o tradicional e o novo é perfeitamente visível através da presença de lagares de granito 

que mostram o processo histórico da pisa das uvas para a produção do vinho do Porto 

(I7). Depois de passar os lagares, que se encontram em mezzanine sobre o espaço, os 

visitantes descem para o espaço das cubas, que recebem diretamente as uvas da cobertura, 

através de mangueiras. Para os vinhos de qualidade topo, é utilizado um filtro que se move 

suavemente de cima para baixo mantendo as massas em contacto com o líquido, enquanto 

nos restantes vinhos, é utilizado o processo de remontagem, através da ajuda de bombas que 

movimentam o mosto. Os antigos tanques de fermentação de cimento, que estão ainda no 

edifício preexistente, foram convertidos em tanques de armazenamento para o vinho branco.

  Uma escadaria feita de betão à vista, encaminha os visitantes para a cave de barricas 

a uma cota inferior, onde existem cerca de seiscentas barricas para o envelhecimento do vinho 

(I8). Neste espaço são mantidas temperaturas baixas e humidade alta, controlada através 

de mecanismos escondidos entre as paredes de betão e os arcos. Estes permitem conferir 

complexidade espacial ao efeito de profundidade da sala que, juntamente com a luz indireta entre 

as barricas, torna este espaço o espaço mais memorável da adega. Esta cave prolonga-se para o 

espaço de entrada de visitas onde são realizadas as provas de vinho (I9). Neste espaço, dominado 

pelo betão, os únicos elementos contrastantes são as mesas de madeira e as garrafas de vinho, 

armazenadas ao longo de uma parede. Aberta para a loja e para a paisagem do Douro, esta área, 

por onde os visitantes entram quando pretendem apenas fazer provas de vinho (I11),  é banhada 

por luz natural,  que contrasta com a penumbra presente nos espaços de trabalho da adega.
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I8. Cave de barricas
I9 e I10. Sala de provas e área de entrada de visitantes
I11.Interior do espaço de entrada de visitantes
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Adega Mayor | Álvaro Siza Vieira
Campo Maior, Alentejo, Portugal
2003-2006

Adega Mayor | Álvaro Siza Vieira
Campo Maior, Alentejo, Portugal
2003-2006

I1. Planta da cobertura, do primeiro piso e do piso térreo e cortes à escala 1/1000
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I2 e I3. Espaços de circulação e área de receção de visitantes
I4. Sala de provas
I5. Área de fermentação e receção das uvas
I6. Sala de barricas
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 O edifício localiza-se na parte superior do Alentejo, próximo de Campo Maior, numa 

propriedade denominada de Herdade das Argamassas, junto a um edifício industrial destinado à 

produção de café. Pertencente a Rui Nabeiro, já desde os anos 60, a Delta Café, com mais de 

3000 empregados, é, atualmente, líder do mercado nacional. Porém, Nabeiro nunca esqueceu 

as suas origens. Em memória do passado e dos seus avós, que ele via trabalharem nas vinhas 

locais, Rui Nabeiro concretizou o seu sonho de se tornar também um produtor de vinho, em 1997, 

quando comprou a sua primeira vinha, a 10km da propriedade. Aos poucos, adquiriu novas vinhas. 

Com a ajuda do enólogo Paulo Laureano, começou a produzir vinho e surge a necessidade de 

construir uma adega de raiz. A escolha do local de implantação, num ponto alto, no meio da vinha, 

foi relativamente simples. O projeto é então levado a cabo pelo arquiteto Álvaro Siza, que tinha já 

desenhado uma chávena de café para a Delta. Logo no primeiro encontro, em 2003, Siza esquiçou 

num guardanapo o gesto que se traduziria, anos depois, na adega Mayor, sugerindo uma estrutura 

funcional e purista, que conseguisse albergar, da melhor forma, todas as fases da produção do vinho.3

 Quando os 

visitantes passam junto da sede da Delta Café, conseguem ver a adega que surge no horizonte da 

vinha. “A pureza e o discurso formal do edifício, envolvida pelo branco dos paramentos exteriores 

evoca a linearidade e unicidade dos “montes” alentejanos no entanto, distancia-se da escala 

doméstica, dada a sua «monumentalidade próxima de uma fortaleza ou de um mosteiro»2”3. 

A pintura reflete a luz solar, protegendo o interior das altas temperaturas. A adega tem a sua 

estrada particular de acesso, que termina no parque de estacionamento em frente ao edifício. 

Sendo um dos edifícios mais emblemáticos a nível nacional, a adega mayor tornou-se também o 

maior símbolo de marketing do vinho aqui produzido.

I7. Cobertura do edifício com acesso à sala de provas e com um espelho de água
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 A frescura do interior faz-se sentir logo na área de receção. A partir desta, existe uma 

caixa de escadas de acesso aos pisos superiores, onde se encontram o laboratório, a zona 

administrativa e a sala de provas (I4). Nestas áreas sociais, as paredes brancas, o chão e o 

lambril de mármore, transmitem uma sensação de luz e de paz aos espaços. Uma porta no fundo 

da área de receção dá acesso à loja, e uma grande porta de vidro abre-se para um espaço de 

acesso direto à área de produção. Contrastando com as áreas administrativas e com as áreas 

dedicadas aos visitantes, o cinzento predomina nos espaços de produção do vinho, bem como 

no corredor de acesso a estes, através do betão à vista e do solo revestido a resina epoxy. No 

fundo do corredor de acesso existe a área de fermentação em cubas de inox e por cima da qual 

se encontra uma área exterior, onde chegam os veículos de transporte das uvas, após a vindima. 

Estes acedem, exteriormente, por uma rampa, que segue a inclinação natural do terreno. As uvas 

tintas, que chegam em caixas de 20 kg, passam pelo desengaçador e, posteriormente, seguem 

o curso da gravidade através de largas mangueiras até aos esmagadores. As uvas brancas 

são processadas de forma similar, só que estas são imediatamente prensadas, separando-se o 

líquido das massas. A cave de barricas, de pé direito duplo, é um espaço retangular localizado 

paralelamente ao corredor de acesso à área de produção (I6). A janela interior que existe no 

centro da cave, aberta para a área de fermentação, faz com que, a luz que entra, contraste com 

o ambiente cinzento provocado pelo betão. À medida que se avança para o piso superior, onde 

se encontram a área administrativa e o laboratório, a cave de barricas mantém-se presente no 

campo de visão, através de um vão interior. Finalmente, a visita termina no último piso da adega, 

na sala de provas aberta para o terraço com vista para a vinha (I7). Todo este espaço se reflete 

e se congela numa imagem conferida pelo poético espelho de água na cobertura, que é também 

um dispositivo de arrefecimento da temperatura no interior do edifício. Visto de cima, o desenho 

antropomórfico dos elementos existentes na cobertura, mostra o toque pessoal do arquiteto (I1).3 

 Atualmente, a produção da adega é feita a partir de 67 hectares de vinha, porém, o objetivo 

é conseguir atingir os 100 hectares. Tendo-se tornado um dos edifícios mais emblemáticos a 

nível nacional, a adega Mayor tornou-se também o maior símbolo de marketing do vinho aqui 

produzido, que tem cada vez mais procura.
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Adega quinta da Touriga | António Leitão Barbosa
Foz Côa, Douro, Portugal
2004
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I1. Planta, alçados norte e sul e cortes transversais à escala 1/500
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I2 e I3. Adega do exterior
I4. Área de vinificação
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 A quinta da Touriga é uma das mais célebres quintas do Douro, uma vez que está ligada 

a uma história magnífica de já três gerações. Tudo começou com José Ramos Pinto Rosas 

quando, em 1974, depois de estudar as cartas topográficas do Douro, descobriu uma quinta 

que, a seu ver, teria potencial para a exploração vinícola, numa zona onde, até então, não havia 

tradição vinhateira: o Douro Superior. A quinta, batizada de Ervamoira, tornou-se numa das mais 

prestigiadas quintas da região. Porém, as vicissitudes da vida implicaram a venda da empresa de 

Ramos Pinto ao grupo francês Roederer. Contando já com 72 anos de vida e um longo passado 

que mudou a história do Douro, José Ramos Pinto Rosas decide procurar uma outra quinta 

e, com toda a sua paixão e experiência, começar de novo, uma vez mais, no Douro Superior. 

Em 1990, adquire então a quinta da Touriga.1 Não muito longe de Foz Côa, no lugar de Chã, 

a propriedade situa-se num planalto, de solos xistosos e temperaturas altas. A cota intermédia 

a que a propriedade se encontra, relativamente às quintas que já existiam no Douro permite, 

segundo o atual proprietário e filho de José Ramos Pinto Rosas, Jorge Rosas, “ir buscar o 

«dois em um»”2 no que diz respeito à obtenção daquele que ele considera ser o terroir ideal.

 Após a plantação de 80% de Touriga Nacional, casta que deu o nome à quinta, o negócio 

começou a dar frutos; no entanto, passou-se uma década até que Jorge Rosas decidisse avançar 

com a construção de uma adega. O projeto de António Leitão Barbosa, que já teria sido o autor 

da casa de Jorge Rosas, respeita a vontade do produtor de vinhos em fazer algo contemporâneo 

sem esquecer as raízes e a tradição arquitetónica da região.3 Por outro lado, a necessidade 

de construir uma adega que fosse funcional e que permitisse a utilização da gravidade para o 

transporte das uvas4, foi determinante para o desenvolvimento do projeto. A adega encontra-se 

parcialmente enterrada, fazendo com que a fachada do tardoz, de pé direito simples, pareça 

mais longitudinal do que a fachada principal, de pé direito duplo, e surge como dois volumes 

paralelepipédicos “deslizantes” muito simples e de proporções semelhantes, revestidos a xisto 

(I2). A estrutura metálica utilizada é evidenciada pelos delicados pilares que marcam um ritmo 

nas fachadas, demonstrando a contemporaneidade da arquitetura que foi, inclusive, premiada, 

em 20065.

1 FALCÃO, Rui - Quinta da Touriga-Chã, uma das histórias mais apaixonantes do Douro. Disponível 
em: http://fugas.publico.pt/Vinhos/341224_quinta-da-touriga-cha-uma-das-historias-mais-apaixonantes-do-
douro?pagina=2 [Acedido a 12 de Dez. 2016]
2 Entrevista a Jorge Rosas no programa "Hora de Baco" da RTP. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=NDC9F5B9Wb8 [Acedido a 12 de Dez. 2016]
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 No seu interior, os dois volumes comunicam entre si criando um open space dedicado à 

fermentação e ao armazenamento do vinho (I4). Porém, o espaço de um dos volumes, onde se 

efetua a receção das uvas após a vindima, é mais alto do que o outro, em mezzanine (I1). Uma 

vez que a quantidade de vinho que a adega produz ronda os 60000 litros por ano, vendidos, a 

maior parte, a granel, pois o vinho da quinta constitui apenas 3500 garrafas por ano6, a área 

de produção e de armazenamento concentra-se toda no mesmo espaço, onde as cubas em 

inox partilham o mesmo pé direito duplo que as barricas de carvalho francês (I4). Ao fundo da 

área de fermentação encontra-se a sala de provas envidraçada, num piso superior (I1). Este 

espaço, com acesso direto ao exterior a partir do tardoz, procura relacionar-se, não só, com a 

produção de vinho, uma vez que o envidraçado para o interior permite visualizar todas as etapas 

da vinificação, bem como com a paisagem do Douro superior, para a qual se abre. 

 

 A atenção aos detalhes, a relação entre a tradição e a modernidade e a profunda 

dedicação que esta família prestou ao longo das décadas revela-se na arquitetura que, tal como 

o vinho aqui produzido, segundo Jorge Rosas, “tem alma e um caráter persistente”.



141

Adega Dominus | Herzog & De Meuron
Yountville, Napa Valley, California
1995-1997

I1. Alçado norte à escala 1/1000
I2. Alçado sul à escala 1/1000
I3. Corte longitudinal à escala 1/1000
I4. Planta piso 1 à escala 1/1000
I5. Planta piso térreo à escala 1/1000
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I6. Relação entre o edifício e a envolvente
I7. Gabiões
I8. Efeito da luz entre as pedras basálticas no interior do edifício
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 A produção de vinho é uma atividade que terá surgido nos países mediterrânicos, 

que constituem o chamado “velho mundo”. Porém, no século XX, vários produtores europeus, 

nomeadamente franceses e italianos, decidiram procurar novos terroirs, onde a concorrência não 

era tão sentida. Assim, a produção de vinho alastra-se por vários lugares no mundo, que hoje 

constituem o chamado “novo mundo”, como é o caso do vale de Napa, na Califórnia. Christian 

Moueix, de Bordeaux, era já apaixonado pela paisagem vinícola deste vale desde os anos 60, 

no entanto, é só no início da década de 80 que começa a produzir vinho, numa propriedade em 

Yountville explorada, em conjunto, com outros sócios. Em 1995, quando se torna proprietário, 

Christian Moueix decide investir numa adega. Considerando a produção de vinho como o setor 

mais nobre da agricultura, a criação de um edifício que fosse como um monumento e ao mesmo 

tempo que revelasse, através da arquitetura, a arte de fazer vinho. A procura por um “ponto de 

vista europeu”1, determina a escolha da equipa de arquitetos suíços, Herzog & De Meuron para 

a realização do projeto.

 Situada no sopé de Mayacama Hills, a adega surge como um volume retangular 

longitudinal que se atravessa entre dois vinhedos (I6). O objetivo principal foi criar um conjunto 

extremamente funcional, que albergasse a produção, procurando a perfeita integração na 

paisagem, e que evocasse a arquitetura vernacular do vale de Napa, através da materialidade 

que lembra os tradicionais celeiros de pedra2, e a monumentalidade, através da sua presença 

monolítica no terreno. O revestimento das paredes usa a referência dos gabiões suíços (I7), 

utilizados para travar avalanches.3 Através do uso destas “gaiolas” de aço inoxidável preenchidas 

com pedras basálticas, tradicionais do vale de Napa, os arquitetos conseguem obter a proteção 

necessária contra as oscilações de temperatura no interior, ao mesmo tempo que controlam 

a quantidade de luz que entra em cada espaço, com pedras de diferentes tamanhos (I8). Por 

detrás deste sistema, utiliza-se também um sistema em cortina de aço e vidro ou, quando não se 

pretende a entrada de luz no espaço, utiliza-se uma camada fina de betão.

1 El Croquis #84, Herzog & De Meuron (1993-1997). El Croquis Editorial, Madrid, 1997, vol. 84, 
p.182-191
2 CHOI, David; LE, Madeleine; LEE, Wilson - The Dominus Winery: A Case Study of an Alternate 
Masonry System. Disponível em: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic502069.files/dominus_winery.pdf 
[Acedido a 20 de Dez. 2016]
3 El Croquis #84, Herzog & De Meuron (1993-1997). El Croquis Editorial, Madrid, 1997, vol. 84, 
p.182-191
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 A simplicidade mantém-se, também, ao nível do programa, que separa as três fases 

de produção do vinho no piso térreo: a área de barricas, a área de fermentação e a área de 

engarrafamento e armazenamento de caixas com garrafas, preparadas para o escoamento. Esta 

separação é conseguida através de grandes rasgos, que atravessam o volume transversalmente, 

constituindo espaços exteriores cobertos. Estes pátios enquadram a paisagem marcada pela 

vinha e pela montanha. O pátio entre a área de fermentação e a área de armazenamento, virada 

a sudoeste, serve como espaço de cargas e descargas (I10), enquanto o outro pátio, de maiores 

dimensões, surge no seguimento da passagem preexistente entre as vinhas, funcionando como 

espaço de receção e de estar e também como espaço de trabalho e de passagem1, fazendo-me 

lembrar, um pouco as “ruas do monte”, presentes nas casas algarvias em propriedades agrícolas. 

A sala de provas é envidraçada para a sala e barricas e constitui um espaço memorável, onde a 

luz passa ténue entre as pedras da fachada (I11).

 Apesar das suas linhas simplistas, este edifício é descrito como “objeto abrasivo entre 

as linhas de vinhas delicadas”2, capaz de produzir “uma combinação intensa de prazeres 

emocionais e sensoriais”3. Afinal, a arquitetura que pretendia responder à funcionalidade, acabou 

por se tornar um elemento caracterizador desta propriedade e, consequentemente, do vinho aqui 

produzido.

1 CHOI, David; LE, Madeleine; LEE, Wilson - The Dominus Winery: A Case Study of an Alternate 
Masonry System. Disponível em: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic502069.files/dominus_winery.pdf 
[Acedido a 20 de Dez. 2016]
2 FOWLOW, Loraine; STANWICK, Sean - Wine by Design. Penguin books, UK, 2006, p. 44
3 idem

I9. Relação entre o pátio e a vinha
I7. Área exterior coberta de cargas e descargas
I8. Relação visual entre a sala de provas e a sala de barricas
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Château Thuerry | Leibar & Seigneurin
Villecroze, Provença, França
2000

I1. Cortes e planta do piso térreo à escala 1/1000
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I2. Relação entre o novo volume e o edificado preexistente
I3. Área de fermentação
I4. Entrada superior no edifícío
I5. Sala de barricas
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 A produção de vinhos começou como um passatempo mas, rapidamente, se tornou 

na principal atividade do produtor Jean-Louis Croquet. Após adquirir a exploração vinícola do 

château Thuerry, surge a necessidade de expandir a área de produção de vinho e de melhorar as 

técnicas produtivas. Deste modo, o produtor resolve contratar o arquiteto francês Xavier Leibar 

para desenvolver o projeto de uma adega contemporânea que se relaciona harmoniosamente 

com o edificado preexistente. O novo edifício demorou seis meses a ser construído, de Abril a 

Novembro de 2000. Durante este período, 2200 m2 de área foram adicionados e parcialmente 

enterrados em frente ao edifício histórico preexistente (I2). De cobertura praticável ajardinada, 

com três metros de espessura, que ajuda a manter as temperaturas baixas no interior, o novo 

edifício apresenta-se como uma construção camuflada no terreno, sendo a fachada principal 

revestida a placas de calcário. Um volume escultórico, piramidal e em betão, que contrasta 

com a paisagem envolvente (I4), assume-se na cobertura como a entrada principal da adega, 

enquanto o cais de cargas se evidencia como um vazio na fachada. A partir deste, é possível 

aceder-se exteriormente a todos os espaços importantes da adega, facilitando a extração de 

equipamento e o próprio escoamento do vinho. Na área de vinificação, as cubas estão dispostas 

circularmente, sendo acessíveis, superiormente, por uma mezzanine. Duas paredes de elevada 

espessura ladeiam as escadas, conduzindo ao piso superior onde se encontra a entrada. No 

interior do edifício, o betão à vista contrasta com a madeira de carvalho utilizada nas portas (I5) 

de acesso à cave de barricas, à àrea de vinificação, à garrafeira e à àrea de armazenamento dos 

produtos acabados.

 A ausência de luz natural no interior da adega faz com que as características dos espaços 

não se alterem, nem ao longo do dia nem ao longo do ano. Alienado de tudo o que se passa no 

exterior deste edifício, o vinho repousa aqui, numa atmosfera que convida à introspeção.
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Adega Manincor | Walter Angonese, Rainer Kobërl & Silvia Boday
Bolzano, Alto Adige, Itália
2001 - 2004

I1. Planta do piso 1 à escala 1/1000
I2. Planta do piso térreo e corte transversal à escala 1/1000
I3. Planta do piso -1 à escala 1/1000
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I4. Relação entre o novo edifício e o edificado preexistente
I5. Loja
I6. Área de entrada na adega
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 No norte de Itália, em Bolzano, existe uma exploração vinícola que já conta com cerca de 

quatrocentos anos de história. As tradições centenárias que passaram de geração em geração 

e todo o esplendor da paisagem vinhateira presente neste local são fatores que contribuem para 

a paixão depositada em cada vinho aqui produzido. Porém, os atuais proprietários da adega e 

dos 45 hectares de vinha, Sophie and Michel Count Goess Enzenberg1, admitem a importância 

da adaptação à crescente evolução do mercado do vinho, cada vez mais exigente, considerando 

que a Manincor “representa um novo começo”2.

 

 Assim, nasce a necessidade de criar uma extensão do edifício histórico da adega que, 

constituindo uma imagem extremamente caracterizadora do local, deveria ser respeitado ao 

máximo. O persistente trabalho, de três anos, dos arquitetos Walter Angonese, Rainer Kobërl 

e Silvia Boday, em conjunto com os artistas Erik Steinbrecher, Manfred Alois Mayr and Walter 

Niedmayer e, claro, com os proprietários, tornaram possível a realização desta obra, que 

terminou em 2004.3 A ideia era a de manter o edifício da adega preexistente como um volume 

autónomo, ao mesmo tempo que a extensão, parcialmente enterrada, se integra perfeitamente 

na paisagem, criando um conjunto arquitetónico harmonioso e coerente (I4). 

 

1 CHIORINO, Francesca - Architettura e Vino. Electa, Milano, 2007, p. 31
2 idem, ibidem, p. 31
3 WOSCHEK, Heinz-Gert; DUHME, Denis, FRIEDERICHS, Katrin - Wine and Architecture. Detail, 
Munich, 2012, p. 126

I7. Volume da sala de provas que se evidencia na topografia do terreno
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I8. Área de vinificação
I9. Sala de barricas
I10. Utilização da cor para evidenciar momentos de exceção
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 “Um dos objetivos deste edifício, aqui neste lugar "abençoado", é conseguir ter 

legitimidade socio-política: a arquitetura contemporânea não apenas como uma forma de auto-

satisfação baseada em pensamentos abstratos mas sim como algo que se insere num contexto 

e num ambiente específico. Este pensamento acerca do contexto vai para além das dimensões 

puramente geográficas e históricas (...)."1 A cobertura ajardinada de todo o edifício, onde foram 

plantadas, posteriormente, novas vinhas, faz com que os cerca de 3000 m2 de área, divididos por 

três pisos, se encontrem dissimulados no terreno. Isto não quer dizer, no entanto, que o edifício 

seja tímido e sem carácter, pois à medida que nos aproximamos da adega, o volume da loja, 

transparente e em madeira (I5), bem como a imponente entrada (I6), marcam a forte presença 

da arquitetura contemporânea. A sala de provas assume-se também como um óculo para a 

paisagem, salientando-se da topografia do terreno como um acontecimento excecional (I7). 

Viradas a norte e totalmente enterradas, a cave de barricas (I9) e a cave de garrafas, bem como 

a área de vinificação (I8), possuem as temperaturas permanentemente baixas e uma humidade 

relativa, adquiridas através da utilização de sofisticados sistemas de controlo. Porém, a utilização 

do betão em quase todo o interior e na estrutura, aliada ao facto do edifício estar enterrado e 

possuir uma cobertura ajardinada, contribuem para a manutenção destas temperaturas. 

 A utilização do aço corten em certos elementos do espaço, bem como o uso de 

substâncias orgânicas que alteram as características e a cor do betão, passando este a ser cada 

vez mais bege, não foi, de todo, inocente. À medida que envelhecem, estes materiais tornam- 

-se cada vez mais idênticos aos materiais presentes no edifício preexistente. O uso do preto em 

algumas paredes, faz com que alguns espaços adquiram características cénicas, enquanto as 

passagens, as aberturas e a cor (I10) procuram evidenciar momentos de exceção. A madeira, 

utilizada apenas quando necessário, por exemplo nas barricas ou em prateleiras, confere uma 

agradável sensação de calor e conforto.

 Esta adega é, assim, o resultado de um projeto cuidadosamente desenvolvido, prestando 

atenção a cada detalhe. A perfeição e a persistência, tanto dos produtores como dos arquitetos, 

que procuraram servir as necessidades do lugar e do contexto, seguindo as premissas da 

arquitetura contemporânea, foram determinantes para o resultado final obtido. “Se calhar ajudou 

a arquitetura a sair dos bastidores e a tornar-se «um pouco mais autêntica»”2

1 CHIORINO, Francesca - Architettura e Vino. Electa, Milano, 2007, p. 32
2 Idem, ibidem, p.32
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Anexo II
Diários de Viagem - Visitas às obras
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Dia 5 de Outubro de 2016 - Adega Casa da Torre

 Uma vez que a adega da quinta Casa da Torre se encontra a poucos quilómetros de 

minha casa, resolvi contactar, no próprio dia, para reservar uma visita, explicando que era aluna 

da FAUP e que gostaria de perceber como funcionavam os espaços de produção do vinho. 

A resposta que obtive foi extremamente recetiva, pelo que a visita, totalmente gratuita, ficou 

marcada para essa mesma tarde. 

 A caminho da propriedade, localizada no Louro, em Vila Nova de Famalicão, fui 

deparando com uma realidade que me era um tanto desconhecida e que, no entanto, estava 

tão perto da cidade onde nasci e moro - a paisagem vinhateira do Minho. Apesar de ser a única 

região no mundo onde se produzem os vinhos verdes, o enoturismo não se faz sentir aqui 

com a mesma intensidade que no Alentejo, no Algarve ou, seguramente, no Douro. Ainda se 

encontram  casas privadas onde se vende vinho à porta, com cartazes inocentes pintados à 

mão, e as vinhas crescem por cima das hortas, formando autênticas pérgulas, onde se vêm 

alguns agricultores idosos que ainda olham para ver se reconhecem a viatura que passa na rua 

naquele momento. Demorei algum tempo a encontrar a quinta Casa da Torre e tive mesmo de 

contactá- -los novamente para me explicarem onde era a entrada. Tinha chovido nesse dia, e a 

chuva ainda brilhava sobre o granito extremamente presente em toda a propriedade, nas casas, 

no poço, em pequenas fontes, contrastando com a vegetação que formava nichos paradisíacos. 

A adega aparecia como o edifício mais imponente da propriedade, e a madeira sugeria um 

ambiente acolhedor, enaltecendo o céu cinzento.

 Junto ao edifício estava Gonçalo Lopes, o proprietário, sozinho, à minha espera. Com 

a maior amabilidade, admitiu ser um admirador da arquitetura de Carlos Castanheira, que já 

teria feito a sua casa, e explicou-me tudo acerca da produção de vinho na adega, uma vez 

que ele é, também, o enólogo dos vinhos aqui produzidos. A visita começou então na área 

das prensas, situada num espaço autónomo com acesso exclusivo pelo exterior, ao lado da 

adega. Dentro deste espaço estão duas prensas por baixo de uma abertura na parede, por onde 

caem as uvas após a receção. O enólogo explicou que, como nesta adega só se faziam vinhos 

brancos, as uvas eram imediatamente prensadas e as películas eram separadas do líquido, para 

não darem cor ao vinho. Isto explica a existência de uma abertura no chão diretamente para o 

terreno, para colocar as partes sólidas em contacto com a terra, servindo de adubo natural à 

vinha. As mangueiras ligadas às prensas percorrem a parte inferior da passagem exterior que 

separa a adega destes espaços, ligando às cubas de fermentação em inox, já no interior da 

adega. O espaço do chiller de arrefecimento, ao lado do espaço das prensas, tal como este, é 

autónomo e acede-se exclusivamente pelo exterior. Esta máquina tem a capacidade de arrefecer 

a temperatura da água num curto espaço de tempo que, posteriormente, através de tubagens, 

circulará nas cintas metálicas na parte de fora das cubas de fermentação. Assim, estas cubas
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funcionarão como um frigorífico para o vinho que, fermentando, tem tendência a atingir 

temperaturas elevadíssimas. Uma vez que a máquina imite um ruído constante e necessita de 

boa ventilação, Gonçalo Lopes considera essencial que ela esteja fora da adega, passando 

as tubagens, uma vez mais, por baixo da passagem exterior. Considerando a quantidade de 

mangueiras que passam debaixo desta passagem, que podem vir a ter fugas ou problemas 

técnicos, optou-se por abrir um túnel dentro da adega, espaço que visitámos logo de seguida. 

Diante da adega, encontram-se as casas de banho, de acesso exclusivo pelo exterior, e um 

volume que se parece com um tonel, que constitui o laboratório de análises. O interior da 

adega consiste num open space, onde o olhar cruza todos os espaços criados com pequenas 

subtilezas, como diferenças de pé direito e mezzanines. Uma caixa transparente, onde funciona 

o escritório, no piso superior, projeta-se para o exterior. De baixo desta caixa, um espaço de pé 

direito simples serve as provas de vinho, com uma mesa e um armário embutido. Uma escada 

dá acesso a um corredor em mezzanine, provocando a sensação aparente de que, ao nível do 

piso térreo, a área de fermentação está separada da área multifunções. Esta área tanto serve 

como espaço de engarrafamento, com o auxílio de máquinas que, por questões de necessidade, 

são transportadas de outros lugares para esta adega, como serve de espaço de arrumo dos 

produtos acabados e prontos a ser escoados. O corredor em mezzanine atravessa a adega 

longitudinalmente, dando acesso, por um lado, ao escritório e, por outro, ao tardoz, a uma cota 

mais elevada, tendo em conta que a adega está parcialmente enterrada no terreno. No escritório, 

obtém-se uma perceção totalmente diferente do terreno. Eu diria, inclusive, que o escritório é 

o espaço mais nobre e importante de toda a adega, onde a paisagem vinhateira preenche o 

olhar de Gonçalo Lopes todos os dias, durante o seu trabalho. Sob a mesa, uma fotografia 

antiga mostra o edifício da adega antes da intervenção de Carlos Castanheira. Dois volumes 

em granito, semelhantes, lado a lado, bem mais pequenos que a atual adega, são atualmente 

reconhecidos apenas na fachada, que manteve a mesma largura e as mesmas aberturas dos 

volumes preexistentes, crescendo para o tardoz e em altura. Tomei algum tempo para recuperar 

desta sensação de nostalgia que o escritório me transmitiu e regressar ao exterior. Um espelho 

de água envolve todo o edifício da adega e a passagem exterior ao longo da fachada oeste 

culmina na área de receção das uvas. Um espaço autónomo, de acesso exclusivo pelo exterior, 

diante do qual os veículos pesados são capazes de estacionar e fazer manobras, recebe todas 

as caixas de uvas. Manualmente, as uvas são despejadas nas prensas através da abertura 

existente na parede. O processo da vinificação funciona como um ciclo, que se repete todos os 

anos. 

 Vendo chegar o fim da visita, agradeci sinceramente ao produtor por toda a simpatia 

ao mostrar todos os espaços que formam a adega. O proprietário trabalha diariamente nesta 

propriedade e neste edifício e, portanto, tal como os vinhos, os espaços de trabalho são espaços 

de qualidade, sendo ainda mais importantes do que as áreas destinadas a visitas turísticas.



157

I1. Esquiços para compreensão da organização espacial e programática
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Dia 9 de Outubro de 2016 – Adega do Vallado e Adega do Portal

 Era já sábado quando contactei a quinta do Vallado e a adega do Portal para visitas. 

Expliquei que era estudante de arquitetura e que precisava de visitar as adegas por causa da 

dissertação, ao qual me responderam ambas que o preço rondava os 12 euros por pessoa e que 

a próxima visita à adega do Vallado seria no dia seguinte às 11 horas e a adega do Portal às 

14 horas. Ficou então marcado e, no domingo, acordei cedo e fui com os meus pais ao Douro. 

A paisagem vinhateira que é património da humanidade foi por mim desbravada, pela primeira 

vez, somente naquele dia. Os meus olhos abriam-se atentos ao esplendor dos socalcos do Baixo 

Corgo e só pensava na persistência e no trabalho árduo de vindimar e de transportar aquelas 

caixas de uvas, a pé, em declive constante. Percorrer aquelas estradas ao longo do rio, à cota 

mais baixa, transmitia-me uma tal sensação de pequenez que só podia elevar ainda mais a 

grandiosidade deste Douro vinhateiro. Realmente, não há nada semelhante a isto. Já no Peso 

da Régua, perguntámos a algumas pessoas pela quinta do Vallado, ao qual nos responderam 

que a quinta via-se ao longe graças ao casarão laranja. Afinal, a vontade de Francisco Vieira de 

Campos de projetar um edifício que se confundisse na paisagem, fazendo sobressair o volume 

da adega preexistente, parece ter dado frutos.

 Após a entrada na propriedade, ainda perguntámos a um funcionário qual a direção que 

devíamos tomar e indicaram-nos a entrada para visitantes. Um grupo de cerca de oito pessoas, 

entre brasileiros e franceses, esperava, tal como nós, nesta entrada. A visita iniciou-se com a 

chegada de uma simpática funcionária que nos levou para a cobertura do edifício projetado por 

Vieira de Campos. Depois de fazer uma breve contextualização acerca da história da quinta, 

explicou que naquela área se faz a receção das uvas, existindo já uma balança embutida no chão 

que pesa os veículos para se saber, ainda antes de começar a vinificação, qual a quantidade de 

uvas em causa. Na cobertura, encontram-se também o tapete de seleção e o esmagador, ligado 

às cubas de fermentação no interior através de mangueiras. Os melhores bagos são fermentados 

em cubas separadas e entram no interior através de pequenos orifícios na cobertura. A visita 

segue então para o interior da área de fermentação, no qual entrámos pelo espaço dos lagares 

de granito para o esmagamento e fermentação de uma pequena quantidade de vinho do porto. 

Na área em mezzanine sobre o espaço das cubas em inox, conseguimos ter uma perceção global 

acerca de toda esta área de fermentação, que utiliza técnicas contemporâneas e ancestrais. 

Depois de percorrer um passadiço metálico, descemos para o espaço das cubas em inox onde 

nos explicaram resumidamente o processo de fermentação do vinho. Uma porta comunica com 

um pequeno átrio que dá acesso, por uma caixa de escadas, a um outro átrio que se abre para 

a cave de barricas, a uma cota mais baixa. Dentro deste espaço, a madeira de carvalho francês 

contrasta com o betão e com as baixas temperaturas, conferindo um ambiente mais acolhedor. 

Aqui, o vinho tinto estagia entre 8 a 18 meses e o vinho branco estagia durante 6 meses. 
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Cada barrica é utilizada apenas durante 4 anos, sendo vendida em segunda mão a pequenos 

produtores quando o travo a madeira já não possui a intensidade pretendida. Após a visita à cave 

de barricas, regressámos ao átrio que, através de uma imponente escadaria em betão, comunica 

com a entrada/saída de visitantes. À nossa espera estava uma mesa posta, onde nos dariam a 

conhecer alguns dos fantásticos vinhos produzidos nesta adega. A prova começou com um vinho 

branco, seguindo-se de dois tintos e, no final, o vinho do porto. Na loja estava já uma funcionária 

esperando que alguém quisesse comprar algo no final da prova. 

 Depois de terminada a visita, que considerei extremamente enriquecedora e atrativa, 

tanto para os amantes e produtores de vinho como para os curiosos que pretendem, sobretudo, 

prová-lo, restavam apenas 30 minutos para começar a visita à adega do Portal, projetada por 

Álvaro Siza. 

 Os socalcos já não são tão intensos no Cima Corgo e, quando chegámos à quinta do 

Portal, vimos as vinhas em planalto e o edifício imponente em tons terra, graças às paredes 

pintadas de um tom avermelhado e à escura cortiça do embasamento. Mesmo ao lado do edifício 

projetado por Siza, existe um volume prefabricado industrial, quase do mesmo tamanho. Fiquei 

a perceber que este prefabricado trata-se, efetivamente, da adega, na qual não são permitidas 

visitas, e que a obra do arquiteto Siza apenas albergava a cave de barricas. Ao entrar no edifício, 

numa receção em jeito de loja, esperava-nos uma funcionária que nos mostraria o interior, sendo 

que éramos os únicos visitantes. Atrás da parede da receção, uma caixa de escadas fazia a 

ligação a todos os espaços do edifício. Nos dois pisos inferiores encontram-se as áreas de 

armazenamento em barricas. A estrutura metálica à vista e o betão armado contrastam com a 

madeira das barricas e tonéis, conferindo ao espaço um caráter bastante industrial. A área de 

barricas que se encontra à cota mais baixa é a única que está, efetivamente, enterrada, e que 

possui as temperaturas e a humidade controladas com o auxílio de mecanismos especiais. No 

primeiro piso, por cima da entrada, uma galeria de arte contemporânea dá acesso ao terraço 

com vista para a vinha. Após a visita a estes espaços, regressámos à receção onde nos foram 

servidas as provas de vinho. 

 Apesar de ser apenas um edifício de auxílio à adega e de receção de visitas, a arquitetura 

de Siza faz-se sentir aqui no enorme cuidado com o detalhe e com os materiais, havendo um 

contraste entre o betão e a madeira, visível nas barricas ou como revestimento dos pisos nas 

áreas de receção e de exposições de arte.
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I2. Esquiços para compreensão da organização espacial e programática da adega do Vallado
I3 e I4. Esquiços da adega do Portal
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Dia 11 de Janeiro de 2017 - Adega de Chocapalha

 Hoje foi o dia de visitar a quinta de Chocapalha, cuja atual adega é da autoria do arquiteto 

João Pedro Serôdio e seus associados. Situada em Alenquer, a propriedade tem cerca de 45 

hectares de vinha e várias entradas, de difícil acesso. A adega é apenas visível quando nos 

aproximamos do local de implantação, muito próximo do núcleo de construções preexistentes 

que, apesar das modificações feitas ao longo de várias décadas, segundo os proprietários, existe 

já desde o século XVIII. O conjunto deste núcleo e da adega encontra-se numa parte mais alta da 

propriedade, a partir da qual se podem ver as vinhas e alguns poços de água que vão pontuando 

o terreno. Verifiquei um enorme contraste entre as edificações preexistentes, que se apresentam 

como volumes brancos, de pequenas dimensões, e a atual adega, toda em betão, camuflada no 

terreno, com o piso térreo todo enterrado, deixando visível apenas as fachadas do primeiro piso, 

que se abrem para o terreno através de vários vãos longitudinais. De facto, esta sensação de 

longitudinalidade parece dominar a imagem do edifício no terreno, que se dispõe paralelamente 

ao caminho de acesso e à vinha. 

 Depois de esperar breves minutos fui recebida no espaço de receção da adega por 

uma das proprietárias da quinta, que tentou explicar-me tudo acerca da história da quinta e do 

funcionamento da adega. A propriedade, de gestão familiar, é também o local onde habita quase 

toda a família e o vinho era produzido num espaço de armazenagem no núcleo de construções 

preexistentes. A evidente falta de espaço para vinificar as uvas provenientes dos 45 hectares 

de vinha tornava necessária a venda de uvas a pequenos produtores ou à adega cooperativa, 

insuficiente para rentabilizar a propriedade. Deste modo, a família decidiu apostar na construção 

de uma adega com uma grande capacidade de produção e cujas condições técnicas, de higiene 

e de segurança permitissem a obtenção de vinhos de qualidade. O objetivo, desde o início, era 

fazer uma adega que se aproximasse de uma unidade fabril, no sentido em que tinha de ser 

totalmente funcional e a escolha dos materiais foi pensada para obter a maior eficiência térmica 

e as melhores condições de higiene. 

 O betão, presente em todas as paredes interiores, faz-se acompanhar pela resina epóxi 

que reveste o chão, conferindo um aspeto brutalista ao edifício, que contrasta com a verdejante 

paisagem que se vai vendo através das aberturas nas fachadas. No primeiro piso encontram-se 

todos os espaços administrativos e o laboratório, acessíveis através de um corredor que, num 

determinado ponto, forma uma mezzanine para o espaço de produção e termina com um vão de 

acesso ao exterior, onde se encontra o chiller. Segundo a proprietária que me recebeu, é a partir 

desta mezzanine que os visitantes vêm a produção do vinho, já que considera que a presença 

de várias pessoas nos espaços de produção pode pôr em causa a qualidade do vinho. Porém, as 

provas de vinho são feitas numa das construções preexistentes, junto às habitações, deixando o 

edifício da adega dedicado exclusivamente à produção de vinho e aos espaços de apoio à mesma.
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Uma escultórica escada metálica faz a ligação entre a área de receção e a área de vinificação, 

permitindo a utilização do espaço de patamar entre os dois lanços para colocar os sanitários e 

vestuários. Uma enorme porta faz a ligação direta entre a área de vinificação e o terreno, diante 

da qual existe uma balança no chão e se realiza a receção das uvas depois da vindima. Este 

acesso ao exterior permite também retirar e colocar o material necessário à produção de vinho, 

tais como as cubas ou as barricas. Esta porta separa o espaço onde se encontra o esmagador/

desengaçador do espaço das cubas de fermentação e armazenamento, de grandes dimensões. 

Por uma questão legal e de segurança, passam corredores metálicos por cima das cubas que 

permitem o acesso às suas entradas superiores, formando uma espécie de varandas sobre o 

espaço de vinificação. O acesso à área de barricas é feito diante das escadas. Separada da 

área de vinificação por duas portas, esta área possui as temperaturas constantes ao longo do 

ano graças, exclusivamente, à materialidade do edifício e ao facto de se encontrar enterrada e 

permanentemente fechada. Apesar de, inicialmente, se ter tentado conceber a adega pensando 

na possibilidade de utilizar a força da gravidade como auxiliar do processo de vinificação, chegou-

se à conclusão que a construção de uma adega desse género seria mais cara. Assim, o vinho 

produz-se todo à mesma cota, graças à utilização de bombas que permitem o transporte dos 

mostos. Aparentemente, a adega não corresponde exatamente ao projeto final do arquiteto, que 

incluía outras áreas que, por questões financeiras, não foram construídas. 

 Depois de visitar a adega, a proprietária decidiu mostrar-me, amavelmente, o núcleo 

de construções preexistentes. Para além de conter a habitação principal da família, este núcleo 

construído ainda é utilizado como auxiliar à produção do vinho. Numa das casas, duas funcionárias 

trabalham na rotulagem do vinho, após o engarrafamento, que fica a cargo de uma empresa que  

-se desloca ao local e é paga por prestação de serviços. O espaço que funcionava anteriormente 

como adega, opera agora como área de armazenamento de garrafas e de produtos acabados, 

prontos a ser escoados. Junto à piscina, um espaço envidraçado permite um contacto direto com 

o exterior e é aqui que são feitas as ocasionais provas de vinho. O vernáculo, presente em todo 

este núcleo preexistente, que contrasta com a adega contemporânea, tornam única a experiência 

de visitar a quinta de Chocapalha e, se outros arquitetos por lá passaram e consideraram a 

demolição destas edificações preexistentes, o escolhido autor da adega respeitou aquilo que já 

existia, e optou por fazer uma adega que valorizasse o sítio, criando um lugar maravilhoso para 

se visitar e, mais do que isso, para se habitar e trabalhar, como fazem todos os membros desta 

família. 
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Dia 10 de Fevereiro de 2017 - Adega Mayor

 Esta manhã procurei sair cedo de Guimarães, pois tinha já visita marcada para as 15 

horas à adega Mayor. A caminho de Campo Maior, com os meus pais, aproveitámos para parar 

num humilde restaurante nos arredores para almoçar antes da visita. Reparámos que uma grande 

parte dos clientes que lá almoçavam tinham camisolas com o estampado “Grupo Nabeiro” nas 

costas, o que mostra que realmente, todas aquelas afirmações que outrora tinha lido acerca do 

produtor de café e de vinho, Rui Nabeiro, ter empregado pessoas da região, não constituíam, 

de todo, um mito. Depois do almoço, fizemo-nos à estrada para chegarmos à Herdade das 

Argamassas mesmo a tempo da visita. 

 Chegando ao sítio, imediatamente se vê o enorme edifício da Delta, bem como o museu 

dedicado ao café. Não deixei de ficar indiferente ao caráter industrial e massivo destes edifícios e 

à sua relação pouco afetiva com a envolvente. Efetivamente, depois de observar estes edifícios, 

a escala do volume da adega, que se detinha no horizonte, não me pareceu exagerada, como 

outrora tinha suposto que seria. A referência ao vernáculo, usada pelo arquiteto, não é, de facto, 

visível no edifício em si, isoladamente, que não deixa de ter um certo caráter industrial, mas sim na 

relação harmoniosa que este estabelece com a paisagem. Saímos do carro apenas junto à adega 

e entrámos rapidamente no edifício para escaparmos da chuva. Como seria espectável, naquela 

localidade, um tanto remota, na fronteira com Espanha e em pleno Fevereiro, éramos os únicos 

visitantes do dia, pelo que tivemos de aguardar na sala de receção. A atenção ao detalhe é, desde 

logo, muito visível neste espaço. Uma mezzanine sobrepõe-se à área de entrada, conferindo-lhe 

pé direito duplo, que volta a baixar na área do balcão. A luz natural que ilumina todo o espaço 

surge das portas envidraçadas de entrada no edifício. Ao fundo da área de receção, uma caixa 

de escadas dá acesso aos pisos superiores e duas portas envidraçadas dão acesso à área de 

produção. Iniciámos a visita quando atravessámos estas duas portas e nos deslocámos a uma 

pequena sala, apelidada de “auditório”, dentro da qual nos foi mostrado um breve filme sobre a 

história da adega e da produção de vinho na propriedade. Terminado o filme, deslocámo- -nos pelo 

corredor que separa as áreas de produção de vinho da área de barricas. Não existem paredes a 

separar os espaços de produção do corredor, o que faz com que, por um lado, os visitantes possam 

ter uma ideia de todas as fases da vinificação e que, por outro, estas áreas sejam extremamente 

funcionais em termos de produção vinícola, pois comunicam diretamente umas com as outras. 

O percurso inicia-se com a área de engarrafamento e rotulagem, logo junto da área de receção 

e da loja, e termina na área de armazenamento e fermentação em cubas de inox. Neste espaço, 

ao fundo do corredor, uma abertura na parte superior da parede garante a receção das uvas 

tintas por gravidade. Depois de passarem pelo tapete de seleção, estas caem diretamente no 

interior das cubas de fermentação onde vão ser esmagadas com a ajuda de pés mecânicos. As 

uvas brancas entram na área de fermentação através de um portão lateral com acesso direto
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ao exterior, ou seja, o transporte destas não é feito por gravidade. Assim, as uvas são logo 

encaminhadas para a prensa e o líquido obtido é transportado para cubas de fermentação em inox 

com a ajuda de bombas. A área de barricas é acessível a partir da área de fermentação e da área 

de engarrafamento e rotulagem, através de portas de correr de grandes dimensões. As barricas 

dispõem-se em comprimento no espaço, formando um grande eixo de passagem rematado 

pela ténue luz natural indireta que surge no topo das duas paredes opostas. A pouca luz que 

ilumina a sala de pé direito duplo, aliada ao betão à vista, faz com que seja inevitável comparar a 

ambiência deste espaço com os espaços das abadias cistercienses. Por outro lado, o pavimento 

da sala é feito com cubos de betão que assentam diretamente no solo, que o arquiteto queria, 

inicialmente, deixar à vista, fazendo lembrar as caves de barricas que se construíam enterradas 

nas montanhas, procurando manter o vinho a uma temperatura e humidade constantes. Esta 

característica acaba por ser otimizada graças à existência de sistemas de controlo do ar na sala 

e ao espelho de água na cobertura, que ajuda a manter as temperaturas do interior baixas. 

 Depois de visitarmos as áreas de produção, fomos novamente encaminhados para a 

área de receção, a partir da qual acedemos aos pisos superiores. No piso intermédio encontram- 

-se todos os espaços administrativos e de apoio à produção de vinho, incluindo o laboratório 

de análises. Existe um determinado momento no corredor que é de pé direito duplo, para o 

qual se olha a partir da sala de provas no piso de cima, e onde, por outro lado, se estabelece 

uma relação visual com a sala de barricas. A visita à adega culmina no piso superior, na sala de 

provas. A chuva e o nevoeiro não permitiram apreciar a beleza do terraço e a sua relação visual 

com a paisagem mas, nem por isso, a prova de vinhos se tornou mais desagradável. A madeira 

presente na sala de pé direito simples, confere uma sensação de conforto ao espaço, quase como 

se estivéssemos a beber um copo de vinho na sala da nossa casa, junto à lareira, no Inverno. A 

adega Mayor foi a primeira adega de autor em Portugal e nela encontra-se este lado mais técnico 

e industrial da produção contemporânea do vinho mas, por outro lado, encontram-se referências 

a um passado remoto, àqueles que eram os espaços de produção de vinho há séculos atrás, e 

a uma estreita ligação à tradição local, aos costumes da “terra”, àquela lembrança que alguns 

temos dos nossos avós pisarem uvas em casa e fazerem o seu próprio vinho. O encanto deste 

edifício é inegável e, como disseram os próprios trabalhadores, esse encanto não se desvanece, 

independentemente da altura do dia ou do ano. 
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I5. Esquiços da adega Mayor
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Dia 11 de Fevereiro de 2017 - Adega do Rocim e Adega do Cebolal

 A adega do Rocim é um edifício da autoria do arquiteto Carlos Vitorino e situa-se em 

Cuba, no Alentejo. É fácil perceber-se o sítio onde se encontra a propriedade, graças ao grande 

portão de entrada, ladeado por dois grandes muros de taipa, que parece querer fazer, desde 

logo, referência ao vernáculo e aos portões das herdades alentejanas. De fora da propriedade, 

consegue-se imediatamente estabelecer um contacto visual com a zona de entrada de visitantes 

na adega e com um grande lago artificial que define o percurso até ao edifício. Todos os caminhos 

da propriedade são cuidadosamente pavimentados e nota-se um grande cuidado no tratamento 

dos espaços exteriores envolventes ao edifício. A fachada onde se encontra a entrada dos 

visitantes é toda revestida com gabiões de pedra, um pouco como a adega dos Herzog & De 

Meuron, e está perfeitamente integrada na paisagem. As restantes fachadas exteriores do edifício 

são todas revestidas a taipa, facto que acho bastante curioso, uma vez que este era um sistema 

construtivo muito utilizado no Alentejo e no Litoral algarvio e que, com o passar dos anos, caiu 

um pouco em desuso. Segundo o enólogo, este material, utilizado como revestimento do edifício 

em betão armado, ajuda a manter as temperaturas interiores constantes e baixas o ano todo. 

Depois de ter visto todas as fachadas exteriores, num determinado ponto do terreno, consegui 

aceder à cobertura, a partir da qual, graças a uma escada, se chega ao pátio. Este constitui a 

área social mais importante desta adega, onde o enoturismo parece desempenhar um papel 

crucial. As fachadas que se voltam para este pátio são todas envidraçadas e no wine bar, onde 

se fazem as provas de vinho, estabelece-se uma relação direta com o auditório exterior presente 

no pátio, permitindo a realização de espetáculos.  Aquando da visita a este pátio, uma funcionária 

da adega encaminha-me para a área de receção no interior do edifício, que se abre, também, 

para o pátio. Seguimos o percurso da visita por um corredor, com algumas obras de arte em 

exposição, a partir do qual se estabelece contacto visual com a área de receção e fermentação 

das uvas e que culmina na área administrativa e laboratorial. O betão armado encontra-se à vista 

no interior em quase todos os espaços, bem como a estrutura que, por vezes, é feita com vigas e 

pilares metálicos. Em alguns momentos, os espaços de vinificação são separados dos espaços 

de circulação de visitantes com planos coloridos vermelhos ou verdes, em policarbonato, que 

fazem referência às cores do vinho. Um lanço de escadas dá acesso ao piso de baixo, onde a 

circulação é feita em torno do pátio e relacionando-se diretamente com ele, como um claustro. 

Neste piso encontra-se a área de armazenamento em cubas, a área de barricas, e a garrafeira, 

bem como o wine bar e a sala polivalente onde, segundo a funcionária, se realizam eventos por 

marcação. Esta sala abre-se, através de uma parede envidraçada, para a cave de barricas, o 

que lhe confere um ambiente bastante propício ao convívio entre os amantes do vinho. Junto 

à entrada do wine bar, encontram-se expostas algumas ânforas argelinas que se usavam no 

processo tradicional de fermentação do vinho. É no wine bar que se assiste a um breve filme 
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sobre a história da propriedade e da adega e fazem-se as provas de vinho. Uma rampa garante 

novamente o acesso à área de receção, no piso superior. A loja é envidraçada para a área de 

receção e é o único espaço do edifício a partir do qual os visitantes conseguem estabelecer 

contacto visual com a vinha e com a envolvente. Terminada a visita, saímos do edifício pela porta 

principal de entrada, o que me possibilitou perceber as sensações que o visitante habitual tem ao 

chegar ao interior da adega. Existe um momento especial de transição entre a porta de entrada e 

a área do balcão, momento este, que é marcado pela ausência de luz e pela relação visual com 

a cave de barricas, no piso inferior, permitindo despertar logo à partida a curiosidade do cliente 

em saber mais sobre o mundo do vinho. 

 A adega da Herdade do Rocim é, de facto, um dos exemplos mais marcantes do turismo 

do vinho em Portugal, pensada de raiz, não só para a produção de vinhos mas também para 

atrair visitas e eventos sociais, sendo que o percurso do visitante raramente cruza o percurso 

das uvas e os momentos de produção que são revelados são momentos-chave, que têm quase 

o objetivo de se transformar em fotografias de postais mentais que passam a ser revisitadas 

permanentemente nos quadros da memória.

 Depois da visita à Herdade do Rocim, em Cuba, segui viagem para Santiago do Cacém 

para ver a adega da Herdade do Cebolal. Não foi fácil encontrar os 80 hectares de propriedade, 

no entanto, com a ajuda de alguns moradores locais, que a conheciam, conseguíamos chegar ao 

local da adega, onde já la estavam os proprietários à nossa espera. Da autoria do arquiteto João 

Ribeiro de Carvalho, o atual edifício foi construído a partir de uma pequena adega preexistente 

em taipa, onde já haviam lagares há várias décadas que se mantiveram inalterados. Segundo 

o proprietário, houve uma tentativa de recuperar a adega em taipa, no entanto chegou-se à 

conclusão de que esse seria um investimento com elevados custos e que a reconstrução do 

edifício, utilizando materiais contemporâneos, traria mais vantagens. Assim, o arquiteto optou 

por considerar a forma original do edifício como um módulo, reproduzindo-o até obter um edifício 

de planta retangular, com área suficiente para produzir vinho de qualidade a partir de cerca de 

10 hectares de vinha.

 Ao contrário da adega da Herdade do Rocim, que procurava criar um percurso exclusivo 

para visitantes, dando primazia ao enoturismo, o objetivo principal da adega da Herdade do 

Cebolal foi, desde logo, criar uma peça arquitetónica extremamente funcional e de construção 

económica que pudesse incorporar apenas uma pequena sala de provas para visitantes 

esporádicos, bem como uma loja e sanitários, pelo que se optou pela utilização de materiais 

prefabricados e mais económicos, como estruturas metálicas, painéis sanduiche e resina epoxi 

para o pavimento interior. Mantendo o caráter e a orientação solar que geralmente se utiliza 

nos montes alentejanos e algarvios, a adega assume-se como um volume retangular branco, 

com cerca de seis metros de altura, de cobertura inclinada de duas águas, pousado no terreno. 
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Dois rasgos atravessam transversalmente o edifício, um pouco como o que acontece na adega 

dos Herzog & De Meuron, formando três volumes com diferentes programas.

 A adega desenvolve-se toda num só piso, com exceção da parte social. No primeiro 

rasgo, exterior coberto e de maiores dimensões, realiza-se a receção das uvas após a vindima, 

bem como o engarrafamento, que funciona por prestação de serviços. Este espaço separa o 

volume de armazenamento de produtos acabados do volume onde se realiza a vinificação. O 

segundo rasgo, interior mas totalmente transparente para a vinha, separa a área de vinificação 

da área social, onde se encontra, no piso inferior, a loja e, no piso superior, a sala de provas. 

Existem sanitários nos dois pisos da área social, que servem igualmente os trabalhadores e os 

visitantes. A visita começou logo na área de vinificação, para a qual entrámos a partir do pátio de 

receção das uvas. No entanto, os visitantes geralmente não têm acesso a esta parte, entrando 

diretamente do exterior para o volume da área social. Na área de vinificação existem ainda os 

lagares preexistentes e cubas de fermentação e armazenamento em inox, tudo em open space, 

enquanto a prensa se encontra numa sala, separada deste espaço. Para efeitos de máximo 

controlo da produção do vinho, o laboratório encontra-se no centro do espaço, dividindo a área de 

vinificação da área administrativa. Um corredor separa a área administrativa da sala de barricas. 

Esta, totalmente fechada para o exterior, é pavimentada com lajetas de xisto que assentam no 

solo, como o que acontece na adega Mayor. Sendo uma sala de pequenas dimensões, quando 

comparada com as áreas de barricas das outras adegas que visitei, este espaço apresenta-se 

como um espaço de exceção, com as paredes revestidas com placas de aglomerado de madeira 

e com uma pequena janela circular no topo da parede, por detrás da qual se encontra a sala de 

provas. Esta abertura faz com que haja luz natural indireta dentro da sala, que lhe confere uma 

certa sensação de tranquilidade e frescura. 

 A visita termina na sala de provas, no piso superior, com vista para a sala de barricas e 

para a vinha. Neste espaço, de pé direito simples, nota-se a influência das coberturas inclinadas 

no interior e as provas de vinho realizam-se numa mesa comprida que domina o espaço, quase 

como se estivéssemos num almoço de família em casa dos avós. Se, por um lado, esta adega 

parece bem mais simples e modesta do que as restantes adegas que visitei na região, não há 

dúvida que a escala humana se encontra aqui muito presente e a atenção a cada detalhe e 

aos materiais utilizados fazem com que exista uma ambiência geral no interior do edifício que 

desperta no utilizador a intenção de apropriar todos os espaços. Despeço-me dos proprietários 

e sigo caminho, olhando uma última vez para o edifício e para a sua relação harmoniosa com a 

paisagem do litoral alentejano.
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I6. Esquiços da adega do Cebolal
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I7. Esquiços da adega do Rocim
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Anexo III
Conversas com os arquitetos
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Conversa com o arquiteto António Leitão Barbosa a propósito da adega da Touriga

ALB - Antes de mais nada, queria que desse uma vista de olhos a este livro, não sei se conhece 

- o Architettura e Vino da Francesca Chiorino. Nesse livro existem obras brutais de adegas em 

todo o mundo e a que fiz, no Douro, também está aí. Eu até tenho vergonha porque ela é tão 

pequena (são 500 m2) e aí no meio até é um bocado ridículo, visto que os exemplos de adegas 

que aparecem aí são bem maiores e, enfim, mais “sofisticadas”, digamos assim. 

 Este projeto como é que nasce? Ora, só para lhe explicar, muito resumidamente, até trouxe 

um painel que está ali (aponta para o painel onde existem plantas das construções preexistentes 

reabilitadas na Quinta da Touriga). Este terreno é um terreno numa quinta relativamente pequena, 

num sítio, absolutamente, maravilhoso, na zona do Pocinho, Foz Côa. É um planalto que sai desde 

Foz Côa, por uns caminhos vicinais belíssimos e esse planalto debruça-se sobre o Pocinho. O 

Pocinho é uma zona do rio Douro, onde o rio faz umas inflexões, uns meandros extraordinários, 

porque cruza com uma falha tectónica, então, naquele local, faz uns movimentos. O rio que, 

naturalmente, vem de Espanha, enfim, vem de nascente para poente, quando cruza esta falha, 

faz umas inflexões e ora vira à direita, para norte, faz uma inversão de 180 graus, vira depois 

para sul e depois faz outra vez o movimento para poente, ou seja, é um movimento excecional. 

Ora, este território é um território muito significativo em termos morfológicos, mas também em 

termos culturais. É um território que tem este planalto. Normalmente, não havia produção de 

vinho, porque as grandes empresas produziam-no no Baixo Corgo mas, por uma questão de 

conservação do vinho a temperaturas mais baixas e mais uniformes, como também está próximo 

de um entreposto comercial para exportação, armazenavam-no aqui em Gaia, nas caves. No 

Douro haviam as adegas, haviam as vinhas, haviam os lagares mas depois, o armazenamento, 

era feito aqui. Portanto esse território era um território que não tinha grandes produções, a não 

ser a partir do momento que abriu a linha de caminho-de-ferro, porque, antigamente, o transporte 

das barricas era feito por via fluvial e a partir do momento em que abre a linha, o comboio chega 

lá em cima e então, a Dona Antónia Ferreira faz uma quinta extraordinária, uma quinta modelo 

que vale a pena ir lá ver, que é a Quinta do Vale Meão. Não sei se já ouviu falar do Vale Meão, 

onde era produzido o célebre vinho Barca Velha. É uma quinta lindíssima, com umas adegas 

belíssimas, do tempo da D. Antónia, que, entretanto foram readaptadas e transformadas porque 

nós não podemos pensar que as adegas, como qualquer coisa, estão debaixo de uma “redoma” 

para serem adoradas. Elas têm de estar, obviamente, em uso e, portanto, vão sendo alteradas. 

Essas adegas sofreram um processo de reabilitação e vale a pena lá ir, meter-se num comboio, 

chegar ao Pocinho e ir a pé até essa quinta, que está mesmo no vale do rio, onde se percebe 

todo aquele meandro do qual eu estava a falar. Mas até lá, não havia produção de vinho. Havia 
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apenas uma produção de vinho de consumo local. O vinho normalmente estava muito mais na 

zona do Pinhão, da Régua, enfim, mais para baixo. Havia, também, um acidente geológico e 

topográfico no rio, que impedia o transporte do vinho até Gaia desde esta zona. Assim, aqui 

existiam apenas quintas de plantação de cereais. Não havia vinha em extensão. É uma zona 

onde chove pouquíssimo. Portanto, como chove muito pouco, era difícil fazer a plantação de uma 

forma mais extensiva.

 O meu cliente é meu parente e é um descendente da Ramos Pinto. A Ramos Pinto é uma 

empresa que foi criada no século XIX. Uma empresa que tinha algumas particularidades. Não sei 

se está a par daquela questão do marketing e do erotismo do marketing, com aqueles cartazes 

muito interessantes da produção, dos seus produtos, que utilizavam pintores parisienses do 

final do século XIX e inícios do século XX, para fazerem essa parte da comunicação, que é uma 

coisa bastante pioneira a esse nível. Bom, é uma marca singular. A Ramos Pinto tinha imensos 

herdeiros e o que acontece é que, em determinado momento, a empresa, para sobreviver, é 

vendida a uma multinacional de champanhe. Nesse momento, o administrador, que organiza 

todo este negócio, compra uma pequenina propriedade nesta zona extraordinária - a Quinta 

de Ervamoira - pois, como deve saber, aqueles socalcos do Douro, foram todos criados pelo 

Homem, e o espaço entre as vinhas é muito estreito e, por isso, não permite a mecanização. A 

Quinta de Ervamoira, como estava numa zona de planalto, tornava o processo de tratamento da 

vinha muito mais simples e mecanizado. O problema é que a EDP estava a ponderar construir 

uma barragem, no Côa, que ia inundar todo o vale, inclusive a Quinta de Ervamoira. Então, este 

senhor, o José Ramos Pinto Rosas, voltou a procurar uma nova quinta, em Foz Côa - a Quinta da 

Touriga - onde realizei este projeto. Ele tinha já 74 anos e volta a plantar vinha na quinta. Se vir 

aqui no painel, não haviam vinhas no terreno e haviam apenas umas construções rurais. Este foi 

o primeiro projeto que fiz depois de acabar o curso (aponta para o painel). Estava a estagiar em 

Madrid, no gabinete do Moneo e, ao mesmo tempo, estava a fazer esta casinha na propriedade, 

a partir das construções rurais que lá existiam. Esta casa destinava-se a alojar o José António 

Rosas sempre que ele ia lá, desde o Porto, ver como estavam as vinhas na quinta. É engraçado 

que, no gabinete do Moneo, estávamos, na mesma altura, a fazer o projeto de uma adega, 

que está também naquele livro (aponta para o Arquitettura e Vino), por isso aprendi as noções 

técnicas e programáticas exigidas por um equipamento desta natureza. 

 Durante os verões, o José Ramos Pinto emprestava sempre as instalações da quinta para 

arqueólogos fazerem escavações e pesquisas, numa espécie de estalagem romana, que havia, 

no atravessamento do rio. Em determinado momento, descobre-se efetivamente que aquilo ia 

ser tudo inundado porque iam abrir a barragem. Obviamente, as más notícias trazem quebras às 

nossas estruturas físicas e o José António Rosas desperta uma doença que acaba por ser mortal. 

No entanto, ainda viveu para saber que, afinal a quinta não ia ser inundada porque se descobriram 

umas tais gravuras rupestres, o que provocou a proteção de toda aquela paisagem belíssima. 
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Há vinte anos atrás, ninguém ligava ao vinho, ninguém ligava a estas questões da sustentabilidade, 

ninguém ligava a estas questões da beleza do património e, acima de tudo, às experiências 

científicas ligadas a um bem tão importante como é o vinho, sobretudo no Douro. Se calhar, hoje, 

as coisas teriam sido diferentes mas, naquela altura, ninguém ligava, mas às pinturas rupestres 

ligaram e, felizmente interrompeu-se a construção da barragem e protegeu-se essa vinha. O 

senhor José António Rosas acabou por falecer, as vinhas na Quinta da Touriga continuaram a 

nascer e é o filho que dá continuidade, apesar de ter tido uma outra formação. Numa fase inicial, 

produzia vinho junto da casa dos caseiros, num espaço pequeno que lá tinham, mas chegou uma 

altura que esse espaço era insuficiente e ele decide avançar com a construção de uma adega 

maior. 

 

 Desculpe estar a falar-lhe tanto tempo destas questões, mas a arquitetura é isto tudo, 

não são só formas. A arquitetura são as pessoas, os sítios, as histórias, as paisagens… Enfim, 

uma infinidade de coisas que determinam as construções que se fazem. 

 Portanto, a ideia do filho do José António Rosas era fazer um edifício o mais barato 

possível, falando até da possibilidade de fazer um armazém prefabricado, algo que estivesse 

pronto rapidamente para começar a ser utilizado. Claro que eu tive de mostrar o meu ponto 

de vista e disse-lhe que achava que éramos capazes de fazer melhor do que isso, se calhar 

gastando um pouco mais mas o edifício ficaria bem melhor do que se fosse um mero armazém. 

É preciso ter em conta que os pais de Jorge Rosas influenciaram toda a maneira de pensar do 

filho. Para além do pai dele ter feito história no Douro, a sua mãe estava ligada às exposições de 

arte no museu Soares dos Reis e, posteriormente, ao museu de Serralves, por isso Jorge Rosas 

herdou, por um lado, esta coisa poética do vinho e do Douro e, por outro, esta sensibilidade 

artística que a mãe dele também tinha, acabando por concordar comigo em fazer um edifício 

arquitetonicamente mais interessante em vez do tal armazém prefabricado.

Eu - Quais foram os fatores que determinaram o local de implantação, a forma e a 

materialidade do edifício?

ALB - Ora a escolha do sítio foi muito simples. A propriedade é pequena e as vinhas ocupam 

quase toda a área disponível, excetuando uma parte onde existe um mato de zimbro que termina 

numa zona mais baixa onde existe um rochedo. Não sei se está a ver o que é o zimbro, que são 

aquelas bolinhas que se metem no gin. As plantações de zimbro são muito bonitas e José Rosas 

dizia sempre - “Plantem vinha em todo o lado, mas não destruam o mato de zimbro.”. Além 

disso, naquela zona existia um desnível e, como deve saber, a gravidade nas adegas não é, 
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atualmente, essencial, porque existem meios de contornar essa questão, mas não deixa de ser 

aconselhável, pois evita o uso de bombas e o dispêndio de eletricidade e despesa. Assim, este 

desnível que havia no terreno, permitia fazer um edifício com uma entrada para as uvas a uma 

cota mais alta, onde existem os lagares e onde se tiram os engaços, a zona de fermentação, 

com as cubas em inox, a uma cota mais baixa, e a zona de armazenamento e de envelhecimento 

a uma cota ainda mais baixa e, portanto, evitava-se o uso de bombas. Os próprios caseiros 

diziam - “Se se vai fazer uma adega, tem de ser naquele sítio.”. Assim, estava decidido o local 

de implantação. 

 Quanto à forma, optei por dividir estes espaços que constituem a adega entre dois 

volumes, até porque não havia muito espaço para fazer apenas um volume e assim evitavam- 

-se grandes aterros. Primeiro, pensei em colocar os dois volumes semelhantes, paralelos, mas 

depois resolvi criar este ligeiro desfasamento entre eles, porque achei que, desde a casa, os dois 

volumes assim desfasados criavam uma relação mais harmoniosa com o terreno e depois gostei 

desta questão do abstracionismo. Um pouco como os quadros que existem nas paredes da casa 

da propriedade, estes volumes são também como um quadro na paisagem. Ao mesmo tempo, 

por estarem desfasados, à primeira vista não se notam as diferenças que existem entre eles, 

graças ao efeito perspético que eles criam, no entanto, um deles é mais baixo do que o outro, 

pois está a uma cota mais alta, um deles possui aberturas que o outro não possui, as portas a 

sul são bem mais altas do que as portas a norte. Enfim, esta questão interessa-me e lembra-me 

um texto dos arquitetos espanhóis Manzilla & Tuñón, que fala da igualdade e diversidade. Estes 

volumes são aparentemente iguais, no entanto possuem diferenças. 

 Visto que Jorge Rosas queria um edifício económico, esta foi também uma das 

condicionantes da forma e da materialidade, como é óbvio. Se reparar, o edifício tem uma métrica 

estrutural muito marcada e eu resolvi evidenciar isso nas fachadas. Inicialmente, a estrutura ia 

ser toda em betão, tal como estava no primeiro projeto de execução. No entanto, quando chegou 

o orçamento, verificámos que o preço era exagerado e optámos pela estrutura metálica, que até 

deu uma certa elegância ao edifício. Escolhi o xisto presente no local como revestimento exterior, 

que se colocou de uma forma mais orgânica, que contrasta com os elementos metálicos. De 

certa forma, é o contraste entre o contemporâneo e o vernáculo. De facto, este edifício integra- 

-se na paisagem, mas o objetivo nunca foi camuflá-lo ou escondê-lo. Não foi por isso que utilizei 

o xisto, mas sim porque me interessa esta questão das pessoas usarem o xisto no Douro de 

uma forma intuitiva porque é o material que elas têm à mão, tal como no Minho é o granito e, 

nas regiões onde não há uma pedra muito presente, utilizam a própria terra ou o adobe. Porque, 

de facto, é isto que faz mais sentido. O xisto, como faz parte da paisagem, é um material que 

não precisa de grandes manutenções porque envelhece naturalmente, tal como todos os outros 

elementos que fazem parte da paisagem. Acho que o problema da arquitetura, atualmente, é que 

os arquitetos não olham para aquilo que faz mais sentido. A arquitetura carece de bom senso. 
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Enfim… Voltando ao caso particular da adega, o xisto está grampeado a uma parede de bloco 

de betão que, por dentro, nem se quer foi rebocada e foi pintada diretamente, assumindo esta 

textura. No entanto, aqui há tempos o edifício começou a dar “chatices”. Descobriu-se que o 

construtor civil não deve ter utilizado o número de grampos suficiente ecomeçaram a cair pedras 

de maneira que estão a repor o xisto e o construtor está com um processo em tribunal.

Eu - Se o convidassem a projetar uma outra adega numa outra região do país, sente que 

estaria muito mais preparado para o fazer, depois da adega da quinta da Touriga, ou acha 

que seria totalmente diferente graças às condicionantes do local?

ALB - Sim! Sem dúvida! Sabe que no ramo da arquitetura, os cabelos brancos ajudam. Passaram-

-se muitos anos a fazer novos projetos e eu evoluí a minha maneira de pensar. Há profissões 

em que o pico da carreira costuma ser aos 35, outras aos 40 e outras aos 50 anos, mas no caso 

da arquitetura, tende sempre a melhorar com o tempo porque melhora a nossa capacidade de 

associar as várias condicionantes, de estabelecer lógicas e paralelismos com os vários fatores 

em jogo e a nossa mente torna-se muito mais flexível ao processo criativo. Às vezes perguntam-

me qual é, dos meus projetos, aquele que eu gosto mais e que é melhor, e eu costumo dizer que 

o meu melhor projeto é o próximo, é aquele que ainda vou fazer.

 

Eu - Se pudesse voltar atrás e realizar o projeto da adega da Quinta da Touriga de novo, 

mudaria alguma coisa? 

ALB - De certeza. De certeza que mudava. Em termos de isolamentos, fazia isolamentos muito 

maiores. O isolamento térmico tem para aí 5cm e devia ser muito maior. Em termos de volumetria 

e de atitude, acho que a atitude seria a mesma, de procurar a simbiose com a paisagem. Mas de 

certeza que afinaria as proporções dos volumes. Provavelmente faria também o armazenamento 

do vinho de outra forma. Enterrava-o mesmo. Acho que ele deveria ter sido enterrado. Eu lembro-

-me de ir visitar algumas adegas em Espanha e de me falarem nisso também e era uma coisa 

fantástica. Era Inverno, estavam tipo 5 graus cá fora e, ao entrar nas caves de armazenamento, 

as pessoas começavam logo a tirar os casacos enquanto que no Verão, se estivessem 35 graus 

cá fora, dentro da cave parecia que estava frio porque, de facto, não haviam oscilações de 

temperatura durante o ano e isto é muito importante. Agora o vinho está armazenado na adega da 

Touriga e são precisos sistemas especiais de arrefecimento que, para além de ser dispendiosos, 

se há uma falha na eletricidade, a temperatura deixa de estar controlada. Às vezes o Jorge 

Rosas fala-me da hipótese de colocar uns painéis solares na cobertura mas essa solução é 
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desagradável em termos estéticos, já que o edifício não foi pensado para ter paineis solares. 

Portanto, mais vale pensar logo nisso e assumir a cave de barricas enterrada. Às vezes até me 

lembro da referência daquele templo moçárabe San Baudelio de Berlanga.

(pega num livro e mostra-me)

Este edifício é curioso porque, por fora, é um volume quadrangular, extremamente simples, com 

uma portinha no meio mas, quando se entra, é uma explosão de arquiteturas. Para já, existe 

um único pilar no centro que faz a estrutura disto tudo com arcos que apoiam nas paredes, 

como uma árvore, que abraça o espaço. Dentro deste pilar, existe ainda um nicho escavado. 

Depois há uma parte a uma cota mais baixa, com um espaço de pé direito mais baixo e ainda 

uma passagem muito subtil para um espaço muito orgânico, em cave, onde se desenvolvia um 

dormitório. Provavelmente teria feito uma coisa deste género na adega também. 
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Conversa com  o arquiteto João Pedro Serôdio a propósito da adega de Chocapalha

Eu - Quais foram os fatores que determinaram o local de implantação, a forma e a

materialidade do edifício?

JPS - O local onde está implantado o edifício nunca teve vinhas. É um local extremamente difícil 

de trabalhar, é uma zona muito íngreme e, portanto, não era útil para a agricultura. Uma vez que 

não era útil para a agricultura, eu pensei que poderia ser útil para a arquitetura. Resumidamente, 

havia um local no terreno que estava por resolver, e eu achei que podia resolvê-lo implantando 

aí o edifício. Uma das principais características que os espaços de vinificação devem ter é serem 

locais onde as temperaturas não oscilam muito durante o ano e, para manter as temperaturas 

mais ou menos uniformes, a terra é um excelente auxiliar. Assim, resolveu-se enterrar o edifício e, 

para tal, a utilização do betão pareceu-me aquilo que seria mais lógico, resolvendo a estrutura, as 

questões que têm a ver com a temperatura e a própria expressão do edifício. Aliás, se reparares 

aqui na planta, construiu-se inclusive uma série de contrafortes em betão para minimizar a 

pressão que estes terrenos exercem sobre o edifício. 

Eu - Quando fui visitar a adega, disseram-me que se optou por não utilizar a gravidade 

no transporte das massas no desenho do edifício porque em termos de orçamento ficaria 

muito mais caro. Pode-me falar um pouco sobre isso?

JPS - O que eles se referem que ficaria mais caro era, sobretudo, uma ideia que a enóloga teve, 

e que, portanto, não veio da arquitetura, que era a de ter o inox suspenso. Ou seja, as cubas 

de inox estariam presas à laje e suspensas em relação ao solo, permitindo deixar o espaço de 

fermentação desimpedido para facilitar os trabalhos que aqui ocorrem. Claro que uma cuba de 

16000 litros como aquelas que eles lá têm, cheia, pesa cerca de 20 toneladas, ou seja, as vigas 

que teriam de suportar essas cargas, que atualmente são suportadas pelo terreno, teriam de ser 

muito maiores e, isso tudo, tem custos. Para além disso, falando da questão da gravidade, sabe-

-se que nas adegas, é sempre preferível a não utilização de bombas, uma vez que estas podem 

danificar as massas e o mosto pode perder qualidade. Porém, o preço de uma bomba de máxima 

eficiência, que minimiza todos os riscos que estão associados à não utilização da gravidade, 

ronda os 8000 euros. Este valor, comparado com o preço da abertura de um novo arruamento 

destinado a servir, única e exclusivamente, o acesso à parte superior do edifício apenas para a 

entrega das uvas, é extremamente baixo. Daí ter-se optado pela utilização de bombas em vez 

da gravidade.
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Eu - Se pudesse voltar atrás e realizar o projeto da adega da Quinta de Chocapalha de 

novo, mudaria alguma coisa?

JPS - Estaria muito mais em cima do cliente e teria feito pressão para que este tivesse feito o 

arruamento conforme estava no projeto de arquitetura. Eu e os meus colegas fizemos o estudo 

com o orçamento e o cliente optou por não aceitar essa parte e tratou ele, juntamente com 

construtores civis, da abertura do arruamento, que acabou por dar uma série de "chatices". 

Aliás, agora colocaram uns gabiões para evitar que haja um desabamento de terras sobre a rua, 

que não foram previstos no projeto de arquitetura. Mas quando lá foste eles disseram que não 

gostavam de alguma coisa?

Eu - Não... quer dizer... eles disseram que não gostavam muito do facto do chiller estar à 

vista no fundo do corredor da zona administrativa. 

JPS - A sério? Por acaso eu gosto do facto do chiller estar à vista. Aliás, o chiller deve estar a 

céu aberto e, portanto, ele acaba por ser visível e eu resolvi assumir isso. Coloquei esta porta 

envidraçada ao fundo do corredor que, para além de iluminar toda esta área, dá acesso a esta 

zona de máquinas que eu penso que tem muito força, este caráter industrial que, afinal, quer 

queiramos quer não, está e tem de estar em todas as adegas contemporâneas. 

Eu - Vi numa publicação sobre a adega na revista DARCO que, inicialmente, o edifício era 

bastante maior e eram dois volumes quebrados. Porque é que se optou por alterar isso?

JPS - Foi uma opção do cliente. O cliente preferiu fazer o edifício mais pequeno por questões 

de orçamento.

Eu - O programa da adega, atualmente, não inclui enoturismo para provas de vinho, isto é, 

uma sala de provas. Esta foi uma opção desde o início?

Arq. JPS - Sim. Aliás, não sei se reparaste mas existe um conjunto de casas pré existentes no 

terreno onde se cumprem, ainda, uma série de funções associadas ao vinho. É em algumas 

dessas casas que se fazem o armazenamento dos produtos acabados, o engarrafamento e, 

claro, as provas de vinho. Portanto o edifício da adega inclui apenas a vinificação e os serviços 

administrativos e laboratoriais de apoio à mesma.
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Conversa com arquiteto Francisco Vieira de Campos a propósito da adega do Vallado

FVC - Para mim a arquitetura deve ser conceptual isto é, deve conter uma ideia forte. Qual é a 

sua ideia para a adega? Qual é a ideia que está na base da génese da sua adega? Se não há 

ideia, não há projeto.

Eu - E qual foi a sua ideia para a adega do Vallado?

FVC - A mim o que me agrada muito no Douro é o facto de a paisagem ser literalmente 

construída. O objeto teria de ser qualquer coisa abstrata. Não podia haver nenhuma conotação 

com qualquer construção existente. Se é um objeto abstrato, acaba por se relacionar com uma 

série de conotações artísticas, plásticas, arquitetónicas, ou seja, eu, quando faço um objeto ali, 

o que é que lhe parece? Um calhau? Eu tenho de ter qualquer coisa, um muro, que seja volume, 

que é muro, que é patamar, que é um pouco uma aproximação formal àquilo que se constrói no 

Douro. Eu tento fazer com que a adega esteja dissimulada na paisagem. Há uma parte que está 

dissimulada e outra que se assume. Como eu acho, e isto já tem a ver com a escola, que deve 

haver uma grande contenção de material, ou seja, trabalhar com muito poucos materiais, e com 

a sistematização de procedimentos para dar um grande caráter à obra, não ter muitas diferenças 

de materiais e apostar num único sistema construtivo. Por exemplo a adega só tem um pormenor 

de portas metálicas, só tem um revestimento exterior e utiliza um único sistema estrutural e isso 

resolve o projeto todo. A ideia do projeto é que aquilo seja um objeto abstrato. Dentro desse 

objeto, quando opto por um arco é porque é uma forma ancestral de construir em encostas, como 

acontece, por exemplo, com o túnel do Marão.

Eu - Mas está a falar da cave de barricas? Por acaso achei que tinha pegado na referência 

das caves de vinho ancestrais.

FVC - Não não. Para construir na encosta, o arco é uma forma muito boa do ponto de vista estrutural. 

Para além disso, como haviam exigências enormes de controlo de climatização no interior, aquilo 

que fica entre o arco e o paralelepípedo, é um espaço ótimo para pôr as infraestruturas de 

climatização. Isto termicamente funciona muito bem porque eu aqui posso pôr as máquinas 

todas. Elas não podiam ir para a cobertura porque se via, não podiam ir para baixo porque tem 

as vinhas, não podiam ficar no interior porque eu acho que a cave de barricas é, por excelência, 

o espaço que as pessoas gostam que seja quase imaculado. Está cheio de máquinas, mas que 
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não se devem ver. Enquanto a cave de barricas se relaciona com uma forma ancestral de 

construir, mais romântica do ponto de vista de esconder a tecnologia, a área de fermentação já 

é um espaço completamente industrial e eu optei por evidenciar isso. 

Eu - Sim mas ao fim e ao cabo essa ideia do edifício ser muro e depois deixar de ser, no 

Algarve, não se aplica da mesma forma pois a paisagem é completamente diferente. Aliás, 

não há paisagem vinícola que se equipare ao Douro.

FVC - Portanto mas o que é que o Algarve tem? Para além do sol?

Eu - O Algarve tem uma paisagem com valores completamente diferentes. A partir da 

década de 80, a região começou a perder um pouco a sua identidade, mas as vinhas já 

existiam há bem mais tempo do que isso, bem como as figueiras e as oliveiras. Na paisagem 

rural Algarvia, chamemos-lhe assim, os edifícios aparecem quase como monumentos que 

pontuam a paisagem, um pouco à semelhança do que acontece no Alentejo. Não existem 

grandes diferenças de cota.

FVC - Eu não tenho grandes memórias do Algarve nesse sentido mas tenho do Alentejo, de 

passar no Alentejo, por exemplo, e de verificar que os volumes se destacam imenso na paisagem, 

dos silos, dos armazéns. Como é mais plano, nós também temos qualquer coisa como um marco 

que uma pessoa vê logo. Portanto não sei qual é a sua ideia mas…

Eu - A ideia acaba por ser a de criar um edifício que tem um certo caráter monumental ou 

monolítico, pois é inevitável que não o seja, dadas as características do terreno. Não há 

grandes dissimulações, por isso eu resolvi assumir a forma da adega como um retângulo, 

que contrasta com o caráter mais orgânico da paisagem.

FVC - Esta ideia agora da adega do Valsassina foi criar um edifício completamente enterrado. 

É uma atitude conceptual de tentar não interferir na paisagem existente, anulando totalmente a 

arquitetura. Esse conceito é precisamente contrário à arquitetura do Alentejo, em que os edifícios 

se afirmam na paisagem com uma grande potência. Portanto, aí você já tem uma ideia de projeto. 

Se é uma arquitetura que se escava e que se anula e que tenta desaparecer na paisagem, e 

prevalece a integração na paisagem ou é um edifício que, por características do contexto, pelo 

sítio onde se vai inserir, vai se afirmar na paisagem. Já tem a primeira ideia do seu projeto. Se 
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é uma coisa que se vai dissimular ou se é uma coisa que se vai afirmar. Esta é a primeira 

questão. São essas ideias que fazem o projeto e é isto que eu digo que são as ideias. Se depois 

isso é feito em betão, em pedra, em xisto, em adobe, em milhares de coisas, já é o significado 

que nós damos à matéria, entramos numa outra ideia, que não está separada da primeira, mas 

não as podemos tratar ao mesmo tempo, está a perceber?

Eu - Porém a adega está inserida numa quinta, que já tem construções preexistentes, e eu 

não queria que elas competissem umas com as outras. 

FVC - Não, não há competição. Tem de se perceber o discurso que temos. Por exemplo, 

relativamente ao centro de arte contemporânea nos Açores, o complexo tem a fábrica preexistente 

que eu gosto muito de dizer que serviu de molde para os novos edifícios, mas a materialidade 

é completamente diferente, mas contem os inertes dos dois portanto não competem. Eu não 

consigo ver aquilo já sem os dois, ou seja o casamento entre o passado e o presente torna-se 

algo inevitável.

Eu - Mas eu quando digo que não queria competir era na medida em que não queria que 

os edifícios existentes na quinta, que são aqueles volumes caiados de branco, preciosos, 

que se vêm muito ao longe, não perdessem a sua capacidade de pontuar a paisagem. Não 

queria que eles se tornassem menos importantes do que a nova adega.

FVC - Então e agora? Agora pode fazer sem ser caiados. Pode fazer em adobe ou taipa.
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Anexo IV
Quadro de análise das adegas contemporâneas estudadas





Adega Casa da Torre | Carlos Castanheira
Louro, Vila Nova de Famalicão, Portugal
2008-2009

Adega do Vallado | Francisco Vieira de Campos
Peso da Régua, Douro, Portugal
2008-2009

Adega quinta da Touriga | António Leitão Barbosa
Foz Côa, Douro, Portugal
2004

Adega de Chocapalha | Serôdio Furtado & Associados
Alenquer, Portugal
2005 - 2012

Adega do Cebolal | Ribeiro de Carvalho Arquitetos
Santiago do Cacém, Portugal
2013

Adega Mayor | Álvaro Siza Vieira
Monte Maior, Alentejo, Portugal
2003 - 2006

Espaços de fermentação em inox e/ou lagares

Espaços de arrumo e trabalho multifunções

Área de barricas

Áreas técnicas e chiller

Laboratório

Áreas administrativas

Áreas destinadas a visitantes

Sanitários/Vestuários

Espaços de circulação/estar exteriores

Espaços de circulação/estar interiores

Espaços de armazenamento em inox e/ou garrafa

Ligação direta

Ligação por meio de tubagens

Ligação através de mudança de cota45º

RU Receção de uvas
Pr Área destinada às prensas
AG Armazenamento de garrafas/produtos acabados
ZT Zona de trabalho
Eng Engarrafamento
Acinox Armazenamento em cubas de inox
TVP Tóneis de vinho do Porto
AB Área de barricas
Mez Mezzanine
F Área de fermentação em inox
Lag Lagares
tec Área técnica
CH Chiller
WC Sanitários
SP Sala de provas
Audi Auditório
L Loja de vendas ao público
Lab Laboratório
Adm Área administrativa
Apoio Espaços de arrumo
R Receção
AR Área de receção
E Entrada
Ext Exterior
Cir Circulações
Dist Áreas de distribuição

Análise do programa em várias obras

Desenhos à escala 1/2000 e organogramas
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Anexo IV
Localização do terreno à escala 1/5000
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Anexo V
Mapa de fotos
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Anexo VI
Esquema organizacional do programa



Área de Receção Uva
75 m2

prensa pneumática brancos
+ esmagadores/desengaçadores

+ tapete de seleção + balança + bombas

Área de trabalho
100 m2

prensas pneumáticas
+ bombas + arrumo material trabalho 

Área de
 fermentação e 

armazenamento
250 m2

cubas de fermentação e 
armazenamento em aço inoxidável 

10 000 L

10 000 L

10 000 L10 000 L

10 000 L

10 000 L

5 000 L

5 000 L

5 000 L

5 000 L

5 000 L

5 000 L

5 000 L

5 000 L

5 000 L

2 500 L

2 500 L

2 500 L

2 500 L

2 500 L

2 500 L

2 500 L

2 500 L

2 500 L

2 500 L

1 500 L

1 500 L

1 500 L

Área de cargas e descargas
100 m2

Área de armazenamento de 
produtos acabados

100 m2

Área de barricas
120 m

2
60 barricas de 250L

G
arrafeira
60 m

2

Chiller
20 m2

Área de Provas / 
Vendas
70 m2

espaço de apoio e preparação das 
provas + balcão de vendas + área de 

mesas

Área de Receção Pessoas
15 m2

Instalações Sanitárias
15 m2

Vestuários
10 m2

Escritório / 
Reuniões

15 m2

Laboratório
10 m2
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Anexo VII
Quadro de áreas
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QUADRO DE ÁREAS FINAL

Espaços de produção/vinificação                835 m2

Área de receção das uvas (espaço da prensa e esmagadores)    70m2

Área de fermentação         70m2

Área de armazenamento em cubas inox                 200m2 

Áreas de trabalho/espaço da prensa/engarrafamento               100m2

Cais de cargas e descargas        80m2

Armazenamento dos produtos acabados                100m2

Garrafeira          50m2

Área de barricas                   150m2

Laboratório          12m2

Áreas técnicas          65m2

        

Chiller           15m2

Corredor técnico/condutas        50m2

Áreas administrativas/sociais                             125m2

Sala de reuniões         20m2

Escritório          20m2

Área de provas/vendas         75m2

Área de apoio às provas        10m2

Sanitários          15m2

Balneários/Vestuários                  2x 5m2

Área total                                  1050m2
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Anexo VIII
Desenhos do projeto





 
 Paisagem, vinho e arquitetura. Proposta para uma adega em Lagoa, Algarve                         Implantação à escala 1/1000
 Inês Cabrita | MIARQ | FAUP | Prova final orientada pelo Prof. Doutor Carlos Prata | 2016/2017                                   Folha 1
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	 Alçado	sudeste	1/200

 
 Alçado noroeste 1/200
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 Corte BB' escala 1/50
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Legenda

1.	Remate	em	betão
2.	Parede	em	taipa	com	50	cm
3.	Lajetas	de	betão	com	40	mm
4.	Perfil	plástico	de	suporte	para	ajuste	de	pavimentos	elevados
5.	Tela	de	impermeabilização	betuminosa	da	texsa	ou	equivalente
6.	Isolamento	térmico	roofmate	ou	equivalente
7.	Camada	de	forma/betão	leve
8.	Laje	em	betão	armado	com	30	cm
9.	Caixilho	exterior	em	alumínio	e	vidro	duplo	da	Sapa.	Aro	fixo
10.	Pré	aro	em	alumínio	com	isolamento	térmico	injetado
11.	Pavimento	interior/soalho	em	madeira	com	20	mm
12.	Cimento	
13.	Piso	radiante	sistema	calypso	da	warmup	com	isolamento	térmico	encorporado
14.	Caleira	em	cimento	e	grelha	metálica
15.	Perfil	plástico	de	suporte	de	pavimentos
16.	Cimento	de	regularização	com	10	cm
17.	Camada	de	brita	e	areia	com	20	cm
18.	Camada	de	enrrocamento	com	20	cm
19.	Pintura	betuminosa
20.	Membrana	drenante	de	plástico	alveolado
21.	Manta	geotêxtil
22.	Caixa	de	brita
23.	Tubo	de	drenagem
24.	Coxim	de	betão
25.	Microbetão	com	38	mm
26.	Massame	de	betão	armado	com	malha-sol	com	10	cm
27.	Barreira	pára	vapor	em	tela	betuminosa
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