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Resumo

 Esta Dissertação trata de um projecto-em-construção. É a evolução (da tentati-
va de resolução) de um conflito pessoal que nasceu do embate entre um conjunto 
de referências (da ordem do corrente) adquiridas antes e fora da Escola e um outro 
conjunto de referências (de dimensão poética) adquiridas durante e dentro dela. 
 Para a instrução deste projecto-em-construção convocam-se experiências 
pessoais, reflexões sobre o espaço arquitectónico e duas oportunidades de acção/
projecto. Das experiências convocadas destacam-se, pela maior relevância, a Ca-
sa-dos-Avós, onde cresci, e os quartos de M., que fui habitando depois da chegada 
à Escola. As reflexões sobre o espaço arquitectónico são variadas quer na qualida-
de quer no nível de aprofundamento; umas são disciplinares e outras (a)parecem 
mais ligadas ao senso-comum. Entre as disciplinares destacam-se, entre outros, 
os contributos de Christian Norberg-Schulz, de Martin Heidegger, de Herman 
Hertzberger e de N. J. Habraken, mas estes contributos, sozinhos, são insuficientes 
para pacificar o conflito. Por isso, aproveitamos as duas oportunidades de acção 
(no) real - a remodelação de um apartamento e o estudo para uma moradia (casa 
D-D) - como complementos à instrução deste projecto que trazemos em constru-
ção.
 Ao longo do trabalho procuramos entender o papel do arquitecto e do homem-
-comum nos espaços ao mesmo tempo que tentamos identificar os pontos que 
favorecem o habitar poético, que desvela sensações mais ricas que as da expe-
riência imediata. Para isso, o objecto de análise é maioritariamente aquilo que na 
arquitectura é corrente, quotidiano, anónimo e/mas poético, ou seja, muitas vezes 
interpelamos a arquitectura para além do arquitecto, através dos modos de vida e 
das práticas dos habitantes nos espaços. 
 As respostas dadas às duas oportunidades de projecto são o apelo do confli-
to e/para a saída dele; são a transformação do conflito pessoal em comunhão: 
harmonia entre os universos do corrente e do poético, do saber popular e do saber 
técnico, do homem-comum e do arquitecto. 





Abstract

 This Dissertation focuses on a project-under-construction. It is the evolution (of 
the attempt of resolution) of a personal conflict which arose from a clash between 
a set of references (from the realm of the current) acquired before and outside 
School and another set of references (from the poetic dimension) acquired during 
and within it. 
 To inform this project-under-construction a batch of personal experiences, re-
flections about the architectural space and two opportunities of action/project are 
summoned. Standing out amongst them, for greater relevance, are the Casa-dos-
Avós [Grandparent’s House], where I grew up, and the quartos de M. [M’s rooms], 
which I gradually occupied after getting in School. The reflections about the 
architectural space are diverse regarding both quality and depth; some are discipli-
nary and other appear closer to common-sense. Out of the disciplinary reflections 
some have a particular emphasis, such as the contributions by Christian Nor-
berg-Schulz, Martin Heidegger, Herman Hertzberger and N. J. Habraken. Howev-
er, these contributions, alone, are not sufficient to answer the conflict. Reason why 
the two opportunities for real action – the remodel of an apartment and a study for 
a house (D-D House) – are taken as complements to the instruction of this project 
we have under construction. 
 During this process we seek to understand the part of the architect and the part 
of the common-man in space; as well as to identify the points that favour the poet-
ic inhabiting, which reveals sensations richer than those of the immediate experi-
ence. In order to do so, the object of analysis is mostly what is current, mundane, 
anonymous and/but poetic in architecture; in other words, we often approach 
architecture beyond the architect, through ways of living and the inhabitants’s 
practices in space.
 The answers for both project opportunities are the call of the conflict and/to the 
escape from it; they are also the transformation of personal conflict into com-
munion: harmony between the current and poetic universes, between popular and 
technical knowledge, between the common-man and the architect.
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O corpo de texto encontra-se escrito em português ‘de Portugal’, não obedecendo, por opção da autora, ao Acordo Ortográfico de 
1990 actualmente em vigor. 

Na presente Dissertação julgou-se pertinente traduzir, por motivos de coerência de leitura, as citações cujo idioma original não 
era o português. Essas traduções foram feitas livremente pela autora tentando preservar, tanto quanto lhe é possível, o rigor de 
cada expressão. Para garantir a fidelidade ao texto original, as citações referenciadas aparecem sem tradução nas notas de rodapé. 



À memória de Mário Barroso,
 a minha pessoa preferida,

que não pôde esperar 
para ver este trabalho concluído. 
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‘Da conflitualidade’ 
i01 - em Guimarães corri pelas praças

i02 - em Penselo caminhei sobre as folhas  secas no Outono





[prelúdio]





 Antes que este trabalho começasse a ganhar corpo fiz um balanço sobre o caminho que percorri até então 

e, de um modo muito simplista - que, por isso, merece ser apreendido com a devida reserva - posso dizer que 

esse balanço deu conta de três projectos de arquitectura: o que a Escola ensina, o do homem-comum e, por 

fim, um projecto de arquitectura próprio; enquanto que os dois primeiros se apresentavam em conflito, o ter-

ceiro parecia surgir precisamente do conflito, ou da intersecção dos dois anteriores. Se, por um lado, a Escola 

ensina Arquitectura (de edifícios), quando olho para o meio que me envolve fora da Escola (a realidade), vejo 

que as pessoas apenas querem edifícios; vejo que o homem-comum constrói edifícios. 

 Então, se quando penso a Arquitectura sou levada a considerar tantos projectos de arquitectura diferentes, 

no fundo, a Arquitectura é o quê? No meu entender primário, digo que talvez corresponda a uma espécie de 

modo de operar que acrescenta uma dimensão poética aos edifícios, mas tentarei aprofundar a questão...

 

 O quadro sinóptico que se segue procura dar expressão aos conhecimentos que tenho vindo a acumular: 

de um lado o mundo em que cresci e aquele que me foi ensinado na Escola e, do outro, as impressões que 

tenho do estado da arquitectura de hoje. Entre “a cidade e o campo” (respectivamente, Guimarães e Penselo), 

cresci convivendo com muitas arquitecturas, diferentes no estilo, na idade e nas vivências que proporciona-

ram.

 Em Guimarães corri pelas praças a espantar as pombas e deambulei pelas ruas deixando-me fascinar pelas 

roupas a secar nas varandas; em Penselo caminhei pelos montes sobre as folhas secas do Outono e passei as 

tardes de Domingo ao sol nas escadas da Casa-dos-Avós. As casas onde vivi, mas também aquelas que visitei 

com regularidade, ou as escolas que frequentei, as praças que percorri e os espaços recreativos onde cresci 

foram revisitados nesta Dissertação.

 Na primeira parte do Quadro I coloquei essas arquitecturas que me informaram até à chegada à Faculdade 

de Arquitectura da Universidade do Porto, quando abundavam os exemplos de edifícios de homens-comuns. 

Depois, a chegada ao universo académico introduziu um corte com aquelas arquitecturas que me vinham 

informando: passei a estudar outras, maioritariamente de arquitectos, ou eruditas, como podemos observar no 

mesmo quadro. Enquanto antes atentava nos rituais da vida-comum nos espaços, a partir do primeiro ano do 

curso de Arquitectura, comecei, gradualmente, a reparar mais nas formas dos edifícios; até hoje o meu inte-

resse vai oscilando entre o poder abstracto (ou poético) das formas, que às vezes me emociona, e as pessoas 

ou os modos de vida que enchem os espaços. igualmente capazes de me emocionar. 



Quadro I 

contexto escola
exercícios

1º ano, o ab-
stracto, o acto 

poético... 

2º ano, a cidade, 
edifício e espaço 

público 

3º ano, inserção 
urbana e habi-

tação, o edifício 
plurifamiliar

4º ano, o grande 
equipamento, 
o conceito de 

projecto

5º ano, plano 
urbano



Quadro II

situação actual,
impressões da arquitectura de hoje 

(de programas habitacionais)

arquitectura imposta pelos arquitectos

arquitectura escolhida pelos habitantes

TR
A

N
SIÇ

Ã
O

,
intervenção no real



i02 - Desenho de arquitectu-
ra - Casa Crestuma, Brandão 
Costa arquitectos

 Não deixa de ser curioso notar que as crianças (não conformadas), nos seus desenhos, expressam quase 

sempre casas habitadas; pelo menos desenham pessoas e uma chaminé a fumegar. Ao contrário, as fotografias 

e os desenhos disciplinares que nos são apresentados na escola e no meio arquitectónico, em certa medida 

como exemplares, dão conta de ambientes aparentemente desabitados; não costuma haver pessoas nem sinal 

delas. 

*

i01 - Desenho infantil - pela 
autora aos 5 anos de idade.



 Em retrospectiva, entendo que o primeiro ano na Faculdade de Arquitectura me aproximou daquilo a que 

decidi chamar de acto poético da arquitectura. Ainda hoje recordo constantemente o exercício do cubo com 

uma mãe de água, acerca do qual diziam que o mais bonito que poderíamos fazer era desenhar um espaço 

que incentivasse o gesto humano mais primitivo (primário, original) de formar uma concha com as mãos para 

beber água. 

 No segundo ano estudámos a cidade e o espaço público, pediam-nos que desenhássemos um Equipamento 

Cultural com uma Residência. Deste ano lembro-me particularmente de um momento algo fortuito, mas de 

grande intensidade, em que, ao mesmo tempo que desenhava (ou projectava, como costumamos dizer), ouvia 

numa música de Maria Bethânia as palavras sábias dos compositores brasileiros António Almeida e João de 

Barro: Para quê tanta ambição / Tanta vaidade / Procurar uma estrela perdida / Quase sempre o que nos dá 

felicidade / São as coisas mais simples da vida / Felicidade é uma casinha simplesinha / Com gerânios em 

flor na janela / Uma rede de malha branquinha... 

 No terceiro ano fui confrontada com a habitação plurifamiliar e, entre a imensidão de coisas que apren-

di na Escola e que não quero desvalorizar, importa contar que foi nesse ano - depois de ter contacto com 

um texto de João dos Santos (no contexto académico) - que uma frase começou a ecoar repetidas vezes em 

mim: ‘Escola Primária: instituição destinada a corrigir nas crianças o vício impertinente de lerem na Natu-

reza, nas Pessoas e nas Coisas.’1 Embora o médico psicanalista se referisse à Escola Primária, eu não identi-

ficava a imagem da entidade limitadora e impositiva apenas com uma Escola do passado; talvez começasse a 

sentir, por essa altura, algum desconforto ou, dizendo melhor, algum inconformismo por não ler, tanto quanto 

gostaria, na natureza, nas pessoas e nas coisas. 

 Mas o meu percurso académico foi continuando e o quarto ano trouxe o exercício de um grande equipa-

mento, um Centro de Arte Urbana; foi-me dito que o mais importante era o conceito! 

 No quinto ano ganhei distância. A ida para a Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo da Universi-

dade de Buenos Aires ofereceu-me a possibilidade de conhecer outro método de ensino mas, mais importante 

ainda, de viajar “esquecendo”, por opção, uma parte do que me tinha sido ensinado na Escola. Assim, nas 

viagens pela América Latina não procurei as obras eruditas de referência, quis antes olhar para as arquitectu-

ras do homem-comum e daí resultaram impressões fortes do modo como se influenciam mutuamente Homem 

e espaço. 

 Ainda nesse ano tive uma experiência de estágio num escritório de arquitectura em Amesterdão, o que 

1 SANTOS, João. (2007). Ensinaram-me a ler o mundo à minha volta. Lisboa: Assírio & Alvim, p. 312



animou algumas inquietações sobre a minha atitude perante a situação actual, ou o estado da arquitectura de 

hoje, em Portugal e/ou no mundo. 

 A impressão que tenho dessa arquitectura de hoje, principalmente de programas habitacionais, está reflec-

tida no Quadro II e nele procuro distinguir entre as arquitecturas impostas pelos arquitectos e as escolhidas 

pelos habitantes. Importa, aqui, fazer um parêntesis para referir que estes dois quadros, que no conjunto 

comunicam a minha nuvem de conhecimentos, são, essencialmente, uma representação local. Apesar de, num 

mundo global como aquele em que vivemos, ser natural que referências nacionais e internacionais comecem 

a influenciar e a alterar os modos locais de construir, quero esclarecer que parte das imagens que convoquei 

para ilustrar as impressões da arquitectura de hoje imposta pelos arquitectos, todas as que representam a 

arquitectura de hoje escolhida pelos habitantes e todas as que correspondem ao mundo em que cresci são de 

edifícios construídos em Penselo (onde cresci e ainda vivo), nos limites das freguesias imediatamente adja-

centes e na cidade de Guimarães.

 A simplicidade e a leviandade com que, por exemplo, o homem-comum “pede conselhos ao Google” e, 

claro está, com que informa a construção da sua casa própria podem resultar num distanciamento (ou aliena-

ção) face àquilo que são as suas necessidades específicas. No acto legítimo de procurar informar-se, o homem 

é, quase sempre e sem dar por isso, vítima de manipulação exercida pela “sociedade do espectáculo”2. Alguns 

traços característicos da arquitectura que a Escola ensina vão parar a este universo mediático da Arquitectura 

e são apreendidos isoladamente pelo homem-comum como meras tendências formais e estilísticas, sem terem 

em conta os seus verdadeiros valores e fundamentos. Simultaneamente, mesmo quando o homem-comum não 

os procura, vários objectos arquitectónicos produzidos pelo mercado imobiliário vão ao seu encontro tal como 

vêm ao meu; entram por todas as casas (as reais e as metafóricas) sob a forma de publicidade, impõem-se 

como solução ideal para qualquer problema e exercem uma grande influência na construção de um projecto 

de arquitectura comum. 

2 O termo de Guy Debord, “sociedade do espectáculo”, define o espectáculo como o conjunto das relações sociais media-
das pelas imagens. A sociedade do espectáculo corresponde a uma fase específica da sociedade capitalista, quando há uma 
interdependência entre o processo de acumulação de capital e o processo de acumulação de imagens.

i03 - Exemplo de publicidade 
em que se apresenta uma 
marca como solução ideal 
para um problema. “O amor 
é complicado” “O IKEA é 
simples”.



*

 Se as formas arquitectónicas traduzem o conteúdo da civilização (como nos faz crer, entre outros autores, 

Christian Norberg-Schulz), então o quadro sinóptico que aqui apresento ilustra bem a diversidade e a comple-

xidade que nos envolve - um enredo muito complexo com o qual os arquitectos devem conscientemente lidar, 

pois é nele, com ele e para ele que trabalham. ‘O projecto de arquitectura da actualidade, salvo excepções, 

assenta na reprodução de imagens dadas, numa habilidade improdutiva de misturar figuras sem a interpre-

tação/reflexão que distinguia as primeiras propostas vanguardistas. [...] Os projectos reproduzem imagens já 

existentes e carentes de argumento.’ 3 Posto isto, parece óbvia a utilidade de nos demorarmos na construção 

do nosso projecto de arquitectura próprio. Mas se, mesmo assim, insistirmos em perguntar Porquê este tra-

balho? Para quê?, encontramos acolhimento nestas e noutras palavras de Silvina Rodrigues Lopes: ‘[para] 

não sucumbirmos diante do “império da necessidade”, isto é, da redução da vida à esfera do económico e 

social.’4 Ou, no fundo, para que a poesia tenha lugar... 

 Entendamos, então, este trabalho como uma reacção (de resistência talvez) à situação actual através de 

uma movimentação que procura a originalidade da arquitectura. Porque, perante o projecto de arquitectura da 

actualidade que acabámos de caracterizar, ‘só cabe a busca permanente da originalidade, não no seu signifi-

cado mais habitual de novidade mas sim na sua acepção primaria de reconhecimento da origem: princípio, 

nascimento, nascente/mãe, raiz ou causa de uma coisa.’ 5

3 “El proyescto de arquitectura en la actualidad, salvo excepciones, se apoya en la reproducción de imágenes dadas, en 
una habilidad improductiva para mezclar figuras sin la interpretación/reflexión que destinguía a las primeras propuestas 
vanguardistas.” LEYVA, Juan Luis Trillo. (2001). Argumentos sobre la contiguidad en la arquitectura. Sevilla: Universidad 
de  Sevilla, Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción, p. 27.

4 LOPES, Silvina Rodrigues. (2012). Literatura, defesa do atrito. Belo Horizonte: Chão da Feira. [ed. orig. 2003], p. 14.

5 “Frente a esta reprodución inútil y masiva de investigaciones autónomas, no referenciadas con la percepción directa 
del entornoo físico, sólo cabe da búsqueda permanente de la originalidad, no en su significado más habitual de novedad 
sino en su acepción primaria de reconocimiento del origen: principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de una cosa.” 
LEYVA. Op. cit., p. 66.
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i. notícia geral e projecções do objecto

 Em Setembro de 2016, após as andanças entre a América do Sul e o Norte da Europa, no regresso a 
casa, a Portugal, a Guimarães, a Penselo somos surpreendidos por dois pedidos: a remodelação de um 
apartamento e o estudo para uma moradia unifamiliar. O aumento da procura de alojamento em Guimarães 
levou um casal a caminho dos 60 anos de idade a querer intervir num apartamento com o objectivo de o 
alugar e, assim, rentabilizar esse bem que é propriedade sua. Simultaneamente, um outro casal, próximo 
dos 30 anos de idade, quer construir em Penselo “uma casa para a vida”; a construção da casa própria repre-
senta, para estas duas pessoas muito ligadas à terra, o início de uma nova fase que prepara a chegada de 
filhos.  O contacto com estas duas solicitações reais colocou-nos perante uma oportunidade que coincidiu 
com a elaboração desta Dissertação. 
 Há muito que, sem sabermos muito bem o que queriam dizer, frases como a arquitectura deve emocio-
nar e quero desenhar espaços poéticos pairavam sobre as nossas reflexões, mas neste momento de ava-
liação, oportunidade e transição entre a Escola e a Profissão, ao pegar na folha de papel para começar os 
movimentos de projecto, as frases antigas gritaram sobre o vazio branco e pediram para ser aclaradas, sob o 
risco de não deixarem evoluir o projecto:

 Quantos de nós já se emocionaram com a poesia de construções que não viram a mão do arquitecto e 
quantos de nós já se emocionaram com a Igreja de Ronchamp ou o Pátio Vermelho de Fernando Távora? O 
que despoletou essas emoções? O que há em comum entre estas obras? O que é a Poesia em Arquitectura? 
O que são espaços poéticos?  

 Face a esta quase-ameaça do subconsciente ao consciente, tornou-se urgente dar espaço às questões da 
dimensão poética e olhá-las com atenção para que deixassem de ser apenas afirmações vagas a “assombrar” 
as nossas acções. As deambulações em torno do gesto poético aparecem, neste trabalho, aliadas ao pen-
sar (d)a casa, isto é, à remodelação do apartamento e ao estudo para a moradia, que correspondem a duas 
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i03 - Esquema duma fase 
inicial da montagem da 
Dissertação, no qual a autora 
tenta traduzir - embora com 
palavras pouco disciplinares - 
o seu conflito. 

condições de habitar distintas, uma mais ligada a um habitar nómada ou temporário e a outra a um habitar 
contínuo, de permanência. Encontrámos na nossa experiência pessoal dois cenários (in)formadores dessas 
condições de habitar: respectivamente, os quartos de M., quartos e apartamentos pelos quais passámos e 
nos quais habitámos temporariamente e a Casa-dos-Avós, símbolo maior da permanência e da continuida-
de, marcada por uma forte herança familiar e uma vigorosa relação com a terra (entenda-se duplamente: 
terra enquanto trabalho agrícola e enquanto lugar, Penselo).
 Como se deverá entender pela leitura do Prelúdio, este trabalho tem origem num conflito pessoal que 
nasceu no embate entre um conjunto de referências associadas à Casa-dos-Avós e um conjunto de mutações 
associadas à entrada na Escola (entenda-se Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto) e à mu-
dança de meio (passagem de Guimarães para o Porto, da habitação em meio rural para a habitação de apar-
tamentos em meio urbano...). Às primeiras referências correspondem memórias, experiências e observações 
pessoais fundamentalmente construídas sem a presença da figura do arquitecto e às segundas correspondem 
parte das orientações que recebemos na Escola e outras influências de âmbito disciplinar recebidas fora 
dela. Perante esta atribulação, no momento de transição entre a simulação académica e a prática efectiva, 
achámos pertinente e necessário clarificar o conflito com o objectivo de formular um ponto de partida para 
um projecto de arquitectura próprio; por projecto de arquitectura entendemos uma ideia de arquitectura 
que se defende e persegue ou, por outras palavras, um conjunto de princípios que orientam a acção arqui-
tectónica de alguém. Em causa está um projecto (de arquitectura) em construção que, face ao problema 
apresentado no Prelúdio e às experiências pessoais, ensaia respostas adequadas aos pedidos de remodelação 
de um apartamento e de estudo para uma moradia. 
 Sob este ponto de vista, procuramos entender o papel do arquitecto e do homem-comum nos espaços 
bem como identificar os pontos que favorecem o habitar poético. Para isso, tomamos várias vezes como 
objecto de estudo aquilo que na arquitectura é corrente, quotidiano, anónimo e/mas poético. Quer isto dizer 
que escolhemos interpelar a arquitectura para além do arquitecto, através dos modos de vida e das práticas 
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dos habitantes nos espaços e, sob esse ponto de vista, procuramos identificar o que desvela sensações poéti-
cas, muito mais ricas que as da experiência imediata. 
 Para esta aproximação à arquitectura, atentando mais nas acções das pessoas do que nas formas dos 
espaços, conduzimo-nos, em certos aspectos, como amnésicos selectivos1 ou como alguém que eterna-
mente procura o seu caminho. Neste processo cruzamos uma boa quantidade de desaprendizagem (do que 
aprendemos na Escola) com uma igual quantidade de retorno às origens (às arquitecturas onde cresce-
mos). Como diz Trillo de Leyva, ‘existe um excesso de dados na realidade, na cidade, que nos distraem 
daqueles mais essenciais que deveriam ser o objecto único da nossa atenção. Esta nova realidade sobre a 
qual trabalhar, esta consciente amnésia sobre as causas das coisas, permitir-nos-á versões diferentes da 
casa, tão científicas como as já conhecidas, mas muito mais propositivas. Trata-se de uma desestruturação 
da convencionalidade dos nossos conhecimentos, de uma desmontagem das máquinas que não montámos 
com o objectivo de encontrar probabilidades de o fazer de forma diferente, de ser capazes de produzir 
novas máquinas com novas funções.’2

 Não é nossa pretensão fazer uma caracterização exaustiva do que é habitar um apartamento em altura 
nem de como é ou como se habita a Casa-dos-Avós; também não procuramos investigar profundamente 
nenhum tema teórico; nem queremos privilegiar a qualidade de execução dos projectos (estes servem ape-
nas de instrumentos para pensar a arquitectura, a ordem do corrente e a dimensão poética). Em vez disso, 
este trabalho aflora várias questões com níveis de aprofundamento distintos, porque assim mesmo é o nosso 
processo de projecto; nele umas questões precisam de mais espaço que outras para se tornarem pacíficas.
 Numa entrevista da revista L’arc (1972), em resposta a Michel Foucault, Deleuze diz que ‘nenhuma 
teoria pode desenvolver-se sem se encontrar perante uma espécie de muro que só a prática pode pene-
trar.’3 Coincidindo com esta opinião, tanto o projecto do apartamento como o da moradia (Casa D-D) se 
fazem com a formulação desta Dissertação, de mãos dadas. As reflexões que se desenvolvem não são ‘puro 
reflexo’4 nem ‘poder antecipador’5 do projecto; não o antecedem nem o procedem, em vez disso, deixam-se 
contaminar simultaneamente. Consideramos, por isso, que esta é uma Dissertação com projecto(s), e não 
uma Dissertação de projecto(s) ou sobre projecto(s).

1 ‘Conducirnos como amnésicos selectivos, perdiendo sólo la memoria de los objectos ya conocidos, de los modelos arquitectónicos (...)’ 
LEYVA, Juan Luis Trillo. (2001). Argumentos sobre la contiguidad en la arquitectura. Sevilla: Universidad de  Sevilla, Instituto Universitar-
io de Ciencias de la Construcción, p. 36.

2 ‘Existe un exceso de datos en la realidad, en la ciudad, que nos distraen de aquellos más esenciales que deberían ser el objeto único de 
nuestra atención. Esta nueva realidad sobre la que trabajar. esta consciente amnesia sobre las causas de las cosas, nos permitirá versiones 
diferentes de la casa, tan científicas como las ya conocidas pero mucho más propositivas. Se trata de una desestructuración de la convencio-
nalidad de nuestros conocimientos, de un desmontaje de las máquinas que nosotros no hemos montado con el fin de encontrar probabilida-
des de hacerlo de forma diferente, de ser capaces de producir nuevas máquinas con nuevas funciones.’ Ibidem.

3 ‘Ninguna teoría puede desarrollarse sin encontrarse ante una especie de muro que sólo la práctica puede penetrar [...] Para nosotros, 
el intelectual teórico ha dejado de ser un sujeto, una conciencia representante o representativa.’ DELEUZE, Gilles. (1972) citado por 
SOLÀ-MORALES, Ignasi. (2009) “Prácticas teóricas, prácticas históricas y prácticas arquitectónicas” em Los artículos de Any. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, p. 127.

4 LOPES, Silvina Rodrigues entrevistada por Emília Pinto de Almeida. (2012). “A ironia das teorias” em Revista de História da Arte #10. 
Lisboa: Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 2.

5 Ibidem.
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ii. da armação teórica

 Num registo intermitentemente disciplinar e pessoal, este trabalho está profundamente ligado a nós e 
à circunstância que nos acolhe(u). Mas não o consideramos autobiográfico porque confiamos que dele se 
podem retirar consequências muito mais alargadas e sem dúvida mais pertinentes do que o conhecimento 
de nós. Socorremo-nos de autores que parecem partilhar das nossas inquietações para abandonarmos esse 
registo primário, volátil e talvez voluntarioso, e aproximamo-nos, por vezes muito lentamente, de um dis-
curso mais seguro e informado. Nesse caminho que abrimos e vamos percorrendo destacamos, em primeiro 
lugar, os autores de tantas arquitecturas populares e os homens-comuns que partilharam connosco infinitas 
impressões espaciais e, logo a seguir, destacamos os autores do livro Arquitectura Popular em Portugal e, 
nomeadamente, Fernando Távora, que nos permitiu crescer num centro histórico por ele intervencionado e 
que, juntamente com Rui Pimentel e António Menéres deixou nesse livro um registo fiel e sensível da inte-
ligência da arquitectura popular minhota. Depois, Christian Norberg-Schulz e Martin Heidegger que nos 
ensinam, entre outras coisas, a ver o espaço arquitectónico como tradução do espaço existencial e a ver a 
coincidência entre estar e ser. Gaston Bachelard e George Perec que nos permitem ler a poesia dos espaços. 
Sousa Dias e Maria Filomena Molder através de quem percebemos o que é a poesia e como se dá a relação 
entre a obra e o leitor; e complementarmente Silvina Rodrigues Lopes que esclarece a pertinência (e talvez 
a urgência) de se defender o atrito, aquilo que não se reduz à eterna repetição do mesmo, aquilo que produz 
um desvio e contribui para desenvolver a liberdade criadora. Walter Benjamin e Giorgio Agamben que nos 
ensinam a deixar espaço à livre interpretação e Aldo van Eyck e Herman Hertzberger que materializam, no 
espaço, essa ideia. Michel Certeau e Habraken que explicam o corrente, o quotidiano e a sua beleza e que, 
garantindo que não somos capazes de desenhar o ordinário, sugerem que ofereçamos espaços que permitam 
aos homens-comuns fazê-lo. E por fim Solà-Morales que coloca na debilidade o maior valor da Arquitectu-
ra. 
 Estes não são os únicos autores com quem nos cruzamos mas são, provavelmente, os mais relevantes e 
fazemo-los acompanhar de algumas obras que, apesar de não as tomarmos exactamente como referências, 
espreitamos repetidas vezes no decorrer dos nossos trabalhos: a casa de Ofir de Fernando Távora, as casas 
Rocha Ribeiro e Alves Santos de Álvaro Siza, a casa de Santa Tecla de Sergio Fernandez, a Quinta Joana-
migo de Alfredo Matos Ferreira, a Vila Mairea, as Maison Carré e Muuratsalo de Alvar Aalto, a casa Fisher 
de Louis Kahn, a Maison Latapie e a transformação da Tour Bois le Prêtre de Anne Lacaton e Jean Philipe 
Vassal, algumas casas de Umberto Riva e, por fim, o apartamento próprio de Aldo van Eyck. Estas são, no 
fundo, algumas aproximações ao nosso projecto de arquitectura e aos princípios que reconhecemos neste 
trabalho [modelos - aproximações].
 A comunicação das propostas também é uma questão de ensaio na Dissertação e, por isso, procuramos 
alguns modelos que partilham de um posicionamento semelhante ao nosso e alternativo à tendência, situado 
à margem da mediatização. Destacamos os trabalhos de Lina Bo Bardi, Frei Otto, Alison e Peter Smithson 
e Gio Ponti [da comunicação: ensaios]. Sabemos que a tendência actual da comunicação arquitectónica 
é a produção de imagens antecipadoras daquilo que os espaços serão exactamente mas isso é contrário 
aos ideais que defendemos e à aceitação dos modos de vida e das práticas dos habitantes como agentes 
criadores de espaço. Interessa-nos, por isso, experimentar novas formas de usar o nosso saber técnico para 
comunicar com o outro e para o fazer ver que há muito mais diversidade para além do universo de imagens 
mercantilizadas. Assim, contrariando a tendência, procuramos sugerir uma ideia de arquitectura e possíveis 
ambientes que ainda virão, mas que virão à imagem dos seus habitantes, não à nossa, e que nunca estarão 
acabados; as imagens que produzimos para ilustrar e acompanhar as nossas reflexões em torno dos dois 
projectos são respostas possíveis aos problemas da habitação e correspondem a fragmentos das casas que 
hão-de vir. 
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iii. da estrutura do trabalho

 Após esta primeira parte introdutória, todo o desenvolvimento da Dissertação é exposto numa segunda 
parte chamada Projecções para o projecto-em-construção. Este projecto-em-construção é, ao mesmo tem-
po, o projecto da Casa-dos-Avós — Casa D-D e o nosso projecto de arquitectura, aquele que trazemos em 
construção e em clarificação. Esta parte é tecida por um conjunto de experiências pessoais, de descrições 
da Casa-dos-Avós, de comentários de fundo mais disciplinar (baseados em outros autores) e de saídas para 
o projecto. A coincidência de todos estes ângulos numa única secção põe em evidência como as circuns-
tâncias de projecto e a clarificação do conflito existem em simultâneo. Não há um período de clarificação 
primeiro e depois o projecto. 
 Começamos com o texto da Casa-dos-Avós (— Casa D-D), uma espécie de modelo para o projecto-
-em-construção que não é simplesmente um texto sobre a Casa-dos-Avós mas antes sobre uma forma de 
habitar, sobre uma sensibilidade que se pretende traduzir em projecto e sobre uma magia incontaminada 
que se opõe à abstracção do projecto de arquitectura da actualidade. Neste texto a Casa-dos-Avós apresen-
ta-se como exemplo de ‘uma arquitectura livre de artifícios e plena de essencialidade formal e construti-
va’6 onde está presente ‘o essencial humano, antes de toda a contaminação cultural ou técnica, como se as 
arquitecturas de que falaria Rudosfky fossem o único referente possível desde o qual produzir o humano 
essencial, antes dos estilos, desde a força telúrica da natureza da qual a substância humana é considerada 
uma emanação.’7  
 Uma vez estabelecido este ponto de partida para o projecto-em-construção, num primeiro acto fazemos 
uma análise mais detalhada da Casa-dos-Avós e, a partir dela, analisamos quatro grandes temas da habi-
tação: o quotidiano e representação, o entrar em casa, a cozinha como coração da casa e o interior/
exterior. Estes temas convocam alguns conflitos e pretendemos retirar deles pistas para o que deverá ser a 
(Casa-dos-Avós — ) Casa D-D.
 Intersectando o fluxo do projecto-em-construção que entendemos como o tronco deste trabalho, surge 
uma ramificação, a primeira circunstância de projecto que convoca à realização na realidade: a remodelação 
do apartamento - habitação e casa. Informamos este exercício a partir da nossa experiência de habitação 
em apartamentos e quartos alugados, [quartos de M.] mas procuramos fazê-lo coincidir com a sensibili-
dade e a magia incontaminada da Casa-dos-Avós. Enquanto que no projecto para a Casa D-D a reunião/
partilha entre habitante e projectista é efectiva e consuma-se no tempo do desenho da(s) proposta(s), no 
apartamento essa reunião/partilha é adiada porque o proprietário que dialoga connosco não será o habitante. 
Ainda assim, pretendemos criar condições para que a chegada do habitante ao apartamento não se limite a 
um momento meramente contratual e questionamos as formas comuns de aluguer de casas. Propomos um 
novo tipo de contrato, que aproxima o saber técnico do arquitecto e o saber do homem-comum: delineamos 
uma estratégia de intervenção que procura reconhecer e aproveitar ao máximo os elementos fixos e móveis 
existentes para os organizar segundo um novo suporte (d)e dispositivo mínimo que permitirá ao futuro 
habitante construir a sua própria casa, com o apoio do arquitecto, em duas etapas de decisão: a definição 
compartimental, [mobilidades 1], e a escolha e disposição do mobiliário, [mobilidades 2]. A comunicação 
destas operações é feita através do Folheto de Informação ao futuro habitante.

6 ‘Muros de arcilla, patios desnudos, sombras proyectadas por esteras, alfombras que definen suelos y construcciones primarias que surgen 
del desierto como un arquetipo, componen un repertorio enciclopédico de elementos primitivos que la permitieron reconocer en el Anti-Atlas 
aquello que la modernidad anhelada: una arquitectura libre de artificios y plena de esencialidad formal y constructiva.’ LÓPEZ DE LA 
CRUZ, Juan José; LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel. (2015). El dibujo del mundo. Madrid: R. Sánchez Lampreave, p. 55.

7 ‘Contra la abstracción una voluntad de realismo que encontraba en lo vernacular lo esencial humano, antes de toda contaminación 
cultural o técnica, como si las arquitecturaas sn arquitectos de las que hablaría Rudofsky fuesen el único referente posible desde donde qué 
producir lo humano esencial, antes de los estilos, desde la fuersa telúrica de la naturaleza de la cual la substancia humana es considerada 
como una emanación.’  SOLÀ-MORALES, Ignasi de, “Arquitectura y Existencialismo : Una crisis de la Arquitectura Moderna” in Anals nº 
5, p. 31.



 O retorno à Casa-dos-Avós — Casa D-D, no final das projecções para o projecto-em-construção é 
a exibição possível do nosso processo de clarificação do conflito. Conta com uma primeira parte onde 
explicamos a importância da coincidência do construir e do habitar neste projecto-em-construção e uma 
segunda parte onde apresentamos a evolução do projecto da casa D-D e procuramos dar pistas do que será 
essa casa que há-de vir mas que não se conclui no tempo desta Dissertação. Entre estas partes, a secção 
condições (d)e princípios dá uma espécie de orientação teórica, mais disciplinar, sobre aquilo que entende-
mos que deve(rá) orientar a nossa acção. 



[da comunicação: ensaios]





 Não menos importante do que conceber uma ideia, é comunicá-la e, em arquitectura, convencionou-se 

que os arquitectos devem fazê-lo em termos de representações visuais - planos, cortes, alçados, perspectivas e 

por aí fora. Isto tem vindo a evoluir para representações cada vez mais sofisticadas e tem feito do mundo dos 

arquitectos um mundo de imagens.

 Como consequência desta condição, a arquitectura privilegia a imagem, desfavorece o espaço construído 

e muitas vezes transforma o espaço numa abstracção fetichizada.

 Como os dois projectos que desenvolvemos nesta Dissertação não têm em vista uma imagem final defini-

tiva ou acabada e, pelo contrário, essa imagem será dada pelo habitante aquando da ocupação, interessou-nos 

procurar formas de comunicar os projectos que sejam coerentes com esta ideia. 

 Nas páginas que se seguem reunimos alguns exemplos de formas de comunicação de projectos e ideias de 

arquitectura. Seleccionamos estes por entendermos que transmitem mais ideias do que imagens altamente (ir)

realistas e apelativas. Os desenhos, esquemas, diagramas, colagens, fotomontagens e maquetes que se seguem 

constituem portanto comunicações alternativas aos convencionais renders e desenhos a computador. 



i01, i02- Lina Bo Bardi.

 Há uma leveza e talvez até uma certa infantilidade na forma como Lina Bo 
Bardi comunica os seus projectos e as suas ideias. A presença humana é uma 
constante que, quando não é dada pela presença concreta da figura humana, é 
sugerida por objectos deixados por ela - por exemplo, por objectos deixados pelo 
homem-comum em cima de uma mesa. Isto atrai-nos e afasta-nos da frieza que 
actualmente caracteriza a maioria das comunicações arquitectónicas. 

i01

i02



i03, i04- Frei Otto.

 A comunicação feita através de maquetes tem vindo a ser, algumas vezes, 
substituída por modelos (3D) virtuais. Não querendo menosprezar a impor-
tância e a utilidade do avanços tecnológico que se têm registado neste campo, 
continuamos a achar que as maquetes convencionais, construídas mais empiri-
camente, têm a vantagem de convidar à intervenção do homem-comum. Isto é, 
qualquer pessoa é capaz de cortar, desmontar, trocar de sítio um pedaço de esfe-
rovite (por exemplo) e ver, imediatamente, as consequências dessas alterações 
sem necessidade do conhecimento especializado indispensável para produzir as 
mesmas alterações em modelos virtuais. 

i03

i04



i05

i06

i05, i06- Frei Otto.

 Os esquemas são muitas vezes uma forma útil de organizar ideias. Além de 
serem, por esse motivo, uma ferramenta importante do trabalho dos arquitectos, 
são também uma forma de comunicação sintética dessas ideias aos outros; às 
vezes podem resultar mais esclarecedores do que um conjunto de plantas, cortes 
e alçados. 



i07

i08

i07, i08- Alison e Peter Smithson.

 As colagens, principalmente as que apenas misturam desenho e fotografia, 
como nos exemplos de Alison e Peter Smithson, parecem-nos uma forma rápida 
e informal de comunicar as ideias principais e a atmosfera que irá resultar do 
edifício construído. A valorização destes aspectos em detrimento do detalhe e do 
extremo realismo justifica o nosso interesse pelos exemplos expostos.



i09, i10- Alison e Peter Smithson.

 Parece-nos que o desenho manual é a forma mais directa de expressão dos 
arquitectos. Além de ser importantíssimo como instrumento de trabalho, pela 
sua imediatez e simplicidade de recursos, continua a ser uma forma fácil de 
evitar a dureza dos desenhos a computador que aparecem quando a técnica não 
é dominada em plenitude. Álvaro Siza diz na página 37 do livro 01 textos que ‘a 
obsessiva especialização atrofia capacidades universais’ e que ‘outros instru-
mentos poderá utilizar o arquitecto; mas nenhum substituirá o desenho sem 
algum prejuízo, nem ele o que a outros cabe.’ 

i09

i10



i11, i12- Gio Ponti.

 Estes desenhos de Gio Ponti complementam o que foi dito para as duas 
imagens anteriores. Aos desenhos rigorosos (plantas) o arquitecto sobrepõe o 
estudo dos enfiamentos visuais potenciados a partir de determinadas posições 
do homem no espaço. Na imagem 12, em vez de se representar uma forma de 
ocupação definitiva, apresentam-se várias disposições possíveis com a utilização 
das mesmas peças, também ilustradas no mesmo desenho e com correspondên-
cia numérica em planta; isto aproxima-se da ideia de que será o habitante quem 
definirá o aspecto final do suporte que nós disponibilizamos.

i12

i11





Projecções para o projecto-em-construção

‘Da Poesia da Arquitectura’ 
i01- Casa em Penselo

i02- Pavilhão Carlos Ramos





[modelos - aproximações]





 O excesso de estetização a que temos vindo a assistir leva a um vazio de conteúdo e incentiva os arquitec-

tos não a criar espaços que sejam a expressão directa de um modo de vida mas criar formas que adoptem uma 

aparência sedutora mas alheia às preocupações dos utilizadores.

 Estas páginas reúnem projectos, de outros arquitectos, que espreitámos repetidamente no decorrer dos 

nossos trabalhos. Estas obras não devem ser, até porque não o foram, entendidas como modelos no sentido de 

artefacto nem no sentido de obra exemplar. Em vez disso, elas são modelos no sentido em que representam 

algo que perseguimos. Por esse motivo quisemos chamar a esta secção aproximações e não referências. 

 As imagens que se seguem são isso mesmo: aproximações a propostas de arquitectura que parecem 

coincidir, em determinados aspectos, com aquilo que tentamos comunicar neste trabalho. Destacamos alguns 

aspectos considerados: o ambiente interior (quente, frio, aberto e/ou fechado), a relação com o exterior pri-

vado, os acessos, a integração na paisagem, a casa vista da rua, a separação de ambientes feita por diferenças 

de nível e degraus, a utilização de materiais comuns (familiares aos habitantes), o intersecção de elementos 

ortogonais e não ortogonais, a relação visual entre espaços, os filtros e jogos de luz, a não pretensão de um 

estilo minimalista e o não apagamento da presença humana.   



i01, i02- Casa Rocha Ribeiro, Álvaro Siza.

    A casa Rocha Ribeiro foi provavelmente a obra que mais vezes analisamos. 
Além de valorizarmos a organização planimétrica dos espaços, e a forma como, 
a partir da entrada, a pessoa é conduzida pelos espaços, também procuramos 
entender o modo como parece ajustar-se à escala humana. As coberturas que se 
prolongam até às padieiras das portas e janelas, reduzindo a altura das fachadas, 
parecem tornar o objecto-casa mais acolhedor, mais próximo ao tamanho do 
homem.  

i01

i02



i03- Casa Alves Santos, Álvaro Siza.
i04- Casa Rocha Ribeiro, Álvaro Siza.

    Tanto a casa Alves Santos como a casa Rocha Ribeiro são alvo da nossa aten-
ção pela forma como se apresentam à rua, pelo que de si deixam ver (ou não) a 
quem passa. Transparece uma interioridade que nos agrada, como se dos muros 
para lá a realidade fosse outra, completamente diferente e protegida do exterior. 
Do portão de acesso pedonal da casa Rocha Ribeiro interessa-nos particularmen-
te a atenção ao detalhe, visível no facto de uma parte do tabuado do portão ter 
sido desenhada levantada do chão para se poder ver os pés de quem chega antes 
de o abrir. Este gesto simples acrescenta uma sensação nova do acto de entrar 
e permite uma relação visual subtil e constante da continuidade entre o espaço 
público e o privado, sem que a privacidade deste seja perturbada.

i04

i03



i05- Casa de Caminha, Sérgio Fernandez.
i06- Casa Rocha Ribeiro, Álvaro Siza.

    Destas duas casas interessa-nos a combinação de materiais e o predominante 
uso da madeira. Parece-nos haver nestas obras uma certa simplicidade (ou arte-
sania) no modo como os materiais são aplicados. O resultado é uma atmosfera 
quente e acolhedora que é “arrefecida” pela orientação do olhar e da marcha 
para o que está fora, para o ar livre. Talvez essa orientação seja favorecida tam-
bém pela inclinação dos tectos, em direcção ao exterior... 

i05

i06



i07- Casa de Caminha, Sérgio Fernandez.
i08- Casa Alves Santos, Álvaro Siza.

    Depois de pensar na forma como as casas se mostram à rua, a nossa atenção 
vira-se para o modo como se abrem ou se relacionam com o exterior privado. 
Interessa-nos esta característica das casas apresentarem a sua face mais fechada 
à rua e a quem chega para entrar e, depois, apresentarem-se em ampla relação 
com o exterior, para o lado oposto. Quase como se transformassem estes espaços 
interiores num ambiente/cenário integrante da casa, em extensão, em continui-
dade.

i07

i08



i09, i10- Habitação de férias na Quinta de Joanamigo, Alfredo Matos Ferreira.

    A casa da Quinta de Joanamigo é outra obra constantemente consultada, ora 
por mostrar como uma construção pode ir sendo ampliada e construída em 
várias fases conforme as oportunidades, ora por ser prova de como um objecto 
arquitectónico pode diluir a sua presença na paisagem. Sem dúvida que o uso de 
mão-de-obra e materiais locais foram essenciais a esta qualidade. 

i09

i10



i11- Villa Mairea, Alvar Aalto. 
i12- Maison Carré, Alvar Aalto.

   Observamos as casas de Alvar Aalto para, maioritariamente, instruir modos 
de pôr em relação diferentes espaços interiores. A introdução de diferenças de 
nível, a presença de elementos que funcionam como obstáculos e condicionado-
res da circulação mas que não chegam ao tecto e a amplitude visual que permite 
perceber a continuidade espacial entre diferentes áreas favorecem experiências 
sensoriais e de utilização diversas.

i11

i12



i13- Maison Lapatie, Anne Lacaton e Jean Philipe Vassal.
i14- Tour Bois le Prêtre, Anne Lacaton e Jean Philipe Vassal.

    A utilização de materiais correntes e o estabelecimento de uma postura que 
se situa à margem das tendências de estetização actuais servem para instruir a 
nossa acção. Das obras aqui expostas interessa-nos principalmente a duplicação 
da fachada, isto é, a existencia de uma segunda pele nestas obras dota-as de uma 
maior versatilidade: o habitante pode abrir e fechar a segunda pele alterando a 
imagem exteiror do edifício e pode ocupar o espaço entre as duas peles de forma 
a responder às suas necessidades que não encontrem solução imediata nos espa-
ços mais convencionais da casa.

i13

i14



i15- Casa Ferrario, Umberto Riva.
 i16- Casa Frea, Umberto Riva.

    As casas desenhadas por Umberto Riva atraem a nossa atenção pela sua 
plástica: presença de planos oblíquos combinados com outros ortogonais, cores 
vivas mas suaves, elementos divisores de espaço feitos com mobiliário em vez 
de paredes e uma certa leveza do desenho. Nas duas casas que aqui destacamos 
interessa-nos a atenção dada às entradas de luz. A colocação de um “filtro” de 
cor azul e a criação de diferentes ângulos num mesmo plano de vidro mostram 
como a luz natural pode ser manipulada para criar diferentes ambientes. 

i15

i16



i17

i18

i17, i18- Remodelação do seu apartamento, Aldo van Eyck.

    A demolição das paredes existentes no pequeno apartamento e a sua substitui-
ção por duas cortinas e um armário que não tocam no tecto são entendidos como 
exemplo de como com meios mínimos é possível potenciar uma flexibilização 
máxima. Esta intervenção simples levada a cabo por Aldo van Eyck permite 
a continuidade espacial entre a fachada frontal e a tardoz do apartamento bem 
como permite dividi-lo em três áreas. O mobiliário aqui é reduzido ao mínimo 
essencial mas há um elemento que se destaca: um fogão preto cilíndrico prote-
gido por uma baixa guarda metálica sobre a qual se apoia uma tábua que pode 
servir de mesa ou de assento. 







61

 Considerámos a Casa-dos-Avós uma peça fundamental das nossas incursões à dimensão poética e à 
ordem do corrente.

Tudo é assim... simples. Meio sem jeito. Não há formalidades, mas as mulheres gostam de 
manter a casa bonita, enfeitam as jarras com flores do campo... e os vasos lá fora estão 
sempre bem tratados. (Texto diarístico da autora, Janeiro de 2017)

 Assim começa um comentário sobre a Casa-dos-Avós, um casal entre os 85 e os 90 anos que vive na 
companhia de três dos seus dez filhos. São, portanto, cinco a morar na casa, mas são muitos mais os que a 
habitam ocasionalmente, entre os sábados ao jantar e os dias de festa chegam a juntar-se mais de 30 pes-
soas, ora na sala ora na cozinha. 
 Estimamos que a Casa-dos-Avós tenha sido construída há quase 200 anos porque a avó lembra-se bem 
de ouvir o seu avô dizer que já tinha nascido ali e que a casa já existia antes disso. Num povoamento disse-
minado (a estratégia de assentamento territorial comum desta zona), esta casa seguia a lógica das casas de 
lavoura: ‘organismos uni-familiares e auto-suficientes, compost[o]s pela moradia e as construções anexas, 
erguid[o]s consoante as necessidades’1. 
 O avô da avó era caseiro da Quinta de Atoleiros2 e esta era a sua casa, onde vivia com a família. Mais 
tarde, o pai da avó comprou a casa e alguns terrenos aos senhorios; a casa foi assim passando por várias 
fases de construção e conheceu muitos habitantes. Quando os avós se mudaram com os 10 filhos para esta 
casa fizeram as obras que a deixaram como hoje a vemos. Estamos, portanto, perante uma casa que carrega 
uma enorme herança familiar.

1 AFONSO, João (coord.); MARTINS, Fernando (coord.); MENESES, Cristina (coord.). (2004). Arquitectura popular em Portugal. 
Lisboa : Centro Editor Livreiro da Ordem dos Arquitectos [ed. orig. 1961], p. 37.
2 “Atoleiro” significa lamaçal formado numa pequena depressão de terreno barrento. em Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 
[online], 2008-2013, https://www.priberam.pt/dlpo/atoleiro [consultado em 12-04-2018]

I - [da Casa-dos-avós — Casa D-D] • [do projecto-em-construção]

‘Falemos de casas, do sagaz exercício de um poder
tão firme e silencioso como só houve
no tempo mais antigo.
Estes são os arquitectos, aqueles que vão morrer,
sorrindo com ironia e doçura no fundo
de um alto segredo que os restitui à lama,
de doces mãos irreprimíveis.
– Sobre os meses, sonhando nas últimas chuvas,
as casas encontram seu inocente jeito de durar contra
a boca subtil, rodeada em cima pela treva das palavras.’

HÉLDER, Herberto. (1961) “A Colher na Boca”  em REIS-SÁ, 
Jorge (org.); LAGE, Rui (org.). (2009). Poemas Portugueses 
- Antologia da Poesia Portuguesa do Séc. XIII ao Séc. XXI. 
Porto: Porto Editora.
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 Sinteticamente, podemos descrever a estrutura actual como casa de dois pisos, com cortes de animais, 
adega e alpendre em volumes anexos; no centro dessa composição fica o eido que, ‘vedado à volta pelo 
conjunto (...), é uma autêntica sala ao ar livre. Por ela se tem acesso a tudo e para ela dão todas as por-
tas.’3 Para sul estendem-se os campos que, apesar da resistência dos habitantes (que merece elogio), vão 
dando cada vez menos frutos. 
 A sabedoria arquitectónica (e/ou geográfica), de que esta e outras casas de lavoura são exemplo, é 
inquestionável. ‘Protegem-se das chuvas do Sudoeste (...) deixando para o caminho público a ilharga do 
coberto, ou a fachada da casa (...) onde se destacam as minúsculas janelas dos quartos e o largo portão de 
acesso ao quinteiro. (...) Prolongando-se pelos outros lados do terreiro, elevam-se, num ou dois pavimen-
tos, os cobertos vários e o sequeiro, onde se guardam e expõem ao sol o milho, o feijão e todos os produ-
tos da terra que precisam de abrigo e ar renovado. A continuidade dos telhados, estendendo-se em baixa 
pendente, vêm rematar os tectos de folhagens das ramadas circundantes, abraçam o conjunto e dão-lhe um 
ar aninhado, imerso na paisagem. Esta impressão sai reforçada pelo costume de acavalar a residência em 
qualquer acidente do terreno. Pendente ou cômoro são aproveitados invariavelmente para instalar, a meia 
altura do pé-direito das lojas, a cozinha, divisão chave no funcionamento da residência’ 4. Este somatório 
de ‘regras atávicas, cujo sentido passou há muito ao domínio dos actos reflexos’5, actualmente presente ou 
na história da Casa-dos-Avós, põe em evidência um ideal construtivo ou, no fundo, um projecto de arqui-
tectura, em que ‘não transparece a menor ostentação, antes, pelo contrário, tudo se mede pelos cânones de 
vida sóbria e digna, que se prolonga em gestos, hábitos e objectos marcadamente rústicos.’6

3 AFONSO, João (coord.); MARTINS, Fernando (coord.); MENESES, Cristina (coord.). Op. cit., p. 43.
4 AFONSO, João (coord.); MARTINS, Fernando (coord.); MENESES, Cristina (coord.). (2004). Arquitectura popular em Portugal. 
Lisboa : Centro Editor Livreiro da Ordem dos Arquitectos [ed. orig. 1961], p. 43.
5 Ibidem, p. 37.
6 Ibidem, p. 43. 

Rua Nossa Senhora de Fátima

i01- Planta de implantação da 
Casa-dos-Avós; conjunto de 
casa (em dois pisos), cortes 
de animais, adega, alpendre, 
eido e campos a sudeste do 
conjunto.
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*

 No final do Prelúdio caracterizávamos este trabalho como uma movimentação em busca da originalida-
de da arquitectura. Desde o início tivemos a impressão de que a Casa-dos-Avós nos poderia dar a entender 
o que é essa originalidade pois reconhecíamos nela algo de original no sentido de primário, origem ou 
princípio de uma coisa. Esta intuição encontrou uma justificação possível (das mais que existirão) na rela-
ção intrínseca entre a casa e as práticas agrícolas. Trillo Leyva aborda esta questão argumentando que as 
semelhanças entre a agricultura e a (origem da) arquitectura são naturais. ‘O homem habita nas dobras do 
terreno, aproveitando as condições naturais do mesmo, e é desta primeira interpretação da natureza que 
surge a essencialidade da arquitectura mediterrânea de todos os tempos’7. ‘Tirar as pedras que quebrariam 
as nossas débeis ferramentas, alisar o terreno, orientar os traçados, lavrar a terra, conduzir a água, frag-
mentar o espaço..., são trabalhos comuns da agricultura e da arquitectura (...)’8.
 Vittorio Gregotti também localizou a origem da arquitectura no acto primordial de cultivar a terra: 
‘Antes de transformar um esteio em coluna, um telhado em tímpano, antes de colocar pedra sobre pedra, 
o homem colocou a pedra sobre a terra para reconhecer um lugar no meio de um universo desconhecido: 
para tê-lo em conta e modificá-lo.’9

 As palavras de Herberto Hélder, ‘sagaz exercício de um poder / tão firme e silencioso como só houve / 

7 ‘El hombre habita en los pliegues del terreno, aprovechando las condiciones naturales del mismo, y es de esta primera interpreta-
ción de la naturaleza de donde surge la esencialidad de la arquitectura mediterránea de todos los tiempos.’ LEYVA, Juan Luis Tril-
lo. (2001). Argumentos sobre la contiguidad en la arquitectura. Sevilla: Universidad de  Sevilla, Instituto Universitario de Ciencias 
de la Construcción, p. 49.
8 ‘Quitar las piedras que quebrarían nuestras herramientas, explanar el terreno, orientar los trazados, hollar la tierra, conducir el 
água, fragmentar el espacio..., son trabajos comunes de la agricultura y la arquitectura (...)’ Ibidem, p. 50.
9 ‘Antes de transformar un suporte en una columna, un tejado en un tímpano, antes de colocar piedra sobre piedra, el hombre 
colocó la piedra sobre la tierra para reconocer un emplazamiento en medio de un universo: para tenerlo en cuenta y modificarlo.’ 
Ibidem, p. 49.

i02- Casa-dos-Avós vista da 
rua Nossa Senhora de Fátima.
i03- Casa-dos-Avós vista da 
rua Jerónimo de Freitas.
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i03
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no tempo mais antigo’10, referindo-se às casas, provam que estes trabalhos originais da agricultura comuns 
à arquitectura e o essencial humano já não se reconhecem na maioria das arquitecturas de hoje, que estão 
cada vez mais afastadas da realidade humana e preocupadas em construir edifícios para manter (n)o merca-
do imobiliário. 

 ‘As habitações do homem, sejam vivendas ou casas, chegaram ao esgotamento das suas análises en-
dogâmicas, pelo que requerem para a sua reformulação pontos de vista simples, mais físicos que teóricos, 
essenciais quanto à imediatez da sua experiência, mas fundamentalmente físicos, relacionados com a 
matéria e as suas qualidades, de maneira que, ainda que pondo em jogo dimensões formais, estas escapem 
do círculo fechado e disciplinar da arquitectura académica. Habituados a utilizar aparatos analíticos espe-
cíficos, muitas vezes perdemos percepções e experiências que são comuns aos não arquitectos, e que nos 
ajudariam a encontrar um caminho mais rentável que o folhetim arquitectónico dos finais do século. Se isto 
é certo para a arquitectura em geral, é ainda mais certo para a arquitectura doméstica [...]’ 11.

*

 É indiscutível a afeição familiar que, aos nossos olhos, torna esta casa significante. Mas, além disso, en-
tendemos que ela é pertinente para o trabalho por ser instrumento objectivo - motivador de sensações poé-

10 HÉLDER, Herberto. (1961) “A Colher na Boca”  em REIS-SÁ, Jorge (org.); LAGE, Rui (org.). (2009). Poemas Portugueses - 
Antologia da Poesia Portuguesa do Séc. XIII ao Séc. XXI. Porto: Porto Editora
11 ‘Las habitaciones del hombre, ya sean viviendas o casas, han llegado a agotar sus análisis endogámicos, por lo que requieren 
para su reformulación puntos de vista simples, más físicos que teóricos, esenciales en cuanto a la inmediatez de su experiencia, 
pero fundamentalmente físicos, relacionados con la materia y sus cualidades, de manera que aún poniendo en juego dimensiones 
formales, estas escapen del círculo cerrado y disciplinar de la arquitectura académica. Acostumbrados a utilizar aparatos analíticos 
específicos, muchas veces nos perdemos percepciones y experiencias que son comunes a los no arquitectos, y que nos ayudarian a 
encontrar un camino más rentable en el folletin arquitectónico de finales de siglo. Si esto es cierto para la arquitectura en general, 
es más cierto en la arquitectura doméstica (...)’ Ibidem, p. 41.

i04- Planta da Casa-dos-Avós.
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ticas que não advêm, como viemos a descobrir, apenas da nossa ligação emocional mas também das suas 
formas físicas, do uso e dos valores que estiveram na origem das construções constantes. Estamos perante 
uma arquitectura sem tempo nem estilo; não se encontram traços de erudição construtiva e, tanto no interior 
como no exterior, ‘ressalta a sua depuração, a racionalidade da construção e da adaptação à função, a 
tectónica, enfim, o minimalismo: o menos é ainda mais quando além do resto é preciso gerir a escassez.’12

 Muitas das coisas que nos entusiasmavam nesta casa, e que nos faziam valorizá-la, afinal estão assen-
tes em conhecimentos de arquitectura. A honestidade e variedade dos materiais utilizados, as marcas da 
construção feita em vários tempos e por várias mãos, a flexibilidade de usos, as múltiplas formas de entrar 
em casa, as dinâmicas da cozinha, os rituais domésticos, e os espaços quotidianos contrastando com os de 
representação são aspectos que analisamos adiante para extrair ‘lições de coerência, seriedade, economia, 
funcionamento, de beleza...’13.
 Nesta casa e nas suas manifestações vamos encontrando a explicação para muitas das nossas inquieta-
ções; senão respostas, pelo menos, pistas que informam o nosso projecto de arquitectura.

12 DOMINGUES, Álvaro. (2012). Vida no campo. Porto: Dafne Ed. p. 204.
13 AFONSO, João (coord.); MARTINS, Fernando (coord.); MENESES, Cristina (coord.). 2004. Arquitectura popular em Portugal. 
Lisboa : Centro Editor Livreiro da Ordem dos Arquitectos [ed. orig. 1961], p. XXIII.

i05- Apanha do milho
i06- Milho a secar na eira
i07- Pão cozido
i08- Armazenamento de 
maçãs
i09- Vindima

Práticas associadas à Casa-
-dos-Avós:
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da Casa-dos-Avós — Casa D-D

 A Casa-dos-Avós exibe marcas de uma cultura camponesa antiga e enraizada, à qual sucede hoje uma 
cultura agrícola familiar, de subsistência e pequena escala. A esta cultura estão associados modos de vida 
específicos, hábitos, rituais domésticos, tradições e comportamentos que têm correspondência física no 
espaço arquitectónico. 
 Por exemplo, a existência de uma sala de representação, que se usa apenas na Páscoa e nos casamentos, 
talvez esteja relacionada com alguma vergonha ou, pelo menos, com uma vontade de não expor aos olhares 
exteriores os ambientes mais privados da casa, onde acontecem todas as acções quotidianas com excepção 
do dormir. Uma casa de banho muito reduzida, no piso de baixo e com acesso directo para o eido, é utiliza-
da apenas pelos habitantes que trabalham no campo, os que trabalham na cidade usam a casa-de-banho do 
piso dos quartos, com condições aliás muito melhores. O aumento do coberto da lenha veio resolver a falta 
de abrigo para os carros dos tios que trabalham na cidade e a sobreposição/intersecção de variadíssimos 
materiais prova que a casa foi sendo construída ao ritmo das necessidades. A quase ausência de janelas no 
piso de baixo terá que ver, além das questões estruturais, com as práticas quotidianas que durante as horas 
de sol são passadas maioritariamente fora de casa, ora nos campos em trabalho, ora sentados em descanso 
numa sombra qualquer; parece não ter havido, portanto, a preocupação de criar espaços interiores agradá-
veis, com vista para o exterior e onde se pudessem passar momentos prazerosos durante o dia. Com excep-
ção da sala de representação, todos os espaços, como a cozinha parecem ter sido tratados com o mesmo 
despojamento. 

 ‘(...) a escassez de aberturas, a própria natureza do trabalho agrícola da região, que obriga toda a 
gente da casa a trabalho permanente no campo, a necessidade de manter o gado estabulado e os conceitos 
gerais de economia doméstica que dominam as populações nortenhas são causa da característica escu-
ridão e desalinho destas cozinhas; elas são geralmente negras de fuligem, e mostram a ausência total de 

‘No, no creo que sean genios lo que necesitamos ahora. (...) 
Tampoco creo que necesitemos pontífices de la arquitectura, 
ni grandes doctrinarios, ni profetas, siempre dudosos. Algo de 
tradición viva está todavía a nuestro alcance, y muchas viejas 
doctrinas morales en relación con nosotros mismos y con nues-
tro oficio o profesión de arquitectos (y empleo estos términos en 
su mejor sentido tradicional). Necesitamos aprovechar lo poco 
que de tradición constructiva y, sobre todo, moral ha quedado 
en esta época en que las más hermosas palabras han perdido 
prácticamente su real y verdadera significación.
Necesitamos que miles y miles de arquitectos que andan por 
el mundo piensen menos en Arquitectura (con mayúscula), en 
dinero o en las ciudades del año 2000, y más en su oficio de 
arquitecto. Que trabajen con una cuerda atada al pie, para que 
no puedan ir demasiado lejos de la tierra en la que tienen raí-
ces, y los hombres que mejor conocen, siempre apoyándose en 
una base firme de dedicación, de buena voluntad y de honradez 
(honor)’ . 

CODERCH, José António. (1961). “No son genios lo que nece-
sitamos ahora” em revista Domus.
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i10- Planta alargada de Pen-
selo com terreno disponível 
para construção da casa e 
edifícios relevantes para D. e 
D. assinalados.

preocupações estéticas ou decorativas.’14

 Estes são apenas alguns detalhes a que atribuímos importância para, simultaneamente, pensar a casa de 
D. e D. porque, não sendo exactamente como os tios que vivem na Casa-dos-Avós nem, seguramente, como 
o avô e a avó, esta parelha, muito ligada à natureza e ao campo, é guardiã de muitas tradições locais e fami-
liares. A importância da natureza, do ritmo das estações do ano, da centralidade da família e dos sistemas 
de vizinhança e entre-ajuda serão, quase de certeza, preservados; no entanto, ao contrário dos avós, para D. 
e D. a casa não será entendida como um mundo autónomo e independente e deverá ter espaços interiores 
que potenciem momentos relaxados de qualidade; não será mera estrutura de apoio às tarefas associadas à 
sobrevivência. Enquanto que a casa para os primeiros é, tradicionalmente, entendida quase como ‘um anexo 
da lavoura’15, como o lugar onde se concentram actividades relacionadas com as necessidades básicas (de 
alimentação, higiene, descanso) e o apoio ao trabalho agrícola, para D. e D. esta versão tradicional da casa 
é reinterpretada à luz da evolução tecnológica e social de que fazem parte. ‘O habitante, ao ver-se liberta-
do de grande parte das tarefas domésticas, começa a redescobrir o habitar da casa e começa a encontrar 
tempo para outro tipo de actividades, sobre tudo relacionadas com o ócio.’16

*

 Não obstante os laços familiares que nos unem a D. e D. (primo e prima), que por sua vez também os 
unem à Casa-dos-Avós, e que nos permitem partir para o projecto com alguma vantagem no que diz respei-

14 OLIVEIRA, Ernesto Veigda; GALHANO, Fernando. (2003) Arquitectura Tradicional Portuguesa (1ª ed. 1992). Lisboa: Publica-
ções Dom Quixote, p. 44.
15 Ibidem, p. 373.
16 ‘El habitante, al verse liberado de gran parte de las tareas domésticas, empieza a redescubrir el habitar de la casa y empieza a 
encontrar tiempo para otro tipo de actividades, sobre todo relacionadas con el ocio.’ SILVA, Ana Sofia Pereira. (2015). La intimidad 
de la casa: El espacio individual en la arquitectura doméstica en el siglo XX. Buenos Aires: Diseño, p. 211.
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i11- Utilização, conforme 
as necessidades, de vários 
materiais no eido da Casa-
-dos-Avós.

to ao (re)conhecimento do seu espaço existencial17, traçámos um questionário (ver anexo 1, p. 231) que nos 
aproximou dele de uma maneira mais consciente. A partir desse questionário e de algumas conversas mais 
ou menos informais pareceu-nos que a concepção da casa própria não apresentava, para estas duas pessoas, 
grande complexidade:

Tem de ter uma cozinha, uma sala, três quartos e duas casas-de-banho. Com garagem 
e lavandaria. Queremos áreas boas, com muita luz. Tudo num piso. E um espaço para 
comer e estar no exterior. Só isso... quanto mais pequena melhor. (D.)

 D. e D. passam grande parte dos seus dias em Penselo, onde aliás D. cresceu e onde trabalham ambos na 
mesma fábrica, no entanto as deslocações à cidade são, para recreação ou por necessidade, muito frequen-
tes e supomos que passarão a ser mais ainda quando, com a chegada de filhos, a família aumentar. Porque 
uma grande parte das actividades infantis, pelo menos as extra-curriculares, não encontram solução nesta 
freguesia. Gostam de passear, de viajar, de andar de mota, de karting e de esquiar (anexo 1, p. 231) mas 
também de receber visitas em casa, de oferecer jantares e convívios, de trabalhar no campo e de concertar 
apetrechos com as próprias mãos. 
 Que tipo de casa deve ser uma casa para um casal com estas características, expectavelmente, passar o 
resto das suas vidas? 
 Apresentando uma proposta espontânea e hipotética, entendemos que deve ser uma casa que sirva de 
refúgio, com uma esfera privada no interior mas sem obstáculos à vista de dentro para fora e, pelo contrá-

17 Para Norberg-Schulz, ao contrário do espaço pragmático dos animais, que é uma função de instinto inato e que se esgota nela 
mesma, o espaço existencial do Homem é significante e consiste num sistema relativamente estável de esquemas perceptivos ou 
“imagens” do ambiente circundante, através dos quais o Homem “aprende” que orientação total necessita para viver, para dar sentido 
e ordem a um mundo de acontecimentos e acções e através dos quais pertence a uma totalidade social e cultural. Tendo por base o 
conceito de espaço existencial, Norberg-Schulz defende que o espaço arquitectónico pode ser interpretado como uma concretização 
desses esquemas ambientais ou “imagens” que são parte necessária da orientação geral do homem ou do seu estar no mundo. O autor 
acredita ter, através disto, estabelecido uma chave simples e útil para a “totalidade arquitectónica.”

i12- Casa-dos-Avós.

i11

i12
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i13- Primeiros esquissos 
sobre o que deve ser a casa de 
D. e D.. 

rio, a vista deve estar protegida de fora para dentro. Pode aparecer no contexto como um objecto camuflado 
que não põe em evidência, pelo menos não imediatamente, o seu autor/arquitecto nem a época em que foi 
construído. E deve ser a expressão do clima específico, da luz e do tempo daquele lugar. Talvez possa ser 
construída inclusive com materiais do lugar... Tem de ser acolhedora e convidar a uma estância relaxada 
num espaço que poderá estruturar-se e utilizar-se de um modo flexível, onde a disposição e a eleição dos 
móveis não seguem um guião pré-estabelecido, senão que se adaptam às exigências cambiantes. Enfim, 
uma casa como se tem construído em todas as épocas; uma casa tradicional. 
 Pois parece-nos que uma arquitectura assim não se inventa e que muitas destas características já existem 
evidentes na arquitectura vernacular. Por vernacular entendemos aquilo que é ‘adequado ao local e ao con-
texto; usado pelos habitantes anónimos; sem conhecimento técnico específico; sem formação profissional 
especializada; artesanal; empírico; intuitivo; tradicional; típico; familiar; costumeiro; usando materiais 
naturais; adaptado ao meio geográfico e/ou especificidades étnicas; estável ou com evolução muito lenta; 
a-histórico; vulgar; ordinário; comum; popular; corrente; não erudito; (...) não monumental; (...) arquitec-
tura indígena; anónima; sem arquitectos; sem autor; sem pedigree; (...) imune a ciclos, modas e períodos 
históricos; quase imutável; subentendendo-se um laço de pertença cultural e físico a um contexto, verna-
cular denomina o que é não é universal como a ciência; não sendo da cultura erudita, o vernacular não se 
enquadra nos seus cânones ou estilos (...).’ 18

 E com isto fica patente o porquê de a Casa-dos-Avós ser a maior referência no desenho desta Casa D-D 
que há-de vir e, consequentemente, porquê que a nossa viagem pelo processo de pensar esta casa é também 
uma viagem analítica à Casa-dos-Avós.

18 DOMINGUES, Álvaro. (2012). Vida no campo. Porto: Dafne Ed., p. 197.
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 Os espaços do quotidiano convivem com espaços de representação em quase todas as casas que conhe-
cemos. Todas têm uma sala de jantar pouco usada (mas com a mesa mais cara e o aparador mais bonito) e 
têm um hall de entrada para receber visitas (mas é outra a porta que se usa todos os dias para entrar). Na 
Casa-dos-Avós nada disto é diferente. 

No piso dos quartos há mais uma sala, é a mais bem decorada da casa, com móveis um 
bocadinho mais requintados do que os do andar de baixo. Mas nunca ninguém a usa. (...) 
é uma sala fria e sem vida. Tem muitas janelas e uma porta de entrada pelo exterior. O 
corredor desse piso é comprido e tem portas dos dois lados, são os quartos. O corredor 
termina numa porta para essa sala morta. Está sempre escuro nesse corredor. Na ponta 
oposta à sala morta fica a casa de banho, lembro-me de ser pequena e ter medo de ir à 
casa de banho sozinha porque aquele corredor escuro e comprido terminava nessa sala 
que olhava assustadoramente para mim. Além disso, saía do calor cheio de gente do 
piso de baixo para o silêncio frio do piso de cima... Hoje não tenho medo, mas não gosto 
daquilo. Nunca falei com os meus avós sobre aquela sala, mas sei que na Páscoa é lá que 
recebem o compasso. (Texto diarístico da autora, Janeiro de 2017)

 Esta sala, de representação, na Casa-dos-Avós, apresenta um tecto trabalhado e com cornijas no en-
contro com as paredes. Embora se mantenham simples, estes elementos são exclusivos desta divisão, não 
estando presentes no resto da casa. O mobiliário disposto nesta sala apresenta molduras e guarnições exube-
rantes, as cadeiras da mesa de refeições são bom exemplo desta característica. ‘A natureza cerimonial da 
sala e o seu carácter luxuoso excluem dela geralmente as actividades quotidianas normais; ela é frequen-
temente utilizada para arrumação de roupas ou objectos domésticos, o que constitui ainda uma afirmação 
indirecta dessa sua natureza específica. Vê-se, assim, a importância e o relevo que têm, na estrutura da 

da Casa-dos-Avós — Casa D-D
 i. quotidiano e representação

‘Na análise da casa popular, de um modo geral (...) A sala é, em 
toda a parte, uma dependência de natureza fundamentalmente 
cerimonial, relacionada com certas solenidades, designada-
mente a visita pascal, a velada fúnebre, e também determinados 
acontecimentos festivos; ela situa-se por isso geralemtne logo 
à entrada de casa, e é a divisão onde a preocupação decorati-
va e os elementos de luxo assumem maior vulto. Nela figuram 
sempre as melhores peças do mobiliário da casa, e em especial 
o oratório (...)’ . 

OLIVEIRA, Ernesto Veigda; GALHANO, Fernando. (2003) 
Arquitectura Tradicional Portuguesa (1ª ed. 1992). Lisboa: 
Publicações Dom Quixote, p. 40.
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casa popular, o elemento simbólico e o cultural; mesmo em casas exíguas, em que é premente o problema 
do espaço para acomodações indispensáveis, grande parte das disponibilidades fica imobilizada numa 
dependência que não desempenha nenhuma função utilitária relacionada com o quotidiano da economia 
material doméstica.’19

 Curiosamente, a Casa-dos-Avós dispõe de uma segunda sala, usada quotidianamente e quase como 
extensão da cozinha. De mobiliário muito simples, tem um sofá, um móvel de televisão, um louceiro, um 
aparador, uma mesa e uma salamandra. Poucos quadros na parede, e só uma janela muito pequenina que, 
como esta sala ocupa o lugar que já foi da cozinha, acreditamos poder tratar-se de um antigo postigo20 pelo 
qual os habitantes iam deitando, no decorrer da lida doméstica, restos de comida para o eido. Esta segun-
da sala, ao contrário da primeira, é utilizada muitas vezes como sala de refeições, quando não cabe toda a 
gente na cozinha, e diariamente pelos habitantes. 

Às vezes quando está calor, no fim de almoço deito-me no sofá a descansar, a dormir uma 
sesta... é fresquinho. (Avó)

*

 A nossa casa é o centro do nosso mundo pessoal mas é também onde acolhemos o outro, onde o recebe-
mos no/com o nosso mundo privado. E nesse acto de receber intersecta-se a “imagem” real do nosso mundo 
pessoal com a “imagem” que queremos que o visitante veja, a “imagem” que queremos projectar do nosso 
mundo privado para o público. ‘O indivíduo habita entre a revelação e a ocultação, isto é, entre a necessi-

19 OLIVEIRA, Ernesto Veigda; GALHANO, Fernando. (2003) Arquitectura Tradicional Portuguesa (1ª ed. 1992). Lisboa: Publica-
ções Dom Quixote, p. 41, 42.
20 ‘Estes postigos, que até há poucos anos eram aqui extremamente frequentes, encontram-se em vias de desaparecimento total, e 
são hoje raros; eles constituem mais uma forma de convívio entre pessoas e animais, característica da casa nortenha (...)’. Ibidem, 
p.44.

i14- Esquemas de ocupação 
da sala

(1). ‘À noite, principalmente 
quando está muito frio, arru-
mamos e vamos para dentro 
um bocadinho’
(2). ‘Ui isso é no Natal! Natal, 
ano novo... E nas vindimas 
claro!’

(1)

(2)
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dade de aparecer perante os demais e de estabelecer relações com eles e a necessidade de afastamento do 
mundo.’21

 Esta dicotomia entre a casa do quotidiano e a casa de representação parece-nos estar associada aos es-
paços que se entendem como espaços servidores e espaços servidos22 porque, quase sempre, os espaços de 
representação são espaços servidos e não espaços servidores. Esta classificação traduz uma hierarquia que, 
a partir do funcionalismo do movimento moderno resultou num aumento da área da sala de estar e de jantar 
em detrimento dos quartos e das áreas servidoras que se reduziam a superfícies mínimas. Além de não se 
traduzir numa maior flexibilidade das salas, esta tendência ainda nega aos espaços servidores a capacidade 
de serem usados para além dessa condição. 
 Actualmente, em algumas situações, começa a verificar-se uma tendência em certa medida inversa, que 
valoriza grandes áreas de quartos para poder acolher os interesses individuais de filhos que querem au-
mentar a sua autonomia, ou pessoas coabitantes que não pertencem à mesma família (jovens e estudantes); 
inclusivamente, em grande parte das casas alugadas nos centros urbanos a sala é arrendada como mais um 
quarto, desaparecendo a divisão comum destinada ao encontro e à representação.  
 A complexidade deste tema prova que o espaço doméstico, tendo de jogar com o quotidiano e a repre-
sentação, não deve ser pensado em termos tão estritos como espaços servidores e espaços servidos, zonas 
de dia e zonas de noite ou áreas comuns e áreas privadas porque, com isso, corre-se o risco de alguns usos 
cederem à terminologia e, por exemplo, o corredor ser só para passar (“a correr”), o hall de entrada ser só 
para receber ou a cozinha ser só para cozinhar. 
 Na procura de uma alternativa a esta situação recorrente e contra a limitação imposta pela terminolo-
gia, decidimos chamar espaços plus àqueles que induzem a albergar outras actividades além daquela a que 

21 SILVA, Ana Sofia Pereira. (2015). La intimidad de la casa: El espacio individual en la arquitectura doméstica en el siglo XX. 
Buenos Aires: Diseño, p. 206.
22 ‘espaços servidores’ e ‘espaços servidos’ são expressões sugeridas na publicação de MONTEYS, Xavier; c/ a colaboração do 
Grupo de Investigación Habitar. (2012). Rehabitar en nueve episodios. Madrid: R. Sánchez Lampreave. Rehabitar #6

i19, i20, i21- Espaço de 
representação: sala do piso de 
cima - Casa-dos-Avós.

i15, i16, i17, i18- Espaços 
do quotidiano: cozinha e sala 
do piso de baixo - Casa-dos-
-Avós.
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devem o seu nome. Por exemplo, ‘um corredor plus, equivale a um corredor mais equipado, com alguns 
alargamentos ou com incorporações substanciais que induzem a albergar outras atividades’23, mas pode-
mos também falar de uma cozinha plus, uma lavandaria plus, um quarto plus... 
 Além disto, outra parte do nosso desafio é, certamente, não deixar que os espaços de representação, 
quando não há visitas que os habitem, se transformem em espaços mortos, sem identidade, como a sala de 
representação da Casa-dos-Avós. Parece-nos que os espaços de representação, geralmente ocupados em 
situações formais, são quase sempre (e só) usados da forma expectável, segundo o protocolo previamente 
desenhado pelos habitantes e pelo projectista. Pelo contrário, parece que aos espaços do quotidiano corres-
ponde uma liberdade de usos um bocadinho maior, que os torna incrivelmente mais vivos. Por exemplo, na 
Casa-dos-Avós os espaços do quotidiano são constantemente usados de formas (e para usos) diversos, em 
oposição ao que acontece com a sala de representação. Nos espaços de representação parece que o Homem 
não se sente livre para exercer apropriação, como se o espaço fosse algo solene, algo sagrado, que escapa 
aos espaços usados todos os dias, no fundo, deve-se potenciar uma relação de confiança entre o homem e o 
espaço. Trazer alguma vida, familiaridade e informalidade, para os espaços de representação pode ser útil, 
o que não significa dizer que eles não devem existir ou que não devem manter alguma da sua apresentação 
cuidada (arranjada). Estes espaços permitem tranquilidade no caso de uma visita formal imprevista. No 
fundo, para os habitantes mais tradicionais, este espaço funciona como a roupa de cerimónia que nunca se 
usa mas que tem de estar sempre no armário, pronta a ser usada, de repente, numa situação cerimoniosa e/
ou imprevista. 

23 ‘Un pasillo plus, equivale a un pasillo más equipado, con algunos ensanchamientos o con incorporaciones sustanciales que 
inducen a albergar otras actividades.’ MONTEYS, Xavier; c/ a colaboração do Grupo de Investigación Habitar. (2012). Rehabitar en 
nueve episodios. Madrid: R. Sánchez Lampreave. Rehabitar #6, p. 9.
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 Paredes, muros, sebes, gradeamentos e redes formam as fronteiras entre o espaço público e o território 
privado; nestes variados tipos de vedação há aberturas, portas ou portões. Geralmente, ‘na casa suburbana, 
por exemplo, a porta de entrada não é a barreira territorial’24, ou seja, entre a porta de entrada em casa 
e a rua há uma distância, um jardim, um espaço mediador in between que é propriedade do habitante mas 
que se abre à rua e contribui para a imagem do espaço público. Noutros casos, ‘a total coincidência entre a 
fronteira territorial e a porta de entrada elimina a possibilidade de uma elaboração arquitectónica signifi-
cativa.’25

 Na Casa-dos-Avós estamos perante estas e outras formas de entrar. As entradas de fronteira territorial 
são pela porta da rua [1], pelo portão de cima para o eido [2], pelo portão do tractor [3], pelas escadas para 
a sala de representação [4], e pela rampa para a eira [5]. As entradas na casa propriamente dita, ou seja, as 
portas de entrada são a porta da rua [1] (que coincide com a fronteira territorial), a porta da cozinha [6], a 
porta junto à casa-de-banho pequena [7], a porta da loja [8] e a porta da sala de representação [9], no andar 
de cima. Todas provocam atravessamentos por divisões em vez de darem acesso directo a espaços de distri-
buição à excepção da entrada pela porta da rua e da entrada pela porta junto à casa-de-banho pequena. 
 A entrada pela porta da rua é, como vimos, um exemplo de coincidência com a fronteira territorial. A 
abertura deste vão para localizar uma porta de entrada corresponde à fase de obras em que os avós se muda-
ram para a casa; já que antes não existia nenhuma porta directa do interior da casa para a rua; é uma entrada 
franca e abre-se a um pequeno hall que, como dizem os moradores, 

é a distribuição para toda a casa, dali vai-se para a sala, para a cozinha, para os quartos, 
para a casa-de-banho pequena... (tia S.)

24 ‘In the suburban house, for instance, the entry door is not the territorial gate.’ HABRAKEN, N. John. (1998). The structure of 
the ordinary: Form and control in the built environment. Edited by Jonathan Teicher. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, p. 182.
25 ‘The complete coincidence of territorial boundary and gate eliminates the possibility of meaningful architectural elaboration.’ 
HABRAKEN, N. John. (1998). Op. cit., p. 184.

da Casa-dos-Avós — Casa D-D
 ii.  entrar em casa

‘A casa é o abrigo. 
(...)
Dentro somos independentes ou quase. Estamos protegidos da 
cidade e do mundo inteiro.
(...)
A coisa principal da casa é a porta, mais do que a janela 
porque não tem peitoril: só um degrau de poucos centímetros 
para o mundo ou para fugir ao mundo (sempre se pode fechar a 
porta ou não a abrir ou escancarar as folhas da porta).
(...)’ 

SIZA, Álvaro. (2009). “A casa” em 01 Textos. Porto: Civili-
zacão, p.349.
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e até para o eido. Ninguém se demora naquele acto de entrar em casa que é rápido e vai directo ao espa-
ço de convívio, seja ele a cozinha ou a sala. Este hall é de pequena dimensão e não tem nada além de um 
suporte para guarda-chuvas e um vaso ao canto.
 Esta entrada tem, apesar da sua extrema simplicidade, características que, embora possam ter derivado 
de aspectos fortuitos, chamam a nossa atenção, por exemplo, através da imagem 22 tentamos explicar que 
os moradores se posicionam de forma diferente - no acto de abrir a porta - em função do visitante. Entre 
a porta de entrada e o início do lanço de escadas para os quartos há cerca de um metro quadrado onde o 
morador que recebe se coloca (posição verde) para deixar o visitante “ser lançado” para o interior da casa. 
Mas, se ao visitante não é oferecida a entrada, o morador mantém-se em frente à abertura da porta (posi-
ção amarela) funcionando como um segundo filtro, ou obstáculo, que separa o espaço público do território 
privado. 
 Dissemos que se deixava o visitante “ser lançado” para o interior da casa porque os três degraus que 
se seguem imediatamente à porta dão essa sensação, deixando para trás, quase despercebido, o acesso aos 
quartos (ainda mais escondido pelo posicionamento do morador), o visitante é “lançado” em direcção a 
uma parede que não deixa outra alternativa senão escolher entre esquerda ou direita, respectivamente sala 
ou cozinha. É também nesses degraus que as crianças se sentam para conversar longe dos adultos.
 A entrada pelo portão de cima dá para o eido e é, juntamente com a anterior, das mais utilizadas para 
entrar na Casa-dos-Avós. Há uma pequena reentrância (onde cabe, não muito à vontade, um carro) no muro 
da casa que marca a entrada por um grande portão verde metálico, adornado nas laterais e por cima por 
uma trepadeira. Normalmente, do portão grande abre-se apenas uma brecha suficiente para passar o corpo e 
entra-se na intimidade da casa: as galinhas podem andar por ali soltas ou não, e é impressionante a diferen-
ça de cheiro antes e depois de se passar o portão. Na Primavera, o lado de fora do portão cheira às laran-
jeiras floridas do quintal em frente, no Verão, quando as temperaturas são muito altas, sente-se o cheiro do 
alcatrão da rua; do lado de dentro, depois de se passar o portão, cheira geralmente a galinhas, a fumo ou à 

i23-  Sinalização das entradas 
de fronteira territorial na 
Casa-dos-Avós.

i22- Esquemas ilustrativos 
do funcionamento da entrada 
pela porta da rua na Casa-
-dos-Avós.

5 12

3

4

6 7 8

91

4

i24-  Sinalização das portas 
de entrada na Casa-dos-Avós.
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comida que se prepara na cozinha. Se for um fim de tarde de Verão, abrindo o portão certamente daremos 
de caras com o patriarca da casa, sentado ao fresco nas pequenas escadas de madeira que ele próprio cons-
truiu e que dão acesso à barra. O cão de guarda ladra insistentemente a dar sinal das visitas e uma estrutura 
de madeira e rede separa a área mais suja da menos suja do eido. Logo à nossa esquerda temos uma porta 
de entrada em casa - a da cozinha - quase sempre aberta, e cuja soleira nos serve de exemplo primordial de 
espaço entre que oferece uma oportunidade de acomodação entre mundos contíguos. Do eido vêm-se, por-
tanto, os trabalhos a acontecer lá dentro na cozinha, um bocadinho acima do nível do nosso olhar. Este é um 
exemplo do potencial da distância entre a fronteira territorial e a porta de entrada, a demora e a passagem 
por um espaço privado exterior prepara para a entrada no privado interior. Por ali entram todos os dias as 
visitas informais, excepto quando é noite, que entram pela porta da rua porque o portão grande fica fechado. 
 É curioso reparar que mesmo quando as portas de entrada em casa não constituem a entrada no territó-
rio privado, ‘as suas formas transmitem protecção, separação, isolamento, ou o início de outro espaço.’26; 
‘mesmo quando outras portas no perímetro apresentam vedações vulneráveis para o terraço, o jardim ou o 
pátio, a porta da frente [de entrada] é tratada como um símbolo de força e segurança, contrariando a sua 
falta de função territorial.’ 27

 Outra entrada que destacámos, pela sala de representação, à semelhança desse espaço, quase nunca é 
utilizada. Sendo provavelmente a entrada mais nobre da casa, é composta por grandes escadas em pedra, 
exteriores mas cobertas da chuva, e sempre adornadas com plantas, mas as visitas do quotidiano nunca 
passam por ali. A porta abre directamente para o interior da sala, sendo que o espaço de transição é conside-
rado o patamar final das escadas, ainda no exterior. 
 O número 7 do livro “Rehabitar” diz-nos que os casos em que o acesso se realiza pela sala são os que 

26 ‘Even when the gate does not constitute an actual entrance into territory, its form conveys protection, separation, seclusion, or 
the beggining of another space.’ HABRAKEN, N. John. (1998). The structure of the ordinary: Form and control in the built environ-
ment. Edited by Jonathan Teicher. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, p. 182.
27 ‘Even when other perimeter doors present vulnerable glazing to terrace, garden, or yard, the front door is treated as a symbol of 
strength and security, belying its lack of territorial function.’ HABRAKEN, N. John. (1998). Op. cit., p. 182.

i26-  Entrada pela porta da 
rua - Casa-dos-Avós.

i28- Entrada pelo portão de 
cima, para o eido, vista do 
interior - Casa-dos-Avós.

i25- Esquema ilustrativo da 
relação visual estabelecida 
entre a cozinha e o eido.

i29-  Entrada pelo portão de 
cima, para o eido, vista da rua 
- Casa-dos-Avós. 

i27- Sentados na soleira da 
porta de entrada para a cozi-
nha - Casa-dos-Avós.
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encaram o problema da entrada de forma mais clara já que as casas resultantes adquirem um duplo acesso 
e, além disso, um deles é inconveniente porque se entra por um sítio que não é habitual. ‘Este facto repre-
senta para nós uma oportunidade. Por um lado, a sala passa a ser também um distribuidor, adquirindo um 
papel mais prático, alternando os percursos na casa e abrindo algumas possibilidades de certo interesse 
(...)’28 Por outro, como alguns dirão, esta forma de entrar será inconveniente porque transformará a sala 
numa ‘sala de estar passante’29. No entanto esta divisão passa a possuir a qualidade de ser o centro da acti-
vidade da casa. 
 Na Casa-dos-Avós, isto não só aconteceria na entrada pela sala de representação, se ela fosse utilizada, 
como acontece, efectivamente, na cozinha quando se entra pela porta de entrada que lhe dá acesso direc-
to. Esta reflexão/observação da vivência das divisões atravessadas pelas diferentes maneiras de entrar em 
Casa-dos-Avós leva a aceitar que um segundo ou terceiro acesso, seja pela sala, pela cozinha, pela loja ou 
pela casa-de-banho, implica uma excepção à regra que pode potenciar usos mais diversificados e adequados 
às vivências dos habitantes. ‘Como tal, deveria estudar-se se isto supõe ou não uma qualidade a imitar nas 
novas casas’3038. 

28 ‘Este hecho representa para nosotros una oportunidad. Por su parte, la sala resulta ser también un distribuidor, adquiriendo 
un papel más práctico, alterando los recorridos en la vivienda y abriendo algunas posibilidades de cierto interés al poder usar el 
recibidor ‘canónico’ de nuevas maneras y, en algunos casos, extendiendo la cocina hacia él.’ MONTEYS, Xavier; c/ a colaboração 
do Grupo de Investigación Habitar. (2012). Rehabitar en nueve episodios. Madrid: R. Sánchez Lampreave, Rehabitar #7 p. 9.
29 ‘sala de estar pasante’  Ibidem.
30 ‘Como tal, debería estudiarse si esto supone una cualidad a imitar en las nuevas viviendas.’ MONTEYS, Xavier; c/ a colabo-
ração do Grupo de Investigación Habitar. (2012). Rehabitar en nueve episodios. Madrid: R. Sánchez Lampreave, p. 9.

i30- Entrada pela sala de 
representação, acesso exterior 
- Casa-dos-Avós.
i31- Entrada pela sala de 
representação, porta vista do 
interior - Casa-dos-Avós.
i32- Entrada pela porta junto 
à casa-de-banho pequena, que 
abre directamente para o eido, 
vista de dentro - Casa-dos-
-Avós.

i30

i31

i32
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 Através da análise da evolução da casa dos avós percebemos que as alterações da posição da cozinha 
constituíram as mudanças mais significativas nas formas de habitar a casa e são, por isso, aquelas a que 
os habitantes atribuem mais relevância, esquecendo-se até de mencionar (a menos que perguntemos), por 
exemplo, as mudanças na localização e nas condições da casa de banho.

É na cozinha que nos reunimos sempre ao fim de semana, comemos todos apertados por-
que somos muitos e a mesa não chega. (...) Só no Natal, nas vindimas e na Páscoa é que 
se come na sala em vez da cozinha. Tem de se tirar de lá o sofá do avô, trazer os bancos 
corridos da loja e juntar mais umas mesas... Mesmo assim ficamos sempre apertados. Às 
vezes somos tantos que as mulheres comem na cozinha e os homens e as crianças na sala. 
E só há uma janela muito pequenina em cada divisão, que nem deixa ver lá para fora, 
mas através dela ouvem-se os sinos, o cão, as vacas, as galinhas... (Texto diarístico da 
autora, Janeiro de 2017)

 Os espaços de encontro e reunião costumam ser, segundo entendimento imediato e o nome que comum-
mente lhes atribuímos, as salas de estar; e as cozinhas são lugares para cozinhar. No entanto, colocada a 
vários habitantes da Casa-dos-Avós a pergunta “nesta casa, onde é que as pessoas se reúnem?”, obtivemos 
sempre a mesma resposta, “na cozinha!”. Este traço, embora muitíssimo característico da Casa-dos-Avós, 
não lhe é exclusivo. Basta pensar nas restantes casas que conhecemos e olhar para os catálogos de algumas 
empresas de mobiliário para se perceber que a cozinha tem vindo a recuperar algum do protagonismo que, 
eventualmente, havia perdido no movimento moderno, quando era realmente exígua. 
 Na Casa-dos-Avós a cozinha é, portanto, o coração da casa, o espaço de reunião mais usado e, por esse 
motivo, interessa-nos descrevê-lo com as palavras dos habitantes: 

da Casa-dos-Avós — Casa D-D
 iii.  cozinha: coração da casa

‘A cozinha é o compartimento essencial da casa, o local onde 
decorre toda a vida de relação da família, onde se cozinha, se 
come e se reúnem as pessoas depois do trabalho, sobretudo 
durante o Inverno. (...) A sua peça fundamental é a lareira, sím-
bolo da casa, ou seja, o lugar onde se faz o fogo e se prepara a 
comida.’ 

OLIVEIRA, Ernesto Veigda; GALHANO, Fernando. (2003) 
Arquitectura Tradicional Portuguesa (1ª ed. 1992). Lisboa: 
Publicações Dom Quixote, p. 42.
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i33- Esquemas de ocupação 
da cozinha

(1). ‘Esta é nas jantaradas de 
sábado à noite’
(2). ‘É o almoço de todos os 
dias, por exemplo.’
(3). ‘Aqui é quando estão to-
dos, por exemplo no fim do 
jantar, um despede-se o outro 
despede-se...’
(4) ‘Nos fins de tarde alguém 
se senta sempre ali na grade, 
e ficamos aqui a falar, mais 
ou menos como agora, com 
mais ou menos gente... As vi-
sitas reúnem-se quase sempre 
assim.’
(5). ‘É mais ou menos a mes-
ma coisa, com menos gente. À 
noite por exemplo, no fim de 
jantar. Ou numa visita relâm-
pago...’
(6). ‘Quando é Inverno, com 
chuva, e quando está frio, não 
é? Não há nada para fazer 
sentam-se ao lume, a aquecer 
os pezinhos. E está agradável, 
está, está.’
i34- Lar e fogão a lenha na 
cozinha da Casa-dos-Avós.

É uma cozinha rústica, tem um forno onde se cozinha o pão, tem uma masseira para 
amassar o pão. Tem um lar, à moda antiga, com um pote de três pés daqueles pretos de 
ferro fundido. Também tem um fogão a lenha. E uma mesa! E depois tem o que têm as 
cozinhas atuais, tem um fogão a gás, tem uma banca normal, os armários são atuais. 
Entra-se por uma das duas portas que tem, uma de acesso pelo exterior e uma de acesso 
pelo interior da casa. Ao entrar pelo exterior tem uma soleira com um degrau e depois 
tem umas escadas à direita, com quatro ou cinco degraus. Ah e tem máquina de lavar 
loiça e uma máquina de lavar roupa. (tio A.)

Estamos muito tempo aqui, às refeições, e também se convive muito. É, é mais na cozinha. 
Também é muito fechada, como a sala, mas aqui estou entretida a cozinhar, e é o lugar do 
comer, do prazer de comer, não é? E depois a porta está quase sempre aberta, se não esti-
ver muito frio. (...) Por exemplo, no Inverno no fim de jantar sento-me aqui nesta cadeira 
à beira do lume, não vou para a sala! Faço uma cevada e fico a ver televisão aqui, antes 
de ir para a cama, é que me sabe. (tia S.)

Acho que as pessoas gostam de se sentar na grade das escadas porque se calhar a grade 
está ali num ponto estratégico, que apanha a cozinha toda. Está-se ali sentado, vê-se a 
mesa, vê-se o lar, vê-se a cozinha toda mesmo, deve ser por isso... (tio A.)

A mesa da cozinha da casa dos avós é grande e usa-se para as refeições, usa-se também 
como apoio para a preparação da comida e ainda como mesa de leitura, quando os avós 
se sentam de tarde a ler o jornal. Costuma estar encostada ao vão das escadas mas arras-
ta-se sempre uns 50 cm para cá quando chega a hora de pôr a mesa para comer, outras 

i33 (1) i33 (2)

i33 (3) i33 (4)

i33 (5) i33 (6)i34
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vezes, em vez de apenas se arrastar, roda-se 90º  para, juntando-se também a mesa da 
sala, caber mais gente sentada à mesa da/na cozinha. (prima M.)

 O lar, lugar do fogo, é a peça mais importante da casa durante o Inverno. Hoje é constituído por blocos 
mas há não muitos anos atrás era uma grande pedra que elevava o fogo a 20cm do chão. À chaminé cor-
responde, no interior, uma grande “saia” que cobre o lar e que ‘remat[a] à frente numa espécie de pratelei-
ra,onde se colocam objectos de uso doméstico, pratos, luzes, etc.’31

 Acreditamos que as cozinhas têm um poder de convocatória (ainda maior quando o fogo está presente 
nelas) e pensá-las como o centro e o coração das casas é fazer corresponder o seu lugar ao seu poder. Além 
disso, uma cozinha com maior área deve significar uma cozinha ampliada não só em dimensão mas também 
em relação aos usos, ou seja, uma cozinha plus. O posicionamento da cozinha está ainda relacionado com a 
secção anterior, do quotidiano e da representação. Concluímos que a cozinha da Casa-dos-Avós, sendo um 
espaço servidor, é também, simultâneamente, espaço de representação e espaço do quotidiano. Enquanto 
espaço de representação, ela não constitui um cenário tão encenado como o da sala de representação mas, 
ainda assim, é um espaço de sociabilidade onde os habitantes não se apresentam completamente despidos 
das máscaras e dos artifícios que usam para camuflar o seu espaço mais íntimo, que apenas a eles diz res-
peito. 
 Nas casas que se constroem actualmente para pessoas cuja ascendência faz parte de uma cultura rural, 
é recorrente verificar-se a existência de duas cozinhas, uma que se usa todos os dias, geralmente dentro de 
casa e tecnicamente mais evoluída, e outra, geralmente construída num volume anexo ou noutro piso da 
casa, onde há um lar, um forno para cozer o pão, uma mesa grande e bancos corridos, tudo à maneira anti-
ga. Estas cozinhas são provavelmente dos poucos exemplos em que a um espaço de representação corres-
ponde um espaço servidor. 

31 OLIVEIRA, Ernesto Veigda; GALHANO, Fernando. (2003) Arquitectura Tradicional Portuguesa (1ª ed. 1992). Lisboa: Publica-
ções Dom Quixote, p. 43.

i35, i36, i37, i38, i39, i40, 
i41- Cozinha, o coração da 
Casa-dos-Avós.
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Só tem uma janela, muito pequenina e no alto, por isso quando a porta está fechada não 
se vê nada para fora... Mas ouve-se o vento pela chaminé do lar. É talvez por a cozinha 
ser muito fechada e por sermos muitos lá dentro que, quando estamos todos ali, esta-
mos muito virados para dentro, estamos todos atentos ao mesmo. Não costumam haver 
vários grupos de conversa, excepto quando as crianças, por falta de espaço, têm de ficar 
a comer numa mesa separada dos adultos, aí há dois grupos. De resto, não se pode dizer 
segredos que alguém ouve de certeza! (Risos) (tia A.)

Eu estou a falar em termos de janelas. Podia ter, aqui a cozinha, uma janela maior, bem 
grande mesmo, não é? Que é uma cozinha... Estão sempre as luzes ligadas, a consumir 
energia, e na sala igual... Mas pronto também... Não havia dinheiro para estar com gran-
des coisas, claro. (tia S.)

 A cultura popular que aqui tratamos tende a pensar, nos dias de hoje, a relação interior/exterior dos pro-
jectos de arquitectura, como devendo ser uma relação de abertura, como aliás se verifica pelo segundo tes-
temunho que abre este texto. No entanto, o primeiro testemunho deixa transparecer um certo fascínio pela 
interioridade e pelo isolamento de um espaço em relação ao exterior, sendo que esse isolamento não é total 
porque, como já foi relatado, pode não se ver nada de dentro para fora mas ouve-se o vento pela chaminé do 
lar e pelos postigos, pequenas janelas, ouvem-se os sinos, o cão, as vacas, as galinhas... 
 O piso de baixo da Casa-dos-Avós, onde fica a cozinha, a sala, a loja e uma pequena casa-de-banho, tem 
apenas duas pequenas janelas, viradas para o eido; esses espaços são portanto escuros e austeros, quer no 
desenho, quer na decoração. No entanto, essa austeridade é constantemente contrariada pelas actividades 
quotidianas que se dividem entre o interior e o exterior; enquanto se está a cozinhar, por exemplo, sai-se 
para ir buscar ovos, batatas, vinho... ao galinheiro, ao alpendre à adega... 

da Casa-dos-Avós — Casa D-D
 iv.  interior/exterior

‘Yo tenía como la intuición de un interior tenso en su deseo de 
acabar fugándose al aire libre, por escurrirse entre las cortinas 
que iba apartando; sentía como el apremio por abrir salida 
desde el interior de un envoltorio hermético, pesado y pegado al 
pecho como una sábana mojada. (...) La mirada no debe quedar 
recogida en un recinto, rebotando a ciegas de pared a pared, 
sino que siempre ha de poder llegar a escurrirse en escorzo, 
por alguna diagonal, hasta sentirse al aire libre. Cuando se 
entra en un interior, la primera mirada ha de ser siempre para 
comprobar que, efectivamente, se dispone de salida.’

QUETGLAS, Josep. (2004). “Respiración de la mirada” em 
Artículos de ocasión. Barcelona: Gustavo Gili, p. 178.
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 Se a cozinha é entendida, conforme vimos, como o coração da casa, o eido e os volumes anexos são 
extensões dela. Sempre que o tempo permite a porta da cozinha fica aberta e o “entra-e-sai” é constante; 
no Verão os convívios ocupam o eido e a eira em vez da cozinha e da sala do quotidiano, que nestas alturas 
é pouco utilizada. O eido, autêntica sala ao ar livre32, é muitas vezes utilizado como espaço de estar e de 
refeição.

*

 ‘De manhã acordo para ir à casa-de-banho e vejo o sol a nascer por trás da Penha. É verdade... é que 
gosto!’ (tia S.) 
 
 Naturalmente, a localização das janelas não deve ter sido alvo de estudo/desenho no plano e construção 
da casa, no entanto, talvez por acaso, a janela da casa-de-banho do piso de cima, virada para oeste, propor-
ciona aos habitantes uma relação agradável com o exterior, como acima descrito. 
 Por outro lado, as janelas dos quartos virados para a rua deixam entrar o aroma das laranjeiras em flor 
(do quintal da casa em frente, que antigamente também pertencia à família). 

32 AFONSO, João (coord.); MARTINS, Fernando (coord.); MENESES, Cristina (coord.). Op. cit., p. 43.

i42- Ocupação exterior da Ca-
sa-dos-Avós (eira e alpendre) 
e descrição feita pelos habi-
tantes.

(1). ‘Essa é no São João, e na-
quelas festas de anos.’
(2). ‘No Inverno em dias soa-
lheiros, ficamos ali a apanhar 
sol. Ou quando os miúdos es-
tão a brincar na eira.’
(3). ‘É quando está muito ca-
lor, as sardinhadas...’ 
(4). ‘É no verão ao fim da tar-
de quando está muito calor.’
i43- Ocupação da eira com 
jantar de convívio.
i44- Ocupação da eira com 
festa de S. João, padroeiro da 
freguesia.
i45- Janela de um dos quartos 
com vista sobre as laranjeiras 
do quintal da casa em frente.

i42 (1) i42 (3)

i42 (2) i42 (4)

i43

i45

i44
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da Casa-dos-Avós — Casa D-D

 Tendo estas observações mais ou menos conscientes no processo de desenho da casa de D. e D., come-
çamos por nos perguntar acerca das formas de entrar em casa que este casal precisa. Comecemos com uma 
resposta mais ou menos hipotética: chegarão todos os dias ora a pé ora de carro, receberão visitas que vêm 
a pé e visitas que vêm de carro, aos fins-de-semana sairão a pé para ir à(s) casa(s) dos avós ou dos tios, en-
trarão em casa sujos, algumas vezes, depois dos trabalhos mecânicos, agrícolas ou domésticos e também as 
crianças (e porque não os adultos?) poderão entrar molhadas depois de banhos de mangueira (ou de piscina) 
ou sujas por andarem a apanhar musgo para o presépio... 
 É (ainda) assim que se vive, neste lugar e nesta família e, mesmo admitindo que algumas formas de 
viver irão sendo gradualmente alteradas, entendemos que é importante não ignorar estes traços caracterís-
ticos de pessoas muito ligadas à terra. Achamos que faz parte do nosso papel tentar preservar alguma desta 
individualidade, contra a heterogeneidade dos modos de vida globalizados. 
 A aproximação e a entrada em casa fazem-se, nos nossos dias, maioritariamente de automóvel (pelas ga-
ragens) e não nos parece lógico remeter esta acção quotidiana a um papel secundário, com menos qualidade 
do que a entrada de representação. Ao mesmo tempo, não quisemos esquecer que a garagem deveria ofere-
cer alguma polivalência para, tal como outros espaços plus, poder ganhar um novo uso, na eventualidade 
de não se querer ou (já) não ser necessário ou possível utilizar o automóvel. Nesta casa, quer se chegue de 
nascente ou poente, deverá haver dois portões (um de cada lado) que se abrem para um percurso paralelo à 
rua e que permitem entrar no território privado e, depois, sair seguindo a mesma direcção, sem necessidade 
de voltar atrás ou fazer manobras. 
 À rua, a casa mostrará apenas as coberturas, resguardando-se da vista de quem passa e, uma vez no 
interior do terreno, um caminho único levará à entrada principal; dizemos único porque servirá tanto a en-
trada de representação como a do quotidiano. Uma cobertura mais baixa dará as boas vindas. Poderá ser tão 
baixa que alguns conseguirão tocá-la ao esticar o braço e isso fará com que se sintam acolhidos; esta casa 
não será monumental (pelo menos não no sentido de grandeza nem representação do absoluto), será uma 

‘Sendo assim, é necessário inverter o método de trabalho: co-
nhecer o que se vai passar dentro dum edifício e o que se passa 
fora dele.
Assim surge como que o molde que o enformará.
Esse molde não depende, como é evidente, do cérebro duma só 
pessoa. O arquitecto é o observador atento dos problemas a re-
solver e das discussões que à volta desses problemas se levanta.
Em vez de ser função duma soma de opiniões, o resultado do 
seu trabalho será uma síntese de todos os contributos, depois de 
escrupulosamente discutida e verificada a justeza de cada um.’ 

SIZA, Álvaro. (2009). “A propósito do edifício” em 01 Textos. 
Porto: Civilizacão, p.15.
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i47- Casa D-D. vista da rua.
i48- Cobertura mais baixa 
que dará as boas-vindas a 
quem chega a casa, tanto para 
a entrada de representação 
como para a do quotidiano.

i47

i48

casa feita à escala do Homem que a habitará, que estará ao seu nível, à sua altura, sem se impor. 
 No fundo, pretendemos que a partir destas sensações primeiras no contacto com a casa, o Homem sinta 
que ela é parte de si, e vice-versa, ‘na casa única, o corpo já não está no espaço: é do espaço’1. 
 O percurso até à porte de entrada deverá ser acompanhado pela natureza, pelos grandes penedos e um 
carvalho que nasce do meio deles. Durante este percurso deverá, em alguns momentos, ver-se para den-
tro da casa e, através dela, para o outro lado do terreno. Um banco poderá convidar a parar um instante e 
observar aquele contraste do construído que abraça o natural, mas uma porta mesmo em frente aguçará a 
curiosidade e a vontade de entrar (imagem 48).
 
 ‘Uma área coberta na porta da frente, o começo da “soleira”, é o lugar em que dizemos olá e adeus 
aos visitantes, limpamos a neve das botas e penduramos o guarda-chuva.’2

 Uma segunda entrada, pela lavandaria, cumprirá função vital nas actividades quotidianas; poderá ser en-
tendida como a “entrada suja” ou a “entrada da terra”: é por onde os habitantes entrarão a partir das activi-
dades exteriores, deixando a roupa de trabalho na lavandaria e passando imediatamente à zona de duche (na 
casa-de-banho comum), de onde sairão, já limpos, e por onde entrarão para o núcleo da casa. Esta forma de 
entrar, intimamente ligada à terra e ao contacto com o exterior, encontra representação na Casa-dos-Avós 
através da entrada pela porta junto à casa-de-banho pequena que abre directamente para o eido e que os 
homens usam, por exemplo, na vindima. 
 Na nossa proposta para a casa de D. e D., a lavandaria deverá ser entendida como outro espaço plus, 
além de ser pensada para a função primeira do tratamento das roupas, disponibilizará espaço para a explo-

1 ‘En la casa única, el cuerpo ya no está en el espacio: es del espacio.’ SANTA-MARIA, Luis Martínez. (2004). Tierra Espaciada. 
El Árbol, el camino, el estanque: ante la casa. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, p. 13.
2 HERTZBERGER, Herman. (1996). Liçoes de arquitetura. [trad.: Carlos Eduardo Lima Machado]. São Paulo: Martins Fontes, p. 
35.

i46- Esquemas de utilização 
do percurso privado, de aces-
so à casa e paralelo à rua.

i46
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ração livre. À semelhança das marquises construídas pelo homem-comum nas varandas, este espaço deverá 
deixar-se aberto numa primeira fase para que seja o habitante a fechá-lo se a necessidade assim o pedir. 
Uma vez fechado, com portas-janelas de vidro ou com o que se achar mais indicado à situação existente, 
esta área poderá vir a ser outro vestíbulo de entrada, um lugar fresco para actividades variadas no Verão ou 
uma espécie de oficina; será espaço funcional para toda a conveniência.   

*

 ‘Na cozinha concorrem vários factores que a convertem num elemento determinante da discussão sobre 
reabitar a casa. Um deles é, sem dúvida, que muitos arquitectos continuam a projectá-la como um espaço 
servidor, quando o uso que as pessoas lhe dão supera amplamente esta limitação. (...) O quid da questão 
não está no técnico mas sim no cultural.’3 

 A colocação ou não de uma mesa na cozinha foi um dos temas que mereceu a nossa atenção, principal-
mente porque aparece ligado à questão das salas de jantar que se transformam muitas vezes em espaços 
mortos. A duplicação do espaço de refeição (na cozinha e na sala de jantar) - um mais representativo (no 
sentido de espaço de representação) do que o outro - parecia-nos problemática e chegámos, inclusivamente, 
a experimentar soluções em que a mesa desaparecia da cozinha. Mas isso começou a parecer-nos absurdo, 
já que uma grande parte das apropriações e das vivências que valorizamos nas cozinhas se fazem em torno 
da mesa. E não é pela mesa em si, porque os mesmos não acontecem à volta das mesas das salas, é pela sua 
localização numa cozinha plus, isto é, numa cozinha que não se limita à área necessária para cozinhar. 
 Assim, concluímos que a cozinha, pelo menos a da casa de D. e D., deve ter uma mesa, e não se trata de 
uma mesa pequena, que se recolhe e esconde fora das refeições mas sim de uma boa mesa, que possa ser 
entendida, também ela própria, como um espaço plus, ‘numa boa mesa pode-se comer, mas também con-
versar, fazer os deveres ou ler.’4 Ensaiamos soluções em que a cozinha se posicionava no centro da casa e 
outras em que estava à entrada, a receber as visitas com uma espécie de bow window onde se dispunha uma 
grande mesa, espaço onde os habitantes podem estar a comer, a fazer os deveres com as crianças, a tomar 
um chá ou a ler o correio quando alguém chega para os visitar. Das soluções ensaiadas em torno deste tema 
parecem-nos melhores aquelas em que casa de D-D recebe as visitas apresentando-lhes uma parte do seu 
quotidiano ou, por outras palavras, aquelas que a casa oferece uma representação verdadeira, apresentando 
aquilo que uma casa é.

*

 A relação da casa de D. e D. com o exterior poderá entender-se em duas frentes, a nascente a casa 
deverá ficar levantada do chão, elevada quase à altura das copas das árvores atrás das quais se estende o 
horizonte da paisagem (desse lado a casa abre-se para um exterior amplo, a vista alcança uma área grande); 
em oposição, a poente, a casa assente no terreno deverá abraçar os penedos e o grande carvalho, proporcio-
nando a vista sobre uma área mais reduzida e a sensação de que este exterior é parte da própria casa. 
 De ambos os lados deve haver lugares estáveis para que os habitantes possam montar uma mesa de 
convívio ou sentar-se à sombra, à semelhança do que ocorre em torno da Casa-dos-Avós. Também deve-

3 ‘En la cocina, concurren varios factores que la con- vierten en un elemento determinante de la discusión sobre rehabitar la casa. 
Uno de ellos es, sin duda, que muchos arquitectos la siguen proyectando como un espacio servidor, cuando el uso que le da la gente 
supera ampliamente esta limitación. Otro factor es que la cocina puede ser vista como una  puerta de la casa  a través de la cual 
entran multitud de cambios relacio- nados con los hábitos de consumo o de alimentación y con soluciones técnicas que hacen irrele-
vante la discusión sobre problemas de humos y olores. El quid de la cuestión no está en lo técnico sino en lo cultural.’ MONTEYS, 
Xavier; c/ a colaboração do Grupo de Investigación Habitar. (2012). Rehabitar en nueve episodios. Madrid: R. Sánchez Lampreave. 
Rehabitar #6, p. 15.
4 ‘En una buena mesa se puede comer, pero también charlar, hacer los deberes o leer.’ MONTEYS, Xavier; c/ a colaboração do 
Grupo de Investigación Habitar. (2012). Rehabitar en nueve episodios. Madrid: R. Sánchez Lampreave. Rehabitar #6, p. 29.
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i53- Vista sobre os penedos, 
no final do Verão - Casa D-D. 

i52- Vista sobre os penedos 
e os carvalhos, no Inverno - 
Casa D-D.

i54- Vista sobre o carvalho, 
no final do Verão - Casa D-D. 
i55- Fim de tarde em casa da 
autora. Álvaro Siza escreve 
‘O último raio de sol engana 
câmaras e alarmes, rompe a 
janela a poente, risca a ver-
melho a parede em frente.’  em 
01 Textos. Porto: Civilizacão, 
p. 348

i52

i53

i54

i55

i49- Vista de quem chega à 
Casa D-D e é recebido  pela 
área de refeições, ou o espaço 
plus da cozinha.
i50- Desenhos de ensaio da 
posição central da cozinha 
na casa. 
i51- Planta da casa D-D, fase 
intermédia, estudos da relação 
interior/exterior.

i49 i50 (1)

i50 (2)

i50 (3)

i51
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mos garantir que é possível o acesso ao cimo dos penedos; o que, seguramente, representará uma aventura 
apetecível para os espíritos mais jovens. 
 Entendemos que a cozinha deverá estar ligada à terra, tendo de ter um acesso fácil e directo para o exte-
rior, para uma área onde se poderá plantar e semear os bens de proximidade e de uso quotidiano, um pouco 
à semelhança do que se passa na Casa-dos-Avós. Reparamos que aí há uma gradação na disposição da horta 
e dos campos, que vai dos bens de consumo diário e que se apanham frescos (como as couves para a sopa, 
as ervas aromáticas, ou algumas árvores de fruta), mais perto, até àquilo que não serve para o consumo 
diário ou que é sazonal (as vinhas, os campos de milho...), mais longe. Além disso, uma área exterior de 
refeições com uma churrasqueira deverá ser colocada próxima da cozinha. 
 De resto, todos os espaços deverão ter luz natural e, na medida do que é possível prever, poderão pro-
jectar-se aberturas de luz que façam o sol entrar e pintar os espaços ou as paredes em frente. Num espaço 
deixado na expectativa de poder vir a ser transformado em quarto, quando aberto, um envidraçado poderá 
fazer entrar o exterior dentro de casa ou o interior estender-se até lá fora, numa intersecção ambígua de 
interior/exterior. E, para potenciar ainda mais a ligação deste casal à natureza, além da presença de várias 
aberturas e de acessos fáceis ao exterior, esta casa ganhará em ter um cenário que aproveite a presença 
constante mas de aspecto variável, em função das estações do ano, dos penedos e do carvalho: ‘a árvore 
funda uma ordem que permite aos fenómenos ser ou ter sentido. Assim a chuva vive sob a sua protecção 
toda a sua vastidão como epifenómeno ou os climas convertem-se em materialidade que fica ao alcance; 
numa massa disposta à sua volta. Nunca as estações climatológicas puderam encontrar, antes da árvore, 
uma realização tão plástica da sua potencialidade como lugares. Graças a ela os tempos variáveis e pas-
santes fazem-se extensos em forma e encontram a clareza de uma imagem. Não há Outonos nem Primave-
ras sem esta prefiguração do arbóreo, não há nenhum sítio mais, só a estação, o estacionamento, tão só a 
transparência de tudo o que palpita poderosamente misturado com o próprio pulso humano.’5 Talvez esta 
seja a relação mais bonita que a casa de D. e D. poderá ter com o exterior. 

5 ‘El árbol funda un orden que permite a los fenómenos ser o tener sentido. Así la lluvia vive bajo su protección toda su vastedad 
como epifenómeno o los climas se convierten en una materialidad que queda al alcance; en una masa dispuesta en torno suyo. 
Nunca las estaciones climatológicas pudieron encontrar, antes del árbol, una realización tan plástica de su potencialidad como 
lugares. Gracias a él los tiempos variables y pasantes se hacen extensos en forma y encuentran la claridad de una imagen. No hay 
otoños ni primaveras sin esta prefiguración de lo arbóreo, no hay ningún sitio más, sólo la estación, el estacionamiento, tan sólo la 
transparencia de todo lo que palpita poderosamente mezclado con el propio pulso humano.’  HANDKLE. Peter. Lento regresso (p. 
52), citado por SANTA-MARIA, Luis Martínez. (2004). Tierra Espaciada. El Árbol, el camino, el estanque: ante la casa. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, p. 33.
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 No sétimo (e último) andar de um prédio com quase 40 anos, no centro da cidade de Guimarães, há um 
apartamento à espera de ser vivido novamente. Os seus proprietários, apercebendo-se do aumento da pro-
cura de alojamento na cidade, entendem que é tempo de fazer a intervenção que há muito planeavam para, 
finalmente, poderem rentabilizar este bem. Pedem-nos ajuda e é a partir de um olhar atento sobre a condi-
ção nómada do habitar contemporâneo, que começa a surgir a nossa proposta para essa remodelação. 
 Perante a agitação das lógicas da habitação-casa(-residência) actuais, entendemos necessária a demora 
na definição de uma estratégia alternativa aos modelos actuais mais utilizados, para que um espaço típi-
co do mercado imobiliário das décadas de 70\80 não se transforme apenas num espaço típico dos novos 
modelos de consumo da “sociedade do espectáculo” e do boom de alojamentos locais, ambos autoritários e 
inflexíveis. 
 Percebemos que uma estratégia alternativa não deverá extinguir-se em intervenções espaciais. Isto é, 
aproveitamos a oportunidade para nos interrogarmos não só sobre o espaço habitacional mas também sobre 
o trabalho do arquitecto e, principalmente, sobre a relação contratual através da qual, nos processos de 
aluguer de imóveis, se disponibiliza um espaço ao outro. Entendido da forma habitual, o aluguer de uma 
casa não é mais do que a prestação de um serviço (a disponibilização de um espaço) mediante um contrato 
que, entre outras coisas mais ou menos burocráticas e comerciais, estabelece uma contrapartida, o que o 
inquilino deverá pagar ao senhorio para usufruir daquele espaço/serviço. Foi por intermédio de relações 
contratuais deste género que habitámos os 4 quartos (alugados) de M. (descritos em seguida) mas, agora 
que somos chamados a intervir e perante a ausência de poesia desse acto, interrogamo-nos sobre se não se 
poderá acrescentar-lhes algo, transformar essas relações contratuais num momento de reunião e de intersec-
ção do saber técnico do arquitecto com o saber do habitante, à partida, não arquitecto. 

*

II do projecto-em-construção:
      apartamento - habitação e casa

‘Indeed, I see architecture as a process. We all can participate 
in that process. Anybody can build something, anybody can 
“do” an architectural act.” 

FRIEDMAN, Yona, em MOTISI, Elena (ed.). (2017) About 
Yona Friedman: People’s Architecture. Roma: MAXXI, p. 71.
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 Para a definição da nossa proposta servimo-nos do termo reabitação, do grupo de investigação Habitar 
(da Universidade Politécnica da Catalunha), porque está intimamente ligado aos usos. Para os seus autores, 
a expressão reabitar distingue-se da expressão reabilitar: enquanto que o segundo diz respeito ao objec-
to e significa habilitar de novo, ou seja, restituir a alguém algo no seu antigo estado, reabitar diz respeito 
à acção e ao sujeito que a produz, significa habitar de novo, propor modificações no uso, ou seja, é uma 
modificação na forma de usar o espaço. Servimo-nos pois deste termo porque queremos propor uma nova 
forma de habitar o apartamento, propomos habitá-lo de novo mas de outra maneira, mais adaptada e adaptá-
vel a cada realidade. 
 No título desta Dissertação colocámos “remodelação de um apartamento”, remodelar, por sua vez, 
é modelar de novo, é dar nova forma, o que supõe uma alteração na estrutura do espaço. Assim, e já que 
reabitar não implica necessariamente uma alteração estrutural, propomos a combinação dos dois termos: 
remodelar para reabitar. Pretendemos descobrir e aproveitar as qualidades do apartamento em causa para 
as atribuir ‘a novos usos que sejam o reflexo da complexidade da própria sociedade: programas que con-
templem a habitação, ou que a misturem com o local de trabalho, nas suas mais variadas facetas; outras 
fórmulas de habitar como residências e hotéis ou ainda propostas que intercalam programas diferen-
tes[...]’5

 A nossa estratégia de remodelar para reabitar está profundamente ligada à indeterminação, que foi 
palavra de ordem na definição da resposta ao pedido. Está em causa um espaço para habitantes indetermi-
nados, em número indeterminado, para usos indeterminados e por um período de tempo também indeter-
minado. Como diz Hertzberger, ‘tendo em vista que algo é projetado para todos, isto é, como um ponto de 

5 ‘(...) y poder asignar esas cualidades a nuevos usos que sean re ejo de la complejidad de la propia sociedad: programas que 
contemplan la vivienda, o que la mezclan con el trabajo, en sus más variadas facetas; otras fórmulas de habitar como residencias 
y hoteles o bien propuestas que intercalan programas distintos en las plantas bajas y en las cubiertas.’ MONTEYS, Xavier; c/ a 
colaboração do Grupo de Investigación Habitar. (2012). Rehabitar en nueve episodios. Madrid: R. Sánchez Lampreave. Rehabitar 

#8, p. 11.  

i04- Planta do bloco de 
apartamentos e planta do 
apartamento.

i01- Vista aérea do bloco de 
apartamentos.
i02- Vista da fachada tardoz 
do bloco de apartamentos
i03- Vista da fachada frontal 
do bloco de apartamentos. 

i01
i02

i03

i04
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partida colectivo, devemos preocupar-nos com todas as interpretações individuais possíveis – não apenas 
num momento específico no tempo, mas também à medida que mudam no tempo.’6 Ou seja, não tendo traços 
específicos (hábitos de determinada(s) pessoa(s)) a informar as nossas decisões projectuais, parece só nos 
restar o caminho da abertura e da flexibilidade; resta disponibilizar um suporte d(e) dispositivo mínimo, ou 
seja, um conjunto de elementos com os quais o habitante que vier criará, ele próprio, o seu espaço, dando 
continuidade e identidade ao projecto que nós começámos. 

*

 Os proprietários do apartamento mostraram-se dispostos a experimentar uma nova estratégia de dispo-
nibilização da propriedade. Aceitaram incluir o usuário (ou, por outras palavras, o(s) seu(s) inquilino(s)) 
na definição do espaço que lhe(s) vai ser entregue e experimentar uma nova forma de relação contratual. 
Encontrada nos proprietários a vontade de embarcar nesta aventura, delineámos um processo (de projecto) 
organizado em 7 fases: 

— (proprietário - arquitecto)
 1. Reconhecimento das pré-existências: elementos fixos e elementos móveis
 2. Construção dos painéis flexíveis - [mobilidades 1]
 3. Definição de uma estratégia sobre o mobiliário - [mobilidades 2]
 4. Comunicação
— (proprietário - usuário - arquitecto)

5. Decisão e organização - [mobilidades 1 e 2]

6 HERTZBERGER, Herman. (1996). Liçoes de arquitetura. [trad.: Carlos Eduardo Lima Machado]. São Paulo: Martins Fontes, p. 
92.

i05- Esquema representativo 
do momento em que se perce-
beu que a resposta ao pedido 
passaria pela armação de um 
processo.i05
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— (usuário)
6. Objectos de identificação
7. Ocupação 

 As três primeiras fases fazem parte da elaboração do suporte d(e) dispositivo mínimo e têm como inter-
venientes o arquitecto e o proprietário; a quarta fase diz respeito à comunicação desse suporte e a quinta 
aos momentos de decisão e de intersecção do saber técnico do arquitecto com o saber do habitante; por fim, 
as últimas duas fases dizem respeito apenas ao usuário, que deverá, por essa altura, começar a sentir-se em 
casa. 
 A armação deste processo (que começa no reconhecimento da circunstância de projecto e termina com 
a ocupação/apropriação feita pelo usuário) é a nossa resposta ao pedido dos proprietários e estabelece um 
novo tipo de relação contratual. O proprietário e o arquitecto concordam em iniciar um vínculo que perdu-
rará por tempo indeterminado: após as intervenções estruturais [mobilidades 1] e a preparação dos elemen-
tos móveis [mobilidades 2], estabelece-se entre o proprietário e o usuário uma relação contratual que não se 
extingue na mera prestação de um serviço mas na qual, pelo contrário, o proprietário garante a mediação do 
arquitecto que, através do seu saber, contribuirá para que o apartamento seja realmente um espaço onde o 
usuário/habitante se sinta em casa. 
 Este (processo) é o nosso projecto de arquitectura para a remodelação do apartamento: um projecto que 
não tem um estilo nem uma imagem acabada, não depende de uma moda nem da estética de uma época; um 
projecto concebido como suporte a ser concluído pelo outro. 



[os quartos de M.]





E, agora, falemos de casas alugadas:

 ‘Problema menor. 
 Quando, num dado quarto, mudas a posição da cama, poderás dizer que  mudas de quar-
to, ou quê?

 O que significa viver num quarto? Viver num quarto significa possuí-lo? O que quer dizer 
tomar posse de um lugar? A partir de quando é que algum lugar se torna verdadeiramente 
teu? Será a partir de quando pões três pares de meias para lavar num cesto cor-de-rosa? A 
partir de quando aqueces o teu spaghetti num camping-gaz? A partir de quando usas todos 
os cabides descombinados do armário? A partir de quando colas na parede postais antigos 
[...]? A partir de quando lá experimentas as dores da ansiedade, a exaltação da paixão, ou a 
tormenta de uma dor de dentes? A partir de quando penduras cortinas adequadas na janela, 
pões papel de parede e lixas o parquet do chão?’1

*

 São 5 os quartos por onde passei: o quarto de casa, o 1º quarto no Porto, o quarto de Bue-
nos Aires, o quarto de Amesterdão e o 2º quarto no Porto.

1 PEREC, Georges. 1974. Species of space and other pieces. London: Penguin, p. 24.



 O quarto de casa não é um quarto alugado; é meu há quase 20 anos e é sempre a ele que 
regresso nos fins-de-semana ou depois das estadias no estrangeiro. Ao longo do tempo este 
quarto sofreu muitas alterações, talvez para acompanhar a minha própria evolução; em algu-
mas fases as mudanças fizeram-se duas a três vezes por ano e noutras muito esporadicamente. 
Este quarto tem uma janela, uma porta, um armário embutido e um único ponto de luz central, 
no tecto. A mobília foi desenhada por peças que, apesar de não terem sido pensadas para se 
organizarem de outra maneira, têm uma geometria que permite várias e diferentes combina-
ções, o que constitui/u uma vantagem enorme nas aventuras de mudança. 

i01- O quarto de casa, planta e corte da 
organização inicial. 

i03- Peças que compõem o mobiliário do 
quarto de casa.

i02- Plantas e cortes das disposições experi-
mentadas no quarto de casa.



 O 1º quarto no Porto foi a minha casa durante 4 anos; era o quarto da semana, já que 
ao fins-de-semana regressava ao quarto de casa. Era um quarto alugado sem mobília e, por 
isso, pediu-se uma cama emprestada a uma tia, trouxe-se uma mesa e uma cadeira de casa, 
comprou-se uma estante e uma mesinha e, embora estas mobílias não fossem compostas por 
peças, como no quarto de casa, o reboliço aconteceu na mesma. Havia também uma janela 
grande, um armário embutido e no tecto um ponto de luz central. Não se podia colar coisas na 
parede e, por isso, durante algum tempo, a estante esteve desencostada dela, ficando perpen-
dicular a ela, para nas suas costas se colarem trabalhos, interesses, deveres e outras coisas 
pessoais. 

i04- O 1º quarto no Porto, plantas das 
disposições experimentadas. 

 No quarto de Buenos Aires vivi apenas 5 meses, durante os quais não foram feitas mu-
danças. Era um quarto partilhado, só usado para dormir e para esperar o passar do tempo; era 
impessoal e, por ter duas camas encostadas numa parede, uma janela noutra e uma porta e um 
armário pesadíssimo na outra ainda, não restavam grandes alternativas. O quarto sempre foi 
de Buenos Aires, mas nunca foi verdadeiramente meu.

i05- O quarto de Buenos Aires, planta.



i06- O quarto de Amesterdão, plantas e 
cortes da organização inicial e da solução 
alternativa encontrada. 

 No quarto de Amesterdão também passei apenas 6 meses. Amesterdão parecia o lugar 
ideal para a mudança porque todas as semanas se encontravam mobílias nas ruas, à entrada 
dos prédios e à espera que alguém lhes desse um novo uso ou que a recolha municipal as le-
vasse. Assim se foi enchendo o quarto de Amesterdão: onde antes só havia uma cama (eleva-
da do chão) e um cabide, passou a haver também uma secretária, uma cómoda, um banquinho 
e muitas coisas coladas nas paredes. Uma janela enorme e sem persianas -costume tipicamen-
te holandês - deixava o exterior entrar no quarto, fazendo-se sentir o contraste entre os dias 
mais longos e os mais curtos do ano bem como as transformações do Rembrandt Park, que 
ia mudando conforme as estações, conheci-o despido e vi-o encher-se de verde. Foi o quarto 
mais pequeno onde vivi, mas vivi-o bem.

 Durante mais 5 meses vivi no 2º quarto do Porto; de todos os quartos por que passei este 
foi o único desenhado, organizado e “decorado” por um arquitecto. E foi, aliás, nesse quarto 
que este trabalho começou a ganhar forma. Parecia um quarto óptimo, a noção de verticali-
dade e amplitude habitavam ali, materiais de qualidade e peças de algum valor decoravam a 
casa, antiga mas restaurada. Dividido em dois pisos, no de baixo havia uma área de trabalho 
e de estar e, em cima, ficava a cama, uma grande cómoda e um cabide. Os dois pisos não 



coincidiam verticalmente e, por isso, era possível ver-se de um para o outro, em continuidade. 
No piso inferior uma grande janela dava para a rua, o que me agradou muito porque nunca 
tinha vivido mesmo “em cima” da rua (apenas acima - em Buenos Aires num 3º ou 4º andar - 
e muito acima - num 9º andar, em Amesterdão). No Verão o quarto era muito quente, e dormir 
na parte de cima tornou-se ainda pior: abria-se a janela que havia na cobertura, quase por cima 
da cama, mas entravam mosquitos que era impossível apanhar num espaço tão vertical... Ha-
via vontade de trocar a área de dormir para baixo, mas as escadas íngremes desencorajavam 
qualquer tentativa. Aos pés da cama havia um vidro aberto sobre a sala, interessante comuni-
cação, mas, às vezes, um obstáculo à privacidade. Não houve mudanças durante os 5 meses, 
não por não haver vontade, ou necessidade, mas porque a estrutura (as escadas, as peças de 
mobiliário pesadas, de madeira maciça e os cuidados a ter com as peças que não me perten-
ciam) não facilitava qualquer tipo de operação. Depois da boa impressão estética inicial, os 
aspectos que acabo de descrever tornaram o 2º quarto no Porto menos atractivo para alguém 
com vontade de mudanças constantes e frequentes.

i07- Planta e corte do 2º quarto no Porto.



i08- ‘À procura de conforto 
numa poltrona incómoda’. 
Bruno Munari, publicado na 
Domus #202, em 1944.



‘No meu quarto a cama estava aqui, o armário ali e no meio a mesa. Até que me aborreci. Pus então a cama 

ali e o armário aqui. Durante um tempo senti-me animado pela novidade. Mas o aborrecimento acabou por 

voltar. Cheguei à conclusão de que a origem do aborrecimento era a mesa, ou melhor dizendo, a sua situação 

central e imutável. Passei a mesa para ali e a cama para o meio. O resultado foi inconformista. A novidade 

voltou a animar-me, e enquanto durou conformei-me com a incomodidade inconformista que tinha causa-

do. Pois sucedeu que não podia dormir com a cara virada para a parede, o que sempre tinha sido a minha 

posição preferida. Mas ao fim de certo tempo, a novidade deixou de ser tal e não havia nada mais do que 

incomodidade. Portanto pus a cama aqui e o armário no meio. Desta vez a mudança foi radical. Já que um 

armário no meio de um quarto é mais que inconformista. É vanguardista. Mas ao fim de certo tempo... Ah, 

se não fosse por “esse certo tempo”. Para ser breve, o armário no meio também deixou de parecer-me algo 

novo e extraordinário. Era necessário levar a cabo uma ruptura, tomar uma decisão determinante. Se dentro 

de uns limites determinados não é possível nenhuma mudança verdadeira, então há que trespassar esses li-

mites. Quando o inconformismo não é suficiente, quando a vanguarda é ineficaz, há que fazer uma revolução. 

Decidi dormir no armário. Quem-quer que tenha tentado dormir num armário, de pé, saberá que semelhante 

incomodidade não permite dormir em absoluto, para não falar dos pés inchados e das dores de coluna. Sim, 

essa era a decisão correcta. Em êxito, uma vitória total. Já que desta vez, “certo tempo” também se mostrou 

impotente. Ao fim de certo tempo, pois, não só  não cheguei a habituar-me à mudança - quer dizer, a mudan-

ça continuava a ser uma mudança -, mas pelo contrário, cada vez estava mais consciente dessa mudança, 

pois a dor aumentava à medida que passava o tempo. De modo que tudo tinha corrido perfeitamente a não 

ser a minha capacidade de resistência física, que tinha os seus limites. Uma noite não aguentei mais. Saí do 

armário e meti-me na cama. Dormi três dias e três noites seguidos. Depois pus o armário junto à parede e a 

mesa no meio, porque o armário no meio chateava. Agora a cama está de novo aqui, o armário ali e a mesa 

no meio. E quando me consome o aborrecimento, lembro-me dos tempo em que fui revolucionário.’

MROZEK, Slawomir. A vida difícil. 1991. 



*

 Diz-nos o número 9 da publicação ReHabitar que a mudança é um estado de ânimo. Para 
mim esse estado de ânimo tem uma relação com a capacidade de resistência, com o incon-
formismo de querer testar outras soluções e com a não aceitação de que é assim porque não 
podia ser de outra maneira. ‘Uma das evidências mais claras a este respeito está relacionada 
com o acto de mudar os móveis de lugar; coisa que, aliás, muita gente pratica de forma in-
tuitiva e ainda compulsiva. Quiçá este seja o modo mais efectivo de tornar visível uma crítica 
não verbalizada ao espaço que habitamos. Mudar a disposição dos móveis - que não é o 
mesmo que mudar de móveis - é, portanto, a melhor maneira de pôr à prova a capacidade de 
transformação da casa em que vivemos. Pensamos que esta simples operação é uma mudança 
profunda. Alterando a disposição dos móveis modificamos a forma de usar a casa; mudar os 
móveis de lugar também é um convite a reabitá-la.’2

2 ‘Una de las evidencias más claras al respecto está relacionada con el hecho de cambiar los muebles de lugar; 
cosa que, por otra parte, mucha gente practica de forma intuitiva y aún compulsiva. Quizás éste sea el modo más 
efectivo de hacer visible una crítica no verbalizada al espacio que habitamos. Cambiar la disposición de los
muebles – que no es lo mismo que cambiar los muebles – es, por tanto, la mejor manera de poner a prueba la 
capacidad de transformación de la casa en la que vivimos. Pensamos que esta simple operación es un cambio pro-
fundo. Alterando la disposición de los muebles modificamos la forma de usar la casa; cambiar los muebles de lugar 
también es una invitación a rehabitarla.’ MONTEYS, Xavier; c/ a colaboração do Grupo de Investigación Habitar. 
(2012). Rehabitar en nueve episodios. Madrid: R. Sánchez Lampreave. Rehabitar #1, p. 25.



 Fazer mudanças é uma vontade (e às vezes uma necessidade) frequente e comum a todos 
os homens, embora não em igual medida, e é também uma oportunidade para exercer um 
novo olhar sobre a casa, porque com a mudança desaparece a imagem quotidiana a que 
estamos habituados e, a partir desse momento, surgem outras possibilidades. Além disso, ao 
fazermos mudanças fazemos um balanço, um inventário, não só da casa mas também da nossa 
vida, essa acção supõe uma tomada de consciência do que é a casa e do que ela contém. 
 Fazer mudanças implica: primeiro, desmontar a casa; segundo, seleccionar os objectos 
que, como já não estão no seu lugar habitual, podem sugerir novos usos e permitem impro-
visar uma cadeira, uma estante ou uma mesa sem as limitações das peças reais, incapazes de 
subtrair o seu aspecto, posição, dimensões; e terceiro, montar de novo, doutra maneira no 
mesmo espaço ou noutro. 
 As crianças são grandes subversivas dos espaços e dos objectos porque não estão (ainda) 
formatadas para o uso “correcto” das coisas. Propõem maneiras inconformadas (que ainda não 
foram conformadas, moldadas) de as utilizar, permitem-se usar mesas como casas, vãos de 
escadas como esconderijos protegidos e muitas outras coisas. Às vezes, para descobrir outras 
possibilidades é preciso “ser criança”, pôr em marcha a imaginação e “usar mal” os objectos, 
os espaços e todas as coisas. 

*

 Os relatos da passagem pelos 5 quartos de M. e do estado de ânimo que é a mudança põem 
em evidência uma condição de habitar transitório e temporário em que a casa assume sentidos 
e materializações diferentes; apesar de, enquanto conceito, o termo casa ser comum a todos 
porque corresponde a uma parte indispensável da vida humana. Como diz Bernard Leupen, se 
perguntarmos a um Eskimo e a um Sul Africano o significado de casa eles poderão responder 
nos mesmos termos mas, ainda assim, descrever espaços muito diferentes. Similarmente, a 
casa de alguém que vive com a família e trabalha a partir de casa deve, seguramente, ser dife-
rente da casa de alguém que apenas, e talvez ocasionalmete, a usa para dormir.
 ‘Quando a nossa localização imediata coincide com o centro do nosso espaço existêncial 
experimentamos a sensação de “estar em casa”’3, mas podemos ter esta sensação não só 
quando efectivamente estamos na nossa casa como também quando estamos na rua, no nosso 
local de trabalho, na casa de um amigo ou em qualquer outro lugar. Quando não nos sentimos 
em casa, experimentamos a sensação de estar a caminho, em algum lugar, ou perdidos4, se 

3 NORBERG-SCHULZ, Christian. (1975). Existencia, espacio y arquitectura. [trad.: Adrian Margarit]. Barcelona: 
Blume, p. 43.
4 Ibidem.



deixamos a estrutura conhecida do nosso espaço existencial. 
 Nos dias de hoje e na cultura ocidental factores como a facilidade de comunicação, a 
mobilidade, a partilha de casa por pessoas sem relação familiar e o aumento do número de 
profissionais a trabalhar a partir de casa, do turismo, da imigração, do número de pessoas a 
viverem sozinhas, e de famílias recompostas, têm vindo a alterar brutalmente as lógicas da 
habitação e têm feito com que o sentir-se em casa se refira cada vez menos a uma única casa e 
mais a lugares de trânsito. 
 Em adição a esta conjuntura, talvez os relatos da passagem pelos 5 quartos sugiram que 
o sentir-se em casa pode ter diferentes níveis de intensidade e que pode ser influenciado pela 
liberdade de adaptação que a estrutura espacial permite. 
 No mundo ocidental, o simples facto de nomearmos os espaços em função de activida-
des básicas como dormir (quarto), cozinhar (cozinha), comer (sala de jantar), reunir (sala de 
estar), fazer a higiene (casa-se-banho) e lavar (lavandaria) impõe, à partida, uma utilização 
pré-definida. Esta questão é cultural. No Japão, por exemplo, os espaços nomeiam-se de acor-
do com a relação que têm uns com os outros (divisão grande, divisão intermédia, divisão junto 
à grande...) e não pela sua função. Enquanto que, para nós, a cada actividade corresponde um 
espaço específico, para os japoneses um espaço pode acomodar diferentes actividades bem 
como cada actividade pode ocorrer em diferentes espaços. Este traço subtil do nosso (ociden-
tal) modo de fazer e pensar a habitação, parecendo insignificante, acaba por se traduzir, muitas 
vezes, numa restrição à apropriação livre e, consequentemente, numa adversidade para quem 
tenta sentir-se em casa. 
 Este tema diz respeito a toda a arquitectura doméstica mas, no panorama actual em que, 
como descrevemos, o habitar tem uma condição cada vez mais transitória, é ainda mais ur-
gente pensá-lo para os casos em que a casa não é a casa própria mas sim uma casa alugada. 
Porque, se na primeira situação os proprietários desenham e podem alterar os espaços a seu 
bel-prazer, na segunda os habitantes sujeitam-se, muitas vezes, a um espaço impositivo que 
não lhes corresponde, não traduz o seu espaço existencial e no qual não têm liberdade/autori-
zação para fazer mudanças. 



i09- Esquema de trabalho: comparação entre a abordagem 
funcional dos espaços na cultura ocidental e na cultura 
japonesa. 
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 Organizado num único piso, com duas frentes (orientação norte-sul), dois quartos, duas casas-de-ba-
nho, uma área de distribuição, uma cozinha e uma sala de estar e jantar, o apartamento corresponde à mais 
universal maneira de construir para o mercado imobiliário. Anónimo, inflexível e autoritário o espaço não 
potencia a criatividade dos usuários. A compartimentação existente é limitadora: por exemplo, cerca de 10 
m2 de cozinha, encerrados em si próprios, servem apenas a função de cozinhar, não havendo sequer espaço 
para uma boa mesa7, o que, além de reduzir a versatilidade daquela divisão, constitui uma perda de espaço 
para o habitante que opte por nunca cozinhar em casa (algo que não é de todo incomum nas cidades e tem-
pos de hoje).
 ‘Frequentemente, o mercado oferece casas com um sistema de relação entre divisões muito simples. A 
cada estância corresponde uma porta que permite o acesso desde um corredor ou um distribuidor.’ 8 Isto 
verifica-se no apartamento: paredes e portas encerram todas as divisões, tornando o espaço incomunicável 
de umas áreas para as outras e dando uma sensação de ambientes pequenos e castradores de possibilidades 
mais criativas da organização espacial.
 Habitar este apartamento significa habitar em altura num centro urbano. O distanciamento do solo priva 
os habitantes de uma série de vivências: não se pode estar sentado dentro de casa a ver a chuva lá fora a 
cair no chão e perde-se o contacto visual de proximidade com outras pessoas que passem na rua. Mas este 
distanciamento e isolamento face ao contexto não significam necessariamente que se perca a relação com 
a rua e com a cidade. Ao contrário das casas rurais e suburbanas, estes apartamentos são absolutamente 
dependentes dos serviços que estão no exterior próximo, devendo, por isso, o habitante relacionar-se com 
ele e continuar a viver a cidade. 
 No apartamento em questão a ausência de características favoráveis à relação com o exterior é agravada 
pela quase inexistência de janelas altas (até ao chão); a única janela deste tipo, e com varanda, fica num dos 

7 Ler na p. 87 desta Dissertação o que se entende por boa mesa.
8 MONTEYS, Xavier; c/ a colaboração do Grupo de Investigación Habitar. (2012). Rehabitar en nueve episodios. Madrid: R. Sán-
chez Lampreave, #5 p. 9.

i. circunstância de projecto: elementos fixos 

i06- Desenho de levantamento do apartamento. 



110

quartos. Isto leva a que, em qualquer outra divisão em que o habitante esteja sentado, ele não consiga ver 
mais do que o céu.  
 Também tendemos a acreditar que as relações vicinais são mais fortes nas habitações que se relacionam 
com a rua e nas que não são urbanas. Talvez isso não esteja tão relacionado com o espaço arquitectónico 
como está com os modos de vida dos habitantes, mas a redução e a subvalorização do momento de transi-
ção entre espaço público e espaço privado individual poderão contribuir para esse enfraquecimento. Num 
apartamento essa transição não se faz directamente, o que deveria constituir uma oportunidade: do espa-
ço público passa-se para um espaço privado comum e, só depois, daí para o espaço privado individual (a 
residência). Este espaço privado comum, de todos os habitantes do prédio, poderia oferecer um espaço de 
encontro, no entanto, na maior parte das vezes (como acontece no caso que estamos a trabalhar), a oportu-
nidade é completamente desaproveitada e esse espaço resume-se a uma caixa de escadas, um elevador e pa-
tamares de medidas pouco generosas que permitem, em cada piso, a entrada no espaço privado individual. 
Além destes aspectos, achamos que as relações entre vizinhos não terão impacto para os habitantes deste 
apartamento também devido à curta duração das suas estadias. 

  

i07, i08- Cozinha.
i09, i10- Casa de banho.
i11- Hall de entrada.
i12, i13- Sala.

i07
i08 i09

i10

i11 i12

i13



Disposição do mobiliário aquando da ocupação do apartamento pelos proprietários
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ii. circunstância de projecto: elementos móveis

 Nos dias de hoje, o mobiliário é entendido como uma necessidade porque os equipamentos que utiliza-
mos assim o exigem; computadores, televisões, impressoras, rádios, máquinas de café, chaleiras eléctricas, 
microondas... Mas, além disso, o mobiliário é um símbolo e meio de identificação que permite, por exem-
plo, ao habitante que muda de casa levar consigo determinadas peças que não o obriguem a abandonar por 
completo aquilo que antes reconhecia como casa e a começar do zero, numa tábua rasa.   
 Nas casas vulgarmente alugadas, o mobiliário e os equipamentos correspondem ao domínio mais facil-
mente controlável pelo habitante. Estes elementos, móveis e/ou tendencialmente móveis, são essenciais no 
processo de identificação do habitante com a (sua própria) casa. O mobiliário pode oferecer um domínio de 
acção porque pode ser constantemente substituído e facilmente transformado pelos habitantes que tomem 
a iniciativa de agir. As pessoas habitualmente pintam móveis, mandam estofar sofás com novos padrões ou 
cores, trocam os móveis de lugar, etc. 

 ‘O mobiliário, deste modo, sustenta a intensa interacção que queremos ter com o nosso ambiente ime-
diato.’9

 Nas primeiras visitas ao apartamento reparamos que continha alguns móveis, cadeiras, mesas e estan-
tes deixadas pelos habitantes anteriores. Os proprietários informaram-nos da sua intenção inicial de, uma 
vez remodelada a cozinha, organizarem estas peças no resto da casa para a poderem alugar mobilada sem 
necessidade de mais investimento; acrescentaram ainda que tinham armazenado noutro espaço mais alguns 
itens, que serviram em tempos outros homens e outros espaços mas que agora não eram utilizados. Ten-
do em vista o pedido dos proprietários e a possibilidade de reutilização, fizemos um levantamento dessas 
peças. 

9 ‘The furniture level thus supports the intensive interaction we now expect to have with our immediate environment.’ HABRAKEN, 
N. John. (1998). The structure of the ordinary: Form and control in the built environment. Edited by Jonathan Teicher. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, p.80.

‘Furniture serves functional requirements and the need to ex-
press issues of power, prestige, and taste in a far more fluid way. 
It provides a level of control requiring no long-term commit-
ment, eminently suited to the fast-paced tranformational rhythm 
of the individual and the small group.’

HABRAKEN, N. J.; BOEKHOLT, J. Th.; DINJENS, P. J. M.; 
THIJSSEN, A. P.. (1981). Variations: The systematic design of 
supports. [trad.: W. Wiewel] Cambridge, Massachusetts: MIT 
Press [ed. orig. Denken in varianten, 1974], p. 80.





Elementos móveis
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Arrumação

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira de pinho; 
faz conjunto com peça E08 e E09 | Di-
mensões - altura 177 cm; largura 105 
cm; profundidade - 22,5 cm.

Estado de conservação - bom | Des-
crição - madeira de pinho e vidro; pra-
teleiras amovíveis; faz conjunto com 
peça E002 e E007 | Dimensões - altura 
195,5 cm; largura 85 cm; profundida-
de 45 cm.

Estado de conservação - com mar-
cas de uso | Descrição - madeira de 
pinho; faz conjunto com peças E006 | 
Dimensões - altura 190,5 cm; largura 
44,5 cm; profundidade 37,5 cm.

Estado de conservação - com mar-
cas de uso | Descrição - madeira de 
pinho; faz conjunto com peças E005 | 
Dimensões - altura 190,5 cm; largura 
86,5 cm; profundidade 37,5 cm.

Estado de conservação - bom | Des-
crição - madeira lacada de branco; 
prateleiras amovíveis; faz conjunto 
com peça M020 | Dimensões - altura 
198 cm; largura 90 cm; profundidade 
34 cm.

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira de pinho; 
faz conjunto com peça E004 e E007 | 
Dimensões - altura 195,5 cm; largura 
85 cm; profundidade 42 cm.

Peça E01 Peça E02

Peça E03 Peça E04 Peça E05

Peça E06

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira de pinho; 
faz conjunto com peça E002 e E004 | 
Dimensões - altura 195,5 cm; largura 
85 cm; profundidade 42 cm.

Peça E07

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira de pinho; 
faz conjunto com peça E03 e E09 | Di-
mensões - altura 88 cm; largura 165 
cm; profundidade 22 cm

Peça E08

Estado de conservação - bom | Des-
crição - madeira de pinho; faz conjun-
to com peça E03 e E08 | Dimensões 
- altura 89 cm; largura 27,5 cm; pro-
fundidade 25 cm.

Peça E09

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira de cas-
tanho | Dimensões - altura 169 cm; 
largura 163 cm; profundidade 54 cm.

Peça E10

Estado de conservação - bom | Des-
crição - madeira de pinho | Dimensões 
- altura 108 cm; largura 53,5 cm; pro-
fundidade 37 cm.

Peça A11
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Estado de conservação - mau | Des-
crição - mdf pintado de branco | Di-
mensões - altura 85 cm; largura 70 
cm; profundidade 32 cm.

Peça A12

Estado de conservação - bom | Des-
crição - madeira de castanho | Dimen-
sões - altura 65 cm; largura 42,5 cm; 
profundidade 34 cm.

Peça M13

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - mdf folheado | 
Dimensões - altura 55 cm; largura 40 
cm; profundidade 48 cm.

Peça M14

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - mdf folheado | 
Dimensões - altura 88 cm; largura 165 
cm; profundidade 22 cm

Peça M15
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Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira de pinho 
| Dimensões - altura 70 cm; largura 60 
cm; profundidade 60 cm.

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira de pinho 
| Dimensões - altura 49 cm; largura 82 
cm; profundidade 45 cm.

Estado de conservação - bom | Des-
crição - madeira de pinho | Dimensões 
- altura 40,5 cm; largura 52 cm; pro-
fundidade 30 cm.

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira e mármo-
re | Dimensões - altura 78 cm; largura 
36 cm; profundidade 35 cm.

Peça M23

Peça M26Peça M25Peça M24

Apoio

Estado de conservação - mau | Des-
crição - madeira | Dimensões - altura 
78,5 cm; largura 98 cm; profundidade 
35 cm.

Peça A16

Estado de conservação - bom | Des-
crição - madeira de bambu; módulo 
central destacável | Dimensões - altura 
- 86 cm; largura - 114 cm; profundida-
de - 39,5 cm | Módulo - altura 80 cm; 
largura 40,5 cm; profundidade 36 cm.

Peça A17

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira de cas-
tanho | Dimensões - altura 105,5 cm; 
largura 81 cm; profundidade 40 cm.

Peça A18

Estado de conservação - bom | Des-
crição - madeira de pinho | Dimensões 
- altura 74 cm; largura  119 cm; pro-
fundidade 75 cm.

Peça M19

Estado de conservação - mau | Des-
crição - estrutura metálica com tampo 
de metálico revestido; uma gaveta | 
Dimensões - altura 70 cm; largura 100 
cm; profundidade 50 cm.

Peça M20

Estado de conservação - bom | Des-
crição - granito e madeira | Dimen-
sões - altura 75 cm
largura 56 cm; profundidade 28 cm.

Peça M21

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira lacada de 
branco; faz conjunto com peça E001 | 
Dimensões - altura 70 cm;
largura 46 cm; profundidade 35 cm.

Peça M22
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Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira de pinho 
| Dimensões - altura 110 cm; largura 
195 cm; profundidade 95 cm.

Estado de conservação - bom | Des-
crição - estrutura metálica | Dimen-
sões - altura 30 cm; largura 98 cm; 
profundidade 182 cm.

Deitar
Peça D27 Peça D28

Peça D29

Estado de conservação - bom | Des-
crição - espuma de alta densidade, te-
cido e feltro | Dimensões - altura 20 
cm; largura 100 cm; profundidade 183 
cm.
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Estado de conservação - bom | Des-
crição - plástico e aço inox | Dimen-
sões - altura 50 cm/61 cm; largura 38 
cm; profundidade 38 cm

Estado de conservação - mau | Des-
crição - madeira de mogno | Dimen-
sões - altura 85 cm; largura 37 cm; 
profundidade 37 cm.

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira de pinho 
| Dimensões - altura 95 cm; largura 41 
cm; profundidade 41 cm.

Estado de conservação - como novo | 
Descrição - estrutura de madeira com 
revestimento têxtil cor de laranja ave-
ludado | Dimensões - altura 95 cm;
largura 100 cm; profundidade 100 cm.

Estado de conservação - mau | Des-
crição - estrutura em madeira com 
revestimento têxtil verde | Dimensões 
- altura 80 cm; largura 80 cm; profun-
didade 80 cm.

Peça C33 Peça C34 (x2)

Peça C35 (x4) Peça C36 (x4) Peça C37

Sentar

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - plástico e metal | 
Dimensões - altura 44 cm; largura 26 
cm; profundidade 26 cm.

Peça C30

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira de pinho 
e tecido | Dimensões - altura 96 cm; 
largura 76 cm; profundidade 88 cm.

Peça C31 (x2)

Estado de conservação - bom | Des-
crição - madeira de cerejeira e tecido | 
Dimensões - altura 95 cm; largura 64 
cm; profundidade 55 cm.

Peça C32
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Complementares

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - mdf folheado de 
branco | Dimensões - altura 2 cm; lar-
gura 250 cm; profundidade - 80 cm.

Estado de conservação - mau | Des-
crição - mdf lacado de branco | Di-
mensões - altura 3,5 cm; largura 120 
cm; profundidade 60 cm.

Peça M38 Peça M39 (x2)

Estado de conservação - bom | Des-
crição - madeira de faia; faz conjunto 
com peças M0282 e M023 | Dimen-
sões - altura 8 cm; largura 168 cm; 
profundidade 32 cm.

Peça P40 (x2)

Estado de conservação - bom | Des-
crição - madeira de faia | Dimensões 
- altura 64,5 cm; largura 88 cm; pro-
fundidade 47,5 cm; espessura 8 cm.

Estado de conservação - com marcas 
de uso | Descrição - madeira de sucu-
pira | Dimensões - altura 10 cm; largu-
ra 64 cm; profundidade 31 cm.

Peça P41 (x2) Peça P42

Estado de conservação - bom | Des-
crição - metal pintado de branco | 
Dimensões - altura 70 cm; largura 60 
cm; profundidade 34 cm.

Peça P43 (x2)

Estado de conservação - bom | Des-
crição - madeira de pinho | Dimensões 
- altura 78 cm; largura 75 cm; profun-
didade 45 cm.

Peça P44 (x4)
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 Muitas vezes as mudanças levadas a cabo nos espaços não estão relacionadas com o seu envelhecimento 
ou deterioração mas antes com o aspecto, que se considera antiquado; isso leva as pessoas a pintar paredes, 
tectos e/ou a substituir pavimentos mas não acrescenta nenhuma melhoria no modo de habitar a casa. No 
exercício em causa, após uma visita ao apartamento acompanhados de um construtor, concluímos que devi-
do à idade avançada do prédio, umas intervenções plásticas deste género justificariam/obrigariam outras. 
 Por exemplo, não faria sentido substituir os revestimentos da casa-de-banho e não aproveitar a oportuni-
dade para substituir também as canalizações que terão mais de 30 anos; substituindo-se as canalizações da 
casa-de-banho e da cozinha (o que, nesta última, terá de ser feito obrigatoriamente), não faria sentido deixar 
um tramo de canalização antiga a passar no hall de entrada (tramo que liga as canalizações da cozinha à ca-
sa-de-banho); mas para substituir também esse tramo teria de se levantar a tijoleira do hall de entrada, logo 
deveria colocar-se um novo pavimento; mas a colocação de novos pavimentos implicaria a retirada dos 
rodapés existentes, que por sua vez “casam” com as esquadrias das portas, e estas com as portas... Todos es-
tes elementos ligadas há anos fazem com que a alteração de uma das partes implique a afinação de todas as 
outras, ou então uma substituição total, o que aliás não haveria de ficar muito mais caro pois a mão de obra 
implicada nesta opção seria menor do que na primeira. 
 Mas a nossa intervenção pretende ser sustentável. Além de não querermos reduzi-la a uma mudança 
de aspecto, trata-se também de sustentabilidade, de uma vontade de aproveitar, de encarar o edifício e os 
objectos como coisas que ainda têm vida útil. Tendo este propósito, a ideia alargada de que “é mais barato 
fazer de novo do que reparar”, embora muitas vezes possa ser verdadeira, não pode ser a única vertente a 
considerar e parece-nos, neste contexto, indefensível. 
 Dadas todas as circunstâncias, procurámos uma solução a que chamámos suporte d(e) dispositivo míni-
mo: focámo-nos primeiro na obrigatoriedade de reformular a cozinha e, depois, na intenção de flexibilizar 
os usos em cada divisão ou, por outras palavras, de libertar cada divisão da obrigatoriedade de ser usada 
para a actividade a que deve o nome. Em suma, interessa-nos dotar o apartamento de uma liberdade que 

iii. apartamento: circunstância de projecto para um suporte (d)e dispositivo mínimo - 
mobilidades 1

‘Only when individuals can make their own decisions concern-
ing the plan and equipment of their dwelling can the dwelling 
be expected to truly reflect personal aspirations.’ 

HABRAKEN, N. J.; BOEKHOLT, J. Th.; DINJENS, P. J. M.; 
THIJSSEN, A. P.. (1981). Variations: The systematic design of 
supports. [trad.: W. Wiewel] Cambridge, Massachusetts: MIT 
Press [ed. orig. Denken in varianten, 1974], p. 21.
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não existia até então, tentando preservar tudo o que puder ser preservado e evitando intervenções mera-
mente plásticas que apenas tenham em vista tornar actual um espaço antigo porque, à partida, implicariam 
desperdícios de materiais que ainda cumprem a sua função.

*

 Na base do desenho de um suporte mínimo está a ideia de que o apartamento que há-de vir deve ser 
o resultado da intersecção de duas posições de responsabilidade, uma primeira componente de projecto, 
elaborada pelo arquitecto, prepara as condições para que a segunda componente, na qual o habitante pode 
adaptar e mudar o espaço conforme desejar, tenha lugar. O reconhecimento destas duas posições de respon-
sabilidade e saber na definição do que virá a ser o apartamento dá ao habitante uma força evidente, que na 
maior parte dos projectos de habitação em massa é inexistente. 
 Por uma questão de economia de meios decidimos manter a localização da cozinha, as casas-de-banho 
e um quarto nas formas existentes e convencionais, sem alterações significativas. Decidimos depois fazer 
algumas demolições tendo em vista a relação entre espaços e o intercâmbio de usos: demolir a parede que 
dividia a cozinha da sala e as paredes que dividiam a sala do hall de entrada. A demolição das paredes 
entre a sala e o hall de entrada inclui a perda de um painel de vidros biselados que inicialmente queríamos 
manter como símbolo da história daquele lugar, no entanto, este elemento condicionava significativamente 
a flexibilização que se pretendia e, portanto, decidimo-nos pela sua retirada. Do mesmo modo, um roupeiro 
embutido, num dos quartos existentes, foi eliminado por entendermos que, contrariando a versatilidade do 
espaço, remetia automaticamente para o uso daquela divisão como quarto. Ainda assim, as marcas de todos 
estes elementos ficaram assinaladas no chão (por um material diferente do restante pavimento) porque, 
além de serem as marcas de um passado que não se quer ignorar, deixá-las visíveis corresponde à solução 
mais económica pois permite manter os pavimentos existentes e apenas rematar as “feridas” causadas pelas 
alterações. 
 Por considerarmos que o usuário deve ter um papel activo não só na escolha da decoração da sua casa 
mas também na organização compartimental procurámos uma estratégia complementar às demolições e ca-
paz de satisfazer essa condição. Simultâneamente, à abordagem meramente utilitária de poder aceder a uma 
divisão através de uma porta quisemos acrescentar outra que poderá pôr as peças em relação directa entre 
si, na qual um quarto poderá relacionar-se com um estúdio contíguo, a cozinha poderá abrir-se à sala e esta 
poderá ampliar-se até ao espaço distribuidor. Com uma estratégia deste género a casa poderá transformar-se 
diariamente, recuperando a independência de cada divisão quando necessário e só assim o apartamento será 
capaz de conviver com a indeterminação, e/ou poderá viver dela. 
 É certo que, para se desenhar uma casa, deve ter-se em conta como dar espaços adequados às diferen-
tes actividades levadas a cabo pelo habitante específico, mas perante um leque tão grande de solicitações 
mutáveis (e às vezes contraditórias) colocadas à habitação e, principalmente, nos exercícios em que, como 
neste, se está a desenhar para um habitante anónimo, tentar projectar a vida quotidiana dos indivíduos perde 
algum sentido. Optámos então por uma solução de 4 conjuntos de painéis de madeira amovíveis e deslocá-
veis que ora unem ora dividem os espaços da casa: o painel A oculta os equipamentos da cozinha podendo 
anular a sua presença, o painel B pode dividir a cozinha da sala ou a sala do hall de entrada, o painel C 
pode dividir a sala em dois espaços criando um quarto extra e o painel D pode pôr em relação ou não as 
duas frentes de luz do apartamento.

 ‘Contra a especialização formal da casa propomos a ambiguidade. Em vez de um desenho que não dei-
xa lugar a dúvidas e nos obriga a viver a casa de uma única maneira, propomos outro mais ambíguo, mais 
versátil, onde as dimensões das salas e a alternância de percursos transportam para o usuário a decisão 
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de que usos outorga a cada um dos espaços da sua casa.’ 10 

 E como pode o morador, dentro dos termos da estrutura proposta, tirar maior partido da liberdade de 
decidir? Acreditamos que a facilidade ou a dificuldade em tomar essas decisões irá afectar não só a quali-
dade delas como também o uso que o habitante fará da oportunidade de decidir. Por isso, quisemos tornar 
este sistema verdadeiramente simples e prático, para que a sua utilização seja, não só uma mais valia real, 
como também uma possibilidade imediata. Isto é, se o sistema que projectamos for de fácil utilização, isso 
será um incentivo significativo à capacidade de agir (tomar decisões) sobre o espaço; tornando possível, 
ao usuário, transformar o apartamento existente em T1, T2 ou T3 em poucos minutos, juntar uma divisão a 
outra e decidir, inclusivamente, que função quer atribuir a cada espaço.

 ‘A adaptabilidade e a variedade devem dar àqueles que finalmente ocupam o suporte um máximo de 
escolhas sem requerer conhecimento técnico ou esforço excessivo da parte do habitante.’ 11

10 MONTEYS, Xavier; c/ a colaboração do Grupo de Investigación Habitar. (2012). Rehabitar en nueve episodios. Madrid: R. 
Sánchez Lampreave, #5 p. 39.
11 ‘Adaptability and variety must give those who finally occupy the support building maximum choice without requiring technical 
expertise or excessive effort on the part of the resident.’ HABRAKEN, N. J.; BOEKHOLT, J. Th.; DINJENS, P. J. M.; THIJSSEN, A. 
P.. (1981). Variations: The systematic design of supports. [trad.: W. Wiewel] Cambridge, Massachusetts: MIT Press [ed. orig. Denken 
in varianten, 1974], p. 12.

i14- Planta de trabalho. 
Tentativa de aplicação do 
esquema de LEUPEN, 
Bernard apresentado na p. 
111 desta Dissertação.



Demolição da divisão 
entre a sala e a cozinha, 
preservando o vitral pré-
-existente. 

Construção de parede 
para um terceiro quarto e 
demolição da parede entre 
a sala e a cozinha. A pa-
rede que aqui se propõe 
construir existia anterior-
mente no apartamento e 
foi demolida pelos pro-
prietários. 

Demolição do vitral e re-
dução do hall de entrada. 
Criação de um segundo 
hall, dos quartos, com es-
paço de arrumação. 

Demolição de todas as pa-
redes divisoras das áreas 
comuns.

Demolição do vitral, ma-
nutenção de parede divi-
sora entre a cozinha e a 
sala, mas com uma aber-
tura (tipo passa pratos). 

Manutenção de todas as 
paredes existentes, com 
abertura, até ao chão, na 
parede divisora entre a co-
zinha e a sala. 

Demolição de todas as pa-
redes divisoras das áreas 
comuns e ensaio sobre a 
transformação de um dos 
quartos em suite, com ca-
sa-de-banho privada. 

Manutenção do vitral. 
Introdução de parede 
obliqua entre a sala e a 
cozinha. Ensaio de divi-
são de espaços através de 
diferenças de nível no pa-
vimento

Manutenção do vitral. 
Abertura, até ao chão, na 
parede entre a sala e a co-
zinha. Painel flexível que 
permite encerrar um ter-
ceiro quarto.

Manutenção do vitral. De-
molição da parede diviso-
ra entre a sala e a cozinha. 
Construção de um painel 
flexível, de abrir, que 
pode encerar um terceiro 
quarto.

Demolição total das divisões entre as áreas comuns - maior flexibilidade de usos

Introdução de diferenças de nível no pavimento

Introdução de painéis flexíveis

CRONOLOGIA DO PROJECTO 
DE REMODELAÇÃO DO APARTAMENTO

Síntese da evolução do projecto em 20 fases, 
acompanhada de esquissos do processo. 
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Introdução de painéis flexíveis

Manutenção do vitral. 
Abertura na parede divi-
sora entre a sala e a cozi-
nha e construção de painel 
com portas de correr que 
permite encerrar um ter-
ceiro quarto e isola-lo da 
sala.

Demolição do vitral, con-
tinuidade entre o hall de 
entrada e a sala. Constru-
ção de passagem na pare-
de divisora entre a sala e 
a cozinha e colocação de 
parede cortina para en-
cerrar um terceiro quarto 
ou dividir a sala em dois 
espaços. 

Manutenção do vitral. De-
molição da parede diviso-
ra entre a sala e a cozinha 
e criação de um espaço 
alcova encerrado por cor-
tinas.

Manutenção do vitral. Di-
visão da sala em dois es-
paços através de diferença 
de nível no pavimento. 
Colocação de painel fle-
xível que permite dividir 
um desses dois espaços, 
ficando portanto a sala 
com três áreas, sendo que 
uma delas poderá funcio-
nar como quarto. 

Utilização de peças de 
mobiliário existentes para, 
em conjunto com dois pai-
néis de correr, formar um 
filtro entre a sala e um po-
tencial terceiro quarto e, 
do mesmo modo, entre a 
sala e a cozinha.

Possibilidade e optimização do uso das duas frentes de luz natural em simultâneo.

Utilização de duas peças 
de mobiliário existentes 
para, em conjunto com 
dois painéis de correr, 
formar um filtro entre a 
sala e um potencial ter-
ceiro quarto. Demolição 
da parede divisora entre o 
hall de entrada e o quarto 
da fachada sul para maior 
permeabilidade de luz. 
Construção de painel de 
encerramento da cozinha.

Construção de painel que 
encerra os dispositivos 
da cozinha sem retirar 
espaço às restantes áreas 
da casa. Criação de dois 
painéis que permitem en-
cerrar um segundo e um 
terceiro quartos. Cortina 
para espaço de arrumação. 

Construção de painel que 
encerra os dispositivos da 
cozinha sem retirar espa-
ço às restantes áreas da 
casa. Criação de painel de 
abrir de duas portas que 
permite encerrar um ter-
ceiro quarto ou estabele-
cer uma divisória obliqua 
na área comum. Painéis 
de abrir para encerrar o 
segundo quarto ou permi-
tir a permeabilidade entre 
as duas frentes de luz na-
tural. Abertura de porta 
entre este espaço e o quar-
to com varanda. 

Construção de painel que 
encerra os dispositivos da 
cozinha sem retirar espa-
ço às restantes áreas da 
casa. Criação de painel de 
abrir (rotativo) que per-
mite encerrar um terceiro 
quarto ou estabelecer uma 
divisória obliqua na área 
comum. Painéis de abrir 
para encerrar o segundo 
quarto ou permitir a per-
meabilidade entre as duas 
frentes de luz natural. 

Construção de painel que 
encerra os dispositivos da 
cozinha sem retirar espa-
ço às restantes áreas da 
casa. Criação de painel de 
abrir (rotativo) que per-
mite encerrar um tercei-
ro quarto ou estabelecer 
uma divisória obliqua na 
área comum. Painéis de 
abrir para encerrar o se-
gundo quarto ou permitir 
a permeabilidade entre as 
duas frentes de luz natu-
ral. Abertura de porta en-
tre este espaço e o quarto 
com varanda. 
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i15- Axonometria expli-
cativa da versatilidade do 
apartamento transforman-
do-se em T1, T2 ou T3.
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Planta da proposta | Escala 1/50 
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[MOBILIDADES 1]

i16- Casa para um celibatário.

i17- Casa para um casal com filhos.

i18- Casa para um casal sem filhos.
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i19- Casa para dois amigos.

i20- Casa para três amigos.

i21- Espaço de trabalho.
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 Pensar o mobiliário como problema de projecto não é matéria menor: ‘paradoxalmente, os móveis – e, 
mais precisamente, os nossos móveis - têm a capacidade de converter qualquer casa e, inclusivamente, 
qualquer espaço, na nossa casa. Os móveis parecem estar acima dos espaços; são ingredientes para torná-
los habitáveis.’12

 Se habitualmente a estrutura da casa é um cenário relativamente neutro e estável, o mobiliário constitui 
o equipamento que permite adaptar os espaços interiores às necessidades físicas, sociais e emotivas dos 
habitantes. Como vimos aliás através dos quartos de M., o simples intercâmbio de móveis entre divisões 
de uma casa é um excelente exercício para comprovar até que ponto a casa se modifica sem necessidade de 
reformas estruturais.  
 Numa primeira fase de reflexão sobre os actuais modos de aluguer de habitação no que diz respeito ao 
mobiliário apercebemo-nos da existência de apenas duas maneiras de tomar de empréstimo uma casa: ou 
vazia, ou mobilada (esta última com níveis que podem variar entre o semi-mobilado, o mobilado conforme 
os gostos dos usuários anteriores ou, algumas vezes, “mobilado” em jeito de armazém onde se acumula 
uma série de peças que já não têm outro lugar). Se a primeira alternativa corresponde, à primeira vista, a 
uma renda menos dispendiosa, ela pode não ser uma boa opção para o homem ‘sempre em trânsito’ dos 
dias de hoje, que não quer investir grandes esforços numa casa onde não sabe quanto tempo irá permanecer 
ou sabe que não permanecerá por muito tempo. Neste contexto, muitas vezes, os locatários acabam por 
optar por soluções já mobiladas sujeitando-se a viver num espaço com o qual não se identificam minima-
mente. 

*

12 ‘Paradójicamente, los muebles –y, más precisamente, nuestros muebles– tienen la capacidad de convertir cualquier casa e 
incluso cualquier espacio en nuestra casa. Los muebles parecen estar por encima de los espacios; son los ingredientes para hacerlo 
habitable.’ MONTEYS, Xavier; c/ a colaboração do Grupo de Investigación Habitar. (2012). Rehabitar en nueve episodios. Madrid: 
R. Sánchez Lampreave. Rehabitar #1, p. 23.

‘(...) Mas não se trata apenas de cadeiras. Quando o sombrero 
está pendurado nas costas de uma delas, num instante mudam 
a sua função. E neste novo grupo o chapéu de palha não é 
menos precioso do que a simples cadeira. E assim se poderão 
encontrar também a rede de pesca e a panela de cobre, o remo 
e a ânfora de barro, e cem vezes ao dia, por força da necessi-
dade, todos estarão prontos a mudar de lugar e a juntar-se em 
novas combinações. Todos eles são mais ou menos preciosos. 
E o segredo do seu valor é a sobriedade - aquela parcimónia 
do espaço vital em que assumem novas posições quando a isso 
são chamados. (...) Nas nossas casas bem mobiladas não há 
lugar para o que é precioso, porque não há espaço para os seus 
serviços.’  

BENJAMIN, Walter. “Espaço para o que é precioso” em Ima-
gens de Pensamento (2004), p.223.

iv. apartamento: circunstância de projecto para um suporte (d)e dispositivo mínimo - 
mobilidades 2
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 Ocorreu-nos a ideia de (re)aproveitar todos os móveis, cadeiras e mesas deixados pelos habitantes ante-
riores bem como as demais peças que os proprietários do apartamento tinham armazenadas noutro espaço 
(apresentadas na secção elementos móveis) e disponibilizar ao(s) futuro(s) habitante(s) um catálogo de pe-
ças para a composição da sua casa. Além de que não devemos continuar a deitar fora indiscriminadamente 
para construir ou comprar de novo, esta ideia compatibiliza a economia de meios, tanto para o proprietário 
quanto para o inquilino, com a (auto-)criação da casa própria. 
 Isto supõe o estabelecimento de um momento de relação contratual, no qual, com a mediação do arqui-
tecto e dentro dos limites estabelecidos pelo proprietário e pelo catálogo de peças (ver Folheto de Infor-
mação, p. 143), o habitante tem liberdade para organizar, decorar e ocupar a casa conforme a sua vontade, 
favorecendo-se assim uma maior identificação com o espaço que habitará. Poderá optar pelo aluguer do 
apartamento sem qualquer mobília, parcialmente ou totalmente mobilado com peças do catálogo. 
 Mesas, aparadores e balcões servem para apoiar objectos a uma altura apropriada; cadeiras e bancos 
servem para sentar; camas para deitar; móveis, estantes e gavetas para guardar utilidades e inutilidades... 
mas, como vimos na secção quartos de M., quando, como as crianças, olhamos os objectos de maneira não 
formatada podem sugerir outras possibilidades de uso para lá daquelas que são habituais. 
 Mas para que os objectos funcionem e se adaptem a essas novas possibilidades e funções pode ser ne-
cessário pôr em marcha alguma alteração física. Por esse motivo, as peças disponíveis estão divididas entre 
as que podem ser alteradas e as que não. A decisão de classificar uma peça como alterável ou inalterável 
depende da sua capacidade de suportar intervenções, de fazer conjunto com outras peças ou não e de con-
dicionar a versatilidade futura ou tornar impossível o retorno à função original. Na informação dada sobre 
cada peça também constam ideias de outras hipóteses de uso previstas, mas o facto de não se poder alterar a 
estrutura ou o aspecto da peça não limita necessariamente o uso que dela se poderá fazer, o habitante pode 
encontrar possibilidades de uso que ainda não tenham sido prevista.
 Seguem-se alguns exemplos de organização, no apartamento, do mobiliário disponível. 

i22- Esconderijo num vão de 
escadas.
i23- No imaginário infantil 
um prato pode ser o volante 
de um carro. 

 i21

 i22
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 Acreditamos que uma das dificuldades da elaboração de um projecto deste género, como armação de 
um processo e suporte (d)e dispositivo mínimo, é a sua comunicação. Para o tornar efectivo e para que não 
fique no plano das utopias, este tem de ser facilmente comunicado tanto ao proprietário como (depois, pelo 
proprietário) aos potenciais inquilinos, futuros habitantes e construtores do espaço.
 A comunicação que preparámos para isso, sob a forma de um Folheto de Informação, é aqui apresenta-
da. Num primeiro momento informa-se o potencial habitante sobre o suporte e sobre algumas das variações 
(mobilidades) que permite. 
 Depois apresenta-se um exemplo de ocupação/disposição feita totalmetne com as peças disponibilizadas 
pelos proprietários e, na sequência desse exemplo, as peças disponíveis são retratadas no catálogo de peças 
e dividem-se em três grupos, as peças disponíveis. Estes dividem as peças em função da possibilidade de 
serem alteradas. 
 No final, o Folheto de Informação contém um artefacto de experimentação, isto é, em duas páginas 
montámos um modelo que é (dentro das limitações de se comunicar através de um “folheto”) o mais apro-
ximado que conseguimos de uma maquete onde o habitante poderá experimentar formas de ocupação do 
espaço. As peças de mobiliário que constituem este artefacto têm um código que corresponde ao atribuído a 
cada peça no catálogo de peças. 
 Neste cenário, proprietário e o projectista/arquitecto apenas conhecem e apoiam o início do desafio, 
quando o apartamento ainda está a ser decidido e montado. Depois disso, ele continua apenas entre o habi-
tante e o espaço: decoram-se ambientes, deslocam-se painéis-parede, abrem-se e fecham-se portas, troca-se 
a sala pelo quarto, muda-se a disposição do escritório... Até que esse habitante sai de cena e dá lugar a um 
outro que percorrerá os mesmos passos mas com decisões distintas, porque não há duas pessoas iguais nem 
soluções únicas.

v. comunicação

‘A construção da própria casa é sonho e realidade, e esta 
realidade é difícil de concretizar, não é um processo pacífico. 
Ao longo do tempo, noto todavia que uma relação privilegiada 
entre o cliente e o arquitecto já não é muito comum, vai-se 
perdendo (...) Quando esta relação, intensa e contínua, se veri-
fica, resulta logo muito interessante e estimula-nos a pensar na 
necessidade de que, até na construção da habitação colectiva, 
existam condições para a participação, a fim de tornar possível 
a lenta tomada de posse por parte que quem aí for viver.’ 

SIZA, Álvaro. (1998). “Uma casa” em Imaginar a Evidência. 
Lisboa: Edições 70, p.43.





Folheto de Informação
ao futuro habitante



Criação da casa própria - compartimentação

    Através do desenho de 3 painéis flexíveis e um painel de 
ocultação da cozinha podem definir-se mais de 10 variações do 
mesmo apartamento:

1.
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Criação da casa própria - peças de mobiliário

    A casa poderá ser alugada sem mobília, total ou parcialmente 
mobilada com peças disponibilizadas pelos proprietários. À direita 
um exemplo de ocupação totalmente feita com as peças disponibili-
zadas pelos proprietários e nas páginas seguintes o catálogo de peças 
disponíveis:

2.





Catálogo de peças:



Peças alteráveis tanto no aspecto como na estrutura

 A estrutura aguenta alterações mantendo a versatilidade futura. Estas peças são, maioritariamente 
peças de grandes dimensões; uma peça grande pode sempre dividir-se, cortar-se e/ou montar-se de 
outra forma, o contrário não é possível, uma peça pequena dificilmente oferecerá tantas possibilidades 
como uma peça grande. 
    Nas páginas seguintes, junto de cada peça, apresentamos apenas algumas das infinitas possibilidades 
de uso que cada peça poderá vir a assumir.
    Estas peças são essencialmente construídas em madeira, com encaixes resistentes e de fácil com-
preensão; estas características encorajam a acção. 
 Poderá também agir-se sobre o seu aspecto, alterando a cor e/ou a textura.
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Estante com prateleiras 
| Outras hipóteses de 
uso - roupeiro sem prate-
leiras; estrutura de cama 
| Dimensões - altura 198 
cm; largura 90 cm; pro-
fundidade 34 cm.

Peça E01

Estante de prateleiras e 
portas | Outras hipóte-
ses de uso - estante com 
banco e arrumação; bal-
cão | Dimensões - altura 
195,5 cm; largura 85 cm; 
profundidade 45 cm.

Peça E04

Estante com pratelei-
ras | Outras hipóteses 
de uso - estrutura para 
vasos e plantas; bancos | 
Dimensões - altura 190,5 
cm; largura 44,5 cm; pro-
fundidade 37,5 cm.

Peça E05

Cómoda | Outras hipó-
teses de uso - (...) | Di-
mensões - altura 108 cm; 
largura 53,5 cm; profun-
didade 37 cm.

Peça A11
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Móvel de televisão | Ou-
tras hipóteses de uso - 
(...) | Dimensões - altura 
105,5 cm; largura 81 cm; 
profundidade 40 cm.

Peça A18

Estante de prateleiras | 
Outras hipóteses de uso 
- roupeiro com sapateira; 
roupeiro e prateleiras na 
parede | Dimensões - al-
tura 195,5 cm; largura 85 
cm; profundidade 42 cm.

Peça E07

Roupeiro | Outras hipó-
teses de uso - roupeiro 
sem portas; biombo com 
arrumação | Dimensões 
- altura 169 cm; largura 
163 cm; profundidade 
54 cm.

Peça E10

Móvel de apoio | Outras 
hipóteses de uso - ban-
co; mesa de cabeceira | 
Dimensões - altura 40,5 
cm; largura 52 cm; pro-
fundidade 30 cm.

Peça M25
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Estante com prateleiras 
e portas | Outras hipó-
teses de uso - roupeiro 
sem prateleiras; apara-
dor | Dimensões - altura 
195,5 cm; largura 85 cm; 
profundidade 42 cm.

Peça E02

Estante de prateleiras | 
Outras hipóteses de uso 
- (...) | Dimensões - altura 
89 cm; largura 27,5 cm; 
profundidade 25 cm.

Peça E09

Móvel com tulha para 
roupa | Outras hipóte-
ses de uso - aparador sem 
portas; mesa de centro 
| Dimensões - altura 85 
cm; largura 70 cm; pro-
fundidade 32 cm.

Peça A12

Mesinha de cabeceira | 
Outras hipóteses de uso 
- (...) | Dimensões - altura 
65 cm; largura 42,5 cm; 
profundidade 34 cm.

Peça M13
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Estante com prateleiras 
| Outras hipóteses de 
uso - aparador; estrutura 
de cama | Dimensões - 
altura 190,5 cm; largura 
86,5 cm; profundidade 
37,5 cm.

Peça E06

Mesa de centro | Outras 
hipóteses de uso - (...) | 
Dimensões - altura 49 
cm; largura 82 cm; pro-
fundidade 45 cm.

Peça M26





Peças alteráveis apenas no aspecto

 A sua estrutura não aguenta mudanças sem condicionar a versatilidade futura. São sobretudo peças 
de menor dimensão, construídas com vários materiais e que não apresentam grande resistência.
    Poderá, pelos motivos referidos, proceder-se a alterações de aspecto, cor e textura, sem comprome-
tem a estrutura nem alterar definitivamente a função original. 
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Mesa de apoio | Dimensões - altura 
70 cm; largura 60 cm; profundidade 
60 cm.

Peça M23

Mesinha de cabeceira | Dimensões - 
altura 78 cm; largura 36 cm; profundi-
dade 35 cm.

Peça M24

Mesinha de apoio | Dimensões - altu-
ra 75 cm; largura 56 cm; profundidade 
28 cm.

Peça M21

Mesinha de cabeceira | Dimensões - 
altura 70 cm; largura 46 cm; profundi-
dade 35 cm.

Peça M22

Cama individual/dupla com gavetão 
| Dimensões - altura 110 cm; largura 
195 cm; profundidade 95 cm.

Peça D27

Mesa de refeição | Dimensões - altura 
74 cm; largura  119 cm; profundidade 
75 cm.

Peça M19

Banco | Dimensões - altura 44 cm; lar-
gura 26 cm; profundidade 26 cm.

Peça C30

Sofá | Dimensões - altura 96 cm; lar-
gura 76 cm; profundidade 88 cm.

Peça C31 (x2)

Sofá | Dimensões - altura 95 cm;
largura 100 cm; profundidade 100 cm.

Sofá | Dimensões - altura 80 cm; lar-
gura 80 cm; profundidade 80 cm.

Peça C33 Peça C34 (x2)

Poltrona | Dimensões - altura 95 cm; 
largura 64 cm; profundidade 55 cm.

Peça C32

Cadeira | Dimensões - altura 95 cm; 
largura 41 cm; profundidade 41 cm.

Peça C35 (x4)
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Cadeira | Dimensões - altura 85 cm; 
largura 37 cm; profundidade 37 cm.

Peça C36 (x4)

Estante com prateleiras | Dimensões 
- altura 88 cm; largura 165 cm; profun-
didade 22 cm

Peça E08

Módulo com gaveta e porta | Di-
mensões - altura 88 cm; largura 165 
cm; profundidade 22 cm

Peça M15

Tampo de mesa | Dimensões - altura 
3,5 cm; largura 120 cm; profundidade 
60 cm.

Peça M38

Aparador | Dimensões - altura - 86 
cm; largura - 114 cm; profundidade 
- 39,5 cm | Módulo - altura 80 cm; 
largura 40,5 cm; profundidade 36 cm.

Peça A17

Módulo com duas gavetas | Dimen-
sões - altura 55 cm; largura 40 cm; 
profundidade 48 cm.

Peça M14

Secretária | Dimensões - altura 70 
cm; largura 100 cm; profundidade 50 
cm.

Peça M20





Peças Inalteráveis

 São peças às quais os proprietários atribuem valor ou, por não terem função isoladamente mas ape-
nas quando agregadas a outras peças, pretende manter-se a sua estrutura e aspecto originais. 
    Enquanto que a estrutura e o aspecto destas peças não poderão ser alterados, a combinação destas 
com outras será livre, ficando assim à consideração do habitante.
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Móvel rádio/gira-discos | Dimensões 
- altura 78,5 cm; largura 98 cm; pro-
fundidade 35 cm.

Peça A16

Banco giratório com possibilidade 
de elevação | Dimensões - altura 50 
cm/61 cm; largura 38 cm; profundida-
de 38 cm.

Peça C37

Estante com prateleiras | Dimensões 
- altura 177 cm; largura 105 cm; pro-
fundidade - 22,5 cm.

Peça E03

Estrado de cama | Dimensões - altura 
30 cm; largura 98 cm; profundidade 
182 cm.

Peça D28

Tampo de mesa | Dimensões - altura 
2 cm; largura 250 cm; profundidade - 
80 cm.

Peça M39 (x2)

Estrutura de gavetas | Dimensões - 
altura 10 cm; largura 64 cm; profun-
didade 31 cm.

Peça P41 (x2)

Base de chão | Dimensões - altura 8 
cm; largura 168 cm; profundidade 32 
cm.

Peça P40 (x2)

Suporte de secretária | Dimensões - 
altura 64,5 cm; largura 88 cm; profun-
didade 47,5 cm; espessura 8 cm.

Peça P42

Cavaletes, pernas de mesa | Dimen-
sões - altura 70 cm; largura 60 cm; 
profundidade 34 cm.

Peça P43 (x2)

Cavaletes, pernas de mesa | Dimen-
sões - altura 78 cm; largura 75 cm; 
profundidade 45 cm.

Peça P44 (x4)



Criação da casa própria - artefacto de experimentação

    Nas páginas seguintes estão representadas as peças de mobiliário 
disponíveis e uma planta do apartamento para ensaio da ocupação:

3.



GSEducationalVersion

E01 (1) (2) E01 (3) E04 (1) (2) E04 (3)
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E07 (1) (2) (3)
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E05
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A11 A18

M25 (1)

(2) (3)
E10 (1) (2) (3) A12 (1) (2) A12 (3)
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Planta da proposta | Escala 1/75 
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 Das sucessivas alterações que têm sido feitas desde que há memória na Casa-dos-Avós, distinguimos 
aquelas que exigem uma mão de obra mais qualificada (embora nunca muito sofisticada) das feitas pelos 
habitantes, homens-comuns, a quem não é correcto chamar de “leigos” porque há, habitualmente, grande 
saber nas construções por eles levadas a cabo. É nas segundas que queremos concentrar-nos.

...dantes era feito sem rei nem roque. Isto antes era sem arquitectos, não havia arquitec-
tos, sabes? Era assim tudo à balda. (tia Q.) 

 Aquilo que os habitantes descrevem, neste testemunho, como “balda” não é, para nós, sinónimo de uma 
ausência de critério ou de ordem. Pelo contrário, essa “balda” põe em evidência os critérios que orientaram 
as construções, o tempo em que foram feitas e as necessidades que procuraram suprimir. O que para os 
habitantes era feito “à balda”, para nós constitui um exemplo de ocupação e construção simultâneas ou, por 
outras palavras, um exemplo de perfeita coincidência entre habitar e construir e é, portanto, uma elucidação 
simples e prática (reflectida na edificação) do pensamento de Martin Heidegger, para quem a construção é 
o processo através do qual ‘reunindo, congregando, o homem cuida das coisas, promove-as e faz-se com 
elas.’1 Em Bauen, Wohnen, Denken (em português Construir, Habitar, Pensar), o autor reflecte profunda-
mente sobre a questão e diz que, quando entendida como mera relação de meios e fins, sendo a construção 
o meio que tem o habitar como fim, a questão não representa a plenitude da essencialidade da relação entre 
os dois verbos, ou as duas acções. ‘Construir não é, em sentido próprio, apenas meio para uma habitação. 
Construir já é em si habitar.’2

1 ‘Es por esta razón que el habitar lleva al construir y la construcción es el proceso por el cual el hombre congrega cosas, objetos, 
pero también se reúne con otros. (...) Una construcción en la que reuniendo, congregando, el hombre cuida de las cosas, las promue-
ve, se hace con ellas.’ SOLÀ-MORALES, Ignasi de, “Arquitectura y Existencialismo : Una crisis de la Arquitectura Moderna” em 
Anals nº 5, p. 28.

2 HEIDEGGER, Martin. (1951) “Constuir, Habitar, Pensar”. [trad. Marcia Sá Cavalcante Schuback] Petrópolis: Vozes. [ed. orig. 
Bauen, Wohnen, Denken na revista Vortage und Aufsatze, G. Neske, P llingen, 1954], s/ paginação.

‘Construir e pensar são, cada um a seu modo, indispensáveis 
para o habitar. Ambos são, no entanto, insuficientes para o ha-
bitar se cada um se mantiver isolado, cuidando do que é seu ao 
invés de escutar um ao outro. Essa escuta só acontece se ambos, 
construir e pensar, pertencem ao habitar, permanecem nos seus 
limites e sabem que tanto um como outro provêm da obra de 
uma longa experiência e de um exercício incessante.’

HEIDEGGER, Martin. (1951) “Constuir, Habitar, Pensar”. [trad. 
Marcia Sá Cavalcante Schuback] Petrópolis: Vozes. [ed. orig. 
Bauen, Wohnen, Denken na revista Vortage und Aufsatze, G. 
Neske, P llingen, 1954], s/ paginação

III do projecto-em-construção: Casa-dos-avós — Casa D-D
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 Para Heidegger o acesso à essência das coisas advém da linguagem porque, embora o homem se com-
porte muitas vezes como criador e senhor dela, a linguagem permanece senhora do homem. O autor defen-
de que nas palavras essenciais da linguagem, como aliás - acrescentamos nós - em muitas outras coisas do 
nosso tempo ‘o que nelas se diz propriamente cai, com muita facilidade, no esquecimento, em favor do que 
se diz num primeiro plano.’3

 Tendo a atenção à essencialidade da linguagem como método, o autor informa-nos sobre o que diz a 
palavra construir: ‘do antigo alto-alemão (...) construir, “baun”, significa habitar. (...) permanecer, morar. 
O significado próprio do verbo bauen (construir), a saber, habitar, perdeu-se. (...) Os verbos buri, buren, 
beuren, beuron significam todos eles o habitar, as estâncias e circunstâncias do habitar. Sem dúvida, a 
antiga palavra buan não diz apenas que construir é propriamente habitar, mas também nos acena como 
devemos pensar o habitar que aí se nomeia. (...) Quando a palavra bauen, construir, ainda fala de maneira 
originária diz, ao mesmo tempo, que amplitude alcança o vigor essencial do habitar. Bauen, baun, bhu, 
beo é, na verdade, a mesma palavra alemã “bin”, eu sou (...) O que diz então: eu sou? A antiga palavra 
bauen (construir) a que pertence “bin”, “sou” (...) significa: eu habito (...) A maneira como tu és e eu 
sou, o modo segundo o qual somos homens sobre a terra é o Buan, o habitar. (...) A antiga palavra bauen 
(construir) diz que o homem é à medida que habita. A palavra bauen (construir), porém, significa ao 
mesmo tempo: proteger e cultivar, a saber, cultivar o campo, cultivar a vinha. Construir significa cuidar do 
crescimento que, por si mesmo, dá tempo aos seus frutos. No sentido de proteger e cultivar, construir não é 
o mesmo que produzir. (...)’ 4

 Convocamos aqui uma reflexão de José Ballesteros, mais próxima da acepção comum, quando diz 
que ‘a produção é o processo e o resultado de fazer, enquanto que a acção é o processo e o resultado de 

3 HEIDEGGER, Martin. (1951) “Constuir, Habitar, Pensar”. [trad. Marcia Sá Cavalcante Schuback] Petrópolis: Vozes. [ed. orig. 
Bauen, Wohnen, Denken na revista Vortage und Aufsatze, G. Neske, P llingen, 1954], s/ paginação

4 Ibidem.

i02- Tanque no eido da Casa-
-dos-Avós.

i01- Eido da Casa-dos-Avós. 

 i01

 i02
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actuar como consequência de uma eleição deliberada. Ou seja, produzir é fazer para ter alguns resulta-
dos, enquanto que actuar é eleger um procedimento, convocar umas quantas faculdades para conseguir 
um objecto intencionado. Posto que um objecto apaixonado só provém da acção, é fácil adivinhar que 
a substância fundamental do construído apaixonado é a intenção.’5 Para Heidegger, por outro lado, ‘em 
sua essência, produzir é conduzir para diante de..., é pro-duzir’6  e, em grego, produzir é tíkto, que tem a 
raiz tec, comum à palavra tékne, que aparece geralmente resguardada no tectónico do arquitectónico e no 
técnico da engenharia mas que, com isso, não se deixa determinar de forma adequada. ‘Os gregos pensam a 
tékne, o produzir, a partir do deixar-aparecer.’7

 Do discurso de Heidegger interessa-nos, particularmente, o entendimento de que ‘a essência de cons-
truir é deixar-habitar’8 mas esta viagem pelas suas palavras só é útil porque encontramos nelas a clarifica-
ção de uma postura para pensar a casa: a noção de deixar-aparecer (ou deixar-habitar), assume, para nós, 
grande importância uma vez que traduz uma intenção que não limita as decisões construtivas e projectuais a 
aspectos estéticos e económicos mas que, ao contrário, as entende como processo e mote para a simultanei-
dade entre habitação e construção: processo enquanto evolução constante que continuará indefinidamente 
na ausência do arquitecto e mote enquanto incentivo para um modo de habitar que inclui o habitante como 
construtor. Neste processo ‘as coisas adquirem a sua justa importância e os supostos erros e sucessos do 
princípio adequar-se-ão com o tempo e o uso. Não há uma solução única, nem tampouco respostas defi-
nitivas. Uma casa não deve ajustar-se como um traje, já que estes mudam a cada temporada. Cremos que 

5 ‘La producción es el proceso y el resultado de hacer, mientras que la acción es el proceso y el resultado de actuar como conse-
cuencia de una elección deliberada. Es decir, producir es hacer para tener algunos resultados, mientras que actuar es elegir in 
procedimiento, convocar unas cuantas facultades para conseguir un objecto intencionado. Puesto que un objeto apasionado sólo 
proviene de la acción, es fácil adivinar que la sustancia fundamental de lo construido apasionado es la intención.’ BALLESTEROS, 
José. (2008). Ser artificial: glossário práctico para verlo todo de otra manera. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, p. 294.

6 HEIDEGGER, Martin. Op. cit., s/paginação.

7 Ibidem.

8 Ibidem.

i04- Instalações de água 
exaustão de fumos e cobertu-
ra construidas pelos habitan-
tes - Casa-dos-Avós.

i03- Obra levada a cabo pelos 
habitantes - Casa-dos-avós. 

i05- Soluções construtivas 
realizadas pelos habitantes da 
Casa-dos-Avós.

 i03  i05

i04
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um projecto se vai fazendo com o tempo. E, por isso, será mais eficaz, para não dizer melhor, aquele que é 
capaz de falar distintas linguagens, aquele que é capaz de acrescentar ou alterar coisas, o que é capaz de 
fazer sentir várias vezes ou de novo. O que está inacabado não porque está sem ser feito, mas porque se 
pode continuar fazendo.’9

*

 A Casa-dos-Avós tem acompanhado as nossas movimentações por este tema mas as nossas referências 
a ela não pretendem, de maneira nenhuma, dizer que devemos voltar a construir daquele modo, elas apenas 
tornam visível, ‘num já ter-sido um habitar, como o habitar foi capaz de construir.’10 A imagem 06 mostra 
a versão mais antiga a que tivemos acesso através das memórias da avó, nessa versão da casa viveram sete 
pessoas e, por só haver dois quartos, a avó lembra-se de os seus irmãos rapazes dormirem no alpendre. A 
imagem 07 corresponde à primeira fase de ampliação de que a avó tem memória, nesta intervenção a cozi-
nha mudou de sítio, para o piso de cima, e passou a haver quatro quartos. Por fim, a casa alterou-se sensi-
velmente para a organização que tem hoje, reposicionando-se novamente a cozinha que ocupou o lugar da 
corte dos porcos e aproveitando-se o seu antigo espaço para o acrescento de dois quartos, passando assim 
a casa a contar com seis. Nesta última intervenção os avós tiveram o cuidado de deixar um dos quartos 
(aquele que hoje é usado como quarto de costura) preparado para receber uma cozinha, perspectivando que, 
na falta de mobilidade para viverem entre o piso de cima e o piso de baixo ou na necessidade de transfor-
mar a casa em duas habitações independentes, pudessem reorganizar os seus dias apenas no piso de cima, 
passando a usar a sala de representação e a entrada que a ela dá acesso (e que, pela pendente do terreno, 
tem menos degraus do que as escadas da porta da rua para o piso de cima). Este acto de, há mais de 35 

9 SORIANO, Federico; PALACIOS, Dolores. (2000). Es pequeño, llueve dentro y hay hormigas. Barcelona: Actar, p. 239.
10 HEIDEGGER, Martin. (1951) “Constuir, Habitar, Pensar”. [trad. Marcia Sá Cavalcante Schuback] Petrópolis: Vozes. [ed. orig. 
Bauen, Wohnen, Denken na revista Vortage und Aufsatze, G. Neske, P llingen, 1954], s/ paginação

i06- Planta da fase mais 
antiga de que há memória - 
Casa-dos-Avós.
i07- Planta da primeira 
alteração de que há memória - 
Casa-dos-Avós.
i08- Volume com pequena 
cozinha, hoje utilizado como 
galinheiro.
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anos, pensar em perspectiva de futuro é para nós muitíssimo significativo, apesar de reconhecermos alguma 
estranheza na organização espacial que decorreria desta alteração uma vez que a todas as peças se organi-
zariam, sem contacto entre elas, em torno de um estreito corredor. Outros exemplos de adaptação da casa às 
exigências mutantes são, por exemplo, o encerramento de uma das aberturas do alpendre para transformar 
uma parte dele num quarto e a construção de uma pequena cozinha (que hoje é ocupada por um galinheiro) 
junto ao alpendre para alojar uma outra família. 
 

*

 Na Casa-dos-Avós, é possível identificar pelo menos três tipos de aparelho de pedra, sempre granítica 
(que era o material local e, por isso, o mais acessível) e uma enorme mistura de outros materiais (madei-
ra, tijolo, azulejos e tijoleira de variados tipos, chapas onduladas, cimento, blocos de cimento, chapas de 
pvc...), o que demonstra a efectividade do processo de adaptação constante que defendemos como intenção 
de projecto e que perdura(rá) no tempo. Entendido como intenção projectual, este processo resulta também 
numa estética que não é controlada pelo arquitecto mas que, muito provavelmente, traduz melhor e identifi-
ca-se mais com o espaço existencial do habitante. 
 Este entendimento da arquitectura doméstica e das decisões técnico-construtivas como processo e mote 
para a simultaneidade entre habitação e construção leva-nos a pensar que o êxito da solução que propomos 
para a casa de D. e D. também dependerá de um sistema que se adapte aos seus modos de vida que não são 
estáticos e que irão alterar-se com o passar do tempo. Nesse sentido, acreditamos que a auto-construção ou, 
no mínimo, a proximidade do homem às técnicas construtivas usadas, fortalece a relação entre o habitante 
e a sua casa e facilita a acção daquele sobre este. Porque a identificação e a apropriação do espaço deverão 
ser maiores quanto melhor os homens conhecerem os sistemas construtivos usados e quanto mais puderem 
agir sobre eles. O uso de técnicas tradicionais e a ausência de alta tecnologia é, seguramente, um dos moti-

i09- Esquema de Yona Fried-
man. ‘There are 3 precondi-
tions for “people’s architectu-
re” / It has to be an assembly 
of inexpensive technical 
components / It must be easy 
to assemble for the layman / 
And easy to dis-assemble and 
re- assemble into a different 
pattern’
i10- Diferentes aparelhos de 
pedra presentes na Casa-dos-
-Avós.

i09

i10
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i11- Esquemas de estudo 
da casa D-D com possíveis 
evoluções.

vos pelos quais os habitantes da Casa-dos-Avós agem tão activamente sobre o espaço e são tão independen-
tes na hora de o alterar ou de reparar quaisquer problemas.
 Yona Friedman também explora esta ideia. Além de desenhos esquemáticos ilustrativos (imagem 09, 
p.167) acrescenta palavras indispensáveis à clarificação deste ponto de vista: ‘esta tecnologia relativamente 
simples (portanto construível e realizável pelo simples obreiro ou até pelo próprio habitante) é a garantia 
real da liberdade (...)’11, ‘uma certa pobreza dos meios técnicos de construção garante regras práticas e 
estéticas que permitem uma diversidade muito grande. Certamente, este tipo de liberdade e diversidade 
levam a inovação e invenção reais, não só tecnológicas mas também das condições sociais e, consequente-
mente, estéticas.’12

 No seguimento das noções apresentadas, e embora o nosso trabalho de pensar a Casa D-D não seja 
concluído, começamos a apontar algumas orientações construtivas, isto é, algumas considerações materiais 
e técnicas sobre a materialização das nossas ideias:
 - a construção base far-se-á com pilares de betão e parede dupla de bloco que poderá ser deixado apa-
rente para ir sendo revestido ao longo do tempo, conforme a vontade e a disponibilidade dos habitantes.
 - as lajes serão construídas com vigotas e abobadilhas (bloco). Os pisos poderão deixar-se em cimento 
queimado, devendo considerar-se cuidadosamente os encontros com paredes, e soleiras de portas e janelas, 
por se ter em conta a possibilidade de vir a ser colocado um segundo revestimento (cerâmico, soalho, piso 
flutuante...) conforme a intenção dos habitantes. Os tectos deverão deixar-se também em bruto consideran-
do-se que mais tarde poderá ser aplicado um tecto falso ou um revestimento em madeira, já que estas são as 
intenções mais marcadas na vontade do casal. 

11 ‘This relatively simple technology (therefore constructible and realisable by simple craftsmen or even the inhabitant himself) is a 
real guaranty of the freedom of the planer’s conception. It produces diversity...’ MOTISI, Elena (ed.). (2017) About Yona Friedman: 
People’s Architecture. Roma: MAXXI, p. 21.

12 ‘A certain poverty of technical means of construction guaranties the practical and aesthetic rules that can allow a very large 
diversity. Certainly, this kind of freedom and diversity leads to real innovation and invention, not only technological but also social 
conditions and, along the way, aesthetics.’ Ibidem.
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 - deverá ainda considerar-se as implicações de ter as canalizações e as instalações eléctricas aparentes, 
por fora das paredes de tijolo. Deverá, idealmente, ser encontrada uma solução que mantenha o fácil acesso 
a elas mas, ao mesmo tempo, as proteja tanto do olhar humano como do desgaste pela exposição. 
 - as paredes interiores deverão optar por uma solução que possa ser demolida ou alterada com alguma 
facilidade. 
 - haverá, seguramente, áreas que se deixarão mais próximas do “estado concluído”, de “obra acabada” e 
outras, pelo contrário, serão deixadas como “componentes inacabados”, para oferecer aos usuários a opor-
tunidade de completá-los da maneira mais adequada às suas necessidades e preferências particulares que, 
provavelmente, eles (só) esclarecerão melhor através do uso (num processo que terá o seu tempo), libertan-
do-se de algumas questões que poderão encontrar-se, para já, pré-concebidas por acções externas e que não 
traduzem a melhor solução aos seus problemas.

 ‘Como disse Jorge Dias, “o progresso técnico tem de prosseguir a sua marcha, porque ele é uma das 
características da adaptação activa do Homem à Natureza. Mas é evidente que será errado pensar que 
progredir tecnicamente significa sacrificar (necessariamente) tudo aquilo que pode dar beleza e alegria 
aos homens”.13 

13 OLIVEIRA, Ernesto Veigda; GALHANO, Fernando. (2003) Arquitectura Tradicional Portuguesa [1ª ed. 1992]. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote, p. 374.





[condições (d)e princípios]





 Segundo Leon van Schaik1 o termo poesia começou a ser usado e difundido em arquitectura em 1957, 

com a publicação do livro ‘A poética do espaço’. O seu autor, Gaston Bachelard, não encontrava outra ex-

pressão linguística capaz de expressar a riqueza da sua experiência espacial e por isso transpôs o termo literá-

rio para a arquitectura. No fundo, isto é o que acontece connosco quando usamos o termo num sentido vago e 

generalizado, na arquitectura, na pintura, na música, para descrever um lugar, ou qualquer outra situação que 

provoque em nós uma sensação que as palavras não sejam (suficientes ou) capazes de explicar. ‘É porque esse 

sentido impróprio exprime uma percepção popular do específico da poesia ou, como observa Nancy, porque 

nesse uso ““poesia” é o significante fundamental do indefinível, do inqualificável, etc”.’ 2

 A palavra poesia deriva do latim poiesis, que por sua vez tem origem no grego poiein que significa fazer, 

criar, produzir. Assim, a poesia supõe uma acção, é um fazer, mas não é um fazer qualquer, é um fazer que faz 

transparecer, ou põe em evidência, o real para lá do real3. Ou ainda, dito de outra forma, a poesia é um fazer 

que ‘possui uma relação constituinte com o mistério, com o que se pode reconhecer mas não conhecer: o 

mistério do mundo e de nós, do tempo e da memoria, das palavras e das coisas.’4 

Transpondo isto para a arquitectura, servimo-nos das palavras de Luis Martinez Santa-Maria quando diz que 

1 ‘Poetics came into use in architecture when Gaston Bachelard’s 1957 book The Poetics od Space was published.’  VAN 
SCHAIK, Leon. (2015). Practical Poetics in Architecture. Chichester: John Wiley & Sons, p. 15.

2 DIAS, Sousa. (2014). O que é poesia? Lisboa: Documenta. [ed. orig. 2008], p. 32.

3 ‘(...) mas não do quotidiano imediato, antes de dimensões ocultas nessa imediatez e que as imagens poéticas fazem 
transparecer: o real para lá do real. Nisso consiste a visão poética (...): em ver “através” da realidade, em distanciar-se 
do senso comum do real por fidelidade à própria realidade.’  Ibidem, p. 13.

4 Ibidem, p. 43. 

i. (de uma arquitectura) POÉTICA



a arquitectura deve ‘apresentar um mistério sem o revelar’5, deve conter um pensamento e oferecê-lo, porque 

é assim que podemos ‘aproximar-nos das origens da arquitectura quando a obra queria inspirar, ou seja, 

induzir o usuário a sentir e a pensar, a sentir e a pensar ao mesmo tempo.’6 

 Esta incumbência que Santa-Maria colocada à arquitectura aproxima-se daquilo que Giorgio Agamben 

- para quem os humanos são essencialmente seres poéticos que continuamente criam e se reposicionam no 

mundo7 - reclama para toda a arte: a destruição da estética e a restituição da sua função original na cultura e 

na sociedade, função sem a qual a criação artística se torna um mero exercício formal8. 

 Santa-Maria acrescenta ainda que a arquitectura supõe um acontecimento9, uma reacção. E, com Silvina 

Rodrigues Lopes, aprendemos que para que esse acontecimento (poético) - de fazer transparecer o real para 

lá do real - tenha lugar, são necessárias propriedades do objecto (a) e disposições do interprete (b). A saber: 

(a) a não-resolução do conflito entre o pragmático e o não-pragmático (traduzida consequentemente na sus-

pensão de sentido); e (b) o desencadear de um movimento do pensamento sem assunto ou tema pré-determi-

nado10.

 Também Maria Filomena Molder aborda este acontecimento, sob o ponto de vista de um efeito de pergun-

ta resposta em que ‘a obra de arte é uma resposta dada a uma pergunta, que só toma a dianteira quando a 

resposta está dada, e o espectador intervém nisto, no sentido em que assiste e falha.’11 Acrescenta ainda que, 

neste acontecimento poético, efeito de pergunta resposta, a obra de arte autêntica é que nos obriga a respon-

der-lhe e não o contrário.

 Apesar de este acontecimento de dois intervenientes, objecto e intérprete, transcender o lado mais prag-

mático e imediato das coisas, ele não corresponde à sua desvalorização, pois é por meio deste que ele se dá a 

ver. Da mesma maneira que, em literatura, ‘a poesia, de uma maneira geral, faz-se com as palavras mais sim-

5 ‘Esta es la primera y la última metáfora o transporte que la arquitectura sabrá hacer: presentar un misterio sin revelar-
lo, es decir detenido, inevitable, inalcanzable, invisible a veces: como imagen.’  SANTA-MARIA, Luis Martínez. (2005). 
Intersecciones. Madrid: Rueda, p. 46. 

6 ‘Una obra debe contener un pensamiento. Debe ofrecerlo. En ese sentido vendríamos a acercarnos a los orígenes de la 
arquitectura cuando la obra quería inspirar, es decir, inducir a su usuario a sentir y a pensar, a sentir y a pensar a la vez.’  
Ibidem, p. 42.  

7 ‘While Agamben’s vocabulary and tactics concerning aesthetics shift significantly over the course of his career, he 
consistently maintains that a deep affinity exists between art and potentiality. From his perspective, humans are essentially 
poetical beings that continually create and refashion themselves in the world.’ MURRAY, Alex; WHYTE, Jessica. (2011). 
The Agamben dictionary. Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 22.

8 ‘In his first book, The Man Without Content, Agamben calls for a “destruction” of aesthetics and reinstitution of the 
original function of art within culture. (...) Without this role within society, the creation of art becomes merely a formal 
exercise(...)’. Ibidem, p. 20.

9 ‘Entonces, como mundo ordenado, como organización, la arquitectura supone un acontecimiento.’ SANTA-MARIA, 
Luis Martínez. (2005) Op. cit., p. 23. 

10 LOPES, Silvina Rodrigues. (2012). Literatura, defesa do atrito. Belo Horizonte: Chão da Feira. [ed. orig. 2003], p. 15. 

11 MOLDER, Maria Filomena. (2005) “O que é que a Louise Bourgeois sabe que eu não sei?” em Estéticas de Arte. Con-
trovérsias para o século XXI. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, p. 241. 
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ples, mais usuais, de uma língua. Ela não cria palavras novas, cria novos significados, metafóricos como se 

diz, para palavras existentes’12, também em arquitectura, a poesia é a capacidade de, através dos componentes 

arquitectónicos (mais simples, mais usuais...), fazer ver ou sentir-pensar, para lá deles mesmos, ou seja, fazer 

transparecer o real real para lá do real físico e imediato que percepcionamos.

 

 ‘Nas suas formas mais simples, a arte de construir tem a sua origem na utilidade mas, através de toda a 

escala de valores, estende-se até ao campo da existência espiritual, ao campo dos significados e à esfera da 

arte pura.’13

*

 Tomemos para observação uma porta: uma porta é sempre uma porta. No sentido mais prático, enquanto 

mero elemento funcional, serve de ligação e/ou divisão de dois espaços. No seu significado pragmático é uma 

abertura feita em parede, em muro ou em muralha e rasgada até ao nível do pavimento, para dar entrada ou 

saída. 

 No entanto, este mero elemento funcional é capaz de potenciar acontecimentos poéticos, de transcender a 

sua função primária de dar entrada ou saída. 

 ‘A coisa principal da casa é a porta, mais do que a janela porque não tem peitoril: só um degrau de 

poucos centímetros para o mundo ou para fugir ao mundo (sempre se pode fechar a porta ou não a abrir ou 

escancarar as folhas da porta).’14 

 Uma porta fechada esconde um mistério, uma porta entreaberta revela um pouco do que está para lá e 

desafia a curiosidade, uma porta aberta é um convite à passagem e estende o espaço de um lado ao outro, uma 

porta escondida está disfarçada com arte na parede e serve para serviços ocultos... O momento de abertura 

de uma porta é também o momento da surpresa, e de passar a pertencer a um outro ambiente, delicadamente 

demarcado. ‘As portas, que são para passar e para deter-se, são também para ver, para transmitir o sonho 

que é ver um quarto pela primeira vez.’15

12 DIAS, Sousa. (2014). O que é poesia? Lisboa: Documenta. [ed. orig. 2008], p. 21. 

13 ‘En sus formas más sencillas, el arte de construir tiene su origen en la utilidad, pero, a través de toda la escala de valo-
res, se extiende hasta el campo de la existencia espiritual, el campo de los significados y la esfera del arte puro.’ VAN DER 
ROHE, Mies, 1938 em HERZOG, Jacques; DE MEURON, Pierre. (2016). Engañosas transparencias. Barcelona: Gustavo 
Gili, p. 43. 

14 SIZA, Álvaro. (2009). 01 Textos. Porto: Civilizacão, p. 349, 350. 

15 ‘Las puertas, que son para pasar y para detenerse, son también para ver, para trasmitir el sueño que es ver por primera 
vez un cuarto.’ SANTA-MARIA, Luis Martínez. (2005). Intersecciones. Madrid: Rueda, p. 65.  



i03- Imagem representativa das 
possibilidades poéticas de uma 
porta.

 Neste acontecimento arquitectural (da interpretação do objecto porta) acontece o mesmo que Ruy Belo 

exprime para a palavra poética: é duas vezes significativa na sua origem, ‘ela refere-se às coisas, mas indi-

rectamente, “metaforicamente”, isto é, por meio do seu significado prático e pela sua torção enquanto termo 

poético.’16 

16 DIAS, Sousa. (2014). O que é poesia? Lisboa: Documenta. [ed. orig. 2008], p. 21.  





 O termo arquitectura débil é-nos sugerido por Ignasi de Solà-Morales. Face a uma interpretação da situa-

ção intelectual e estética da cultura contemporânea, este diz-nos que o termo é proposto ‘como um corte não 

exactamente cronológico, tendencioso, nem estritamente geracional, senão, pelo contrário, como tentativa de 

detectar, em situações aparentemente muito diferentes, uma constante que parece que ilumina muito particu-

larmente a situação actual.’17 Encontrámos nisso traços semelhantes ao objectivo do nosso trabalho. 

 O autor caracteriza a situação  que se viveu a partir da crise do Projecto Moderno e que entendemos que 

se estende até aos nossos dias como a perda de fundamento, ‘o desaparecimento de qualquer tipo de refe-

rência absoluta que de algum modo coordene, “delimite” o sistema dos nossos conhecimentos e dos nossos 

valores’18. Neste cenário, em busca de algo que ilumine a situação actual, Solà-Morales apoia-se em Nietzs-

che - que ‘em Humano, demasiado humano, fala da necessidade de uma fundamentação sem fundamento’19 

- para concluir que a arquitectura contemporânea e as demais artes, ‘deverão construir não a partir de uma 

referência inamovível, senão com a necessidade de propor para cada passo, simultaneamente o objecto e o 

17 ‘(...) como un corte no exactamente cronológico, ni estrictamente generacional, sino, por el contrario, como el intento 
de detectar, en situaciones aparentemente muy diversas, una constante que me parece que ilumina muy particularmente la 
situación actual.’  SOLÀ-MORALES, Ignasi. (1990) “Arquitectura débil” em Diferencias, topografía de la arquitectura 
contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili, p. 66.

18 ‘(...) es decir desde la desaparición de cualquier tipo de referencia absoluta que de algún modo coordine, “cierre” el 
sistema de nuestros conocimientos y de nuestros valores, a la hora de articularlos en una visión global de la realidad.’  
Ibidem.

19 ‘Nietzsche todavía, en Humano, demasiado humano, habla de la necesidad de una fundamentación sin fundamento.’ 
Ibidem, p. 67.

ii. (de uma arquitectura) “DÉBIL”



seu fundamento.’20 

 Na sociedade actual, a explosão de museus e de casas de cultura, a magnificação dos artistas e a existência 

de um consumo massivo de imagens artísticas ‘têm que ver precisamente com o facto de que, perante o abor-

recimento da experiência da vida quotidiana e real, da ilusão científica, do trabalho e da produção, o mundo 

da arte aparece como uma espécie de reserva de realidade, da qual ainda podem alimentar-se os humanos.’21 

Daí a importância do estético na experiência contemporânea, pois é através dele que ‘se reconhece o modelo 

das nossas experiências mais ricas, mais vivas, mais verdadeiras em relação a uma realidade de perfis borro-

sos. A arte é entendida como o espaço onde a fadiga do homem contemporâneo pode ser compensada.’22 

 Mas, ainda segundo o autor, isto não faz com que a experiência estética seja uma experiência central no 

nosso sistema de referências, pelo contrário, ela continua a ocupar um lugar periférico (não no sentido de 

marginal mas de paradigmático) ‘e é apenas desde esta posição que segue mantendo o seu influxo sedutor, o 

seu poder de desvendar, a sua capacidade de insinuar mais do que resolver a compreensão intensa da reali-

dade.’23 

 Passemos a explicar o carácter da arquitectura débil, à qual Solà-Morales coloca as seguintes característi-

cas: 

 1- A precariedade do acontecimento.

 O tempo contemporâneo, diz-nos Solà-Morales, não é um sistema único, encerrado, acabado, pelo contrá-

rio, apresenta-se como diversidade, justaposição e descontinuidade. Ou seja, a temporalidade (da experiência 

estética na cultura contemporânea) ‘não se apresenta como um sistema senão como um instante aleatório que, 

guiado sobre tudo pela casualidade, se produz num lugar e num momento imprevisível.’24 Segundo o autor, a 

“promenade architectural” de Le Corbusier é uma ilusão enganadora, já que não é uma diversidade mas sim 

um percurso que tem a possibilidade de ser controlado.

 ‘Em certas obras de arte contemporâneas, na dança, na música ou nas instalações, a experiência do 

20 ‘Las propuestas del arte contemporáneo se deberán construir no a partir de una referencia inamovible, sino con la 
necesidad de proponer para cada paso, simultáneamente el objecto y su fundamento.’  SOLÀ-MORALES, Ignasi. (1990) 
“Arquitectura débil” em Diferencias, topografía de la arquitectura contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili, p. 67.

21 ‘(...) tienen que ver con una sociedad cada vez más ociosa, pero también que ver precisamente con el hecho de que, 
frente al aburrimiento de la experiencia de la vida cotidiano y real, de la ilusión científica, del trabajo y de la produción, 
el mundo del arte aparece como una especie de reserva de realidad, de la cual todavía pueden alimentarse los humanos.’  
Ibidem, p. 69. 

22 ‘A través de lo estético se reconoce el modelo de nuestras experiencias más ricas, más vivas, más verdaderas en rela-
ción con una realidad de perfiles borrosos.’ Ibidem, p. 68. 

23 ‘(...) y sólo es desde esta posición desde donde sigue manteniendo su influjo seductor, su poder de desvelamiento, su 
capacidad de insinuar más que de resolver la comprensión intensa de la realidad.’ Ibidem, p. 70. 

24 ‘La temporalidad no se presenta como un sistema sino como un azaroso instante que, guiado sobre todo por la casuali-
dad, se produce en un lugar y en un momento imprevisible.’ Ibidem, p. 77. 



temporal como acontecimento dado de uma vez e, depois, desvanecido para sempre, explica bem a noção 

da temporalidade que tem no acontecimento a sua melhor forma de expressão.’25 Esta noção temporal, de 

acontecimento, condiz com a aceitação da debilidade da experiência estética que, não sendo dominante, aceita 

‘a verdade da sua frágil presença.’26

 2- A dobra intempestiva da realidade.

 Para Gilles Deleuze, o objectivo e o subjectivo não são campos distantes ou opostos da realidade, antes 

constituem dobras de uma mesma e única realidade. ‘A noção de dobra resulta para a arquitectura actual 

enormemente esclarecedora’27 acrescenta Solà-Morales e, para nós, é uma resposta possível a uma pergunta 

que nos colocamos frequentemente: “Pode um espaço ser objectivo, funcional, prático, seguro, eficaz e, quan-

do utilizado, não ser poético?” Talvez a Poesia de que andamos à procura, em arquitectura, exista na sobrepo-

sição de (na dobra que faz coincidir) funcionalidade e artisticidade, ou seja, a objectividade e a subjectivida-

de. 

 Entendemos esta característica em íntima relação com a primeira, já que, como diz o autor ‘a realidade é 

uma constante na qual o tempo do sujeito e o tempo dos objectos exteriores circulam numa mesma faixa sem 

fim e onde o encontro entre o objectivo e o subjectivo só se produz quando essa realidade constante se dobra 

num desajuste da sua própria continuidade.’28 

 O adjectivo intempestiva aparece aqui para caracterizar os ‘acontecimentos que se produzem não através 

de uma organização linear e previsível do real, mas através de dobras, de hiatos, como diz também às vezes 

Foucault, que permitem de alguma maneira o refúgio, o palpitar de um pequeno momento de intensidade 

poética e criativa.’29 

 3- A condição decorativa.

 Solà-Morales propõe um retorno ao sentido fundamental da noção de decorum, que se perdeu para a pala-

vra decoração. No seu significado mais comum, que se usa quotidianamente, o decorativo é o desnecessário, 

25 ‘En ciertas obras de arte contemporánea, en la danza, en la música o en las instalaciones, la experiencia de lo temporal 
como acontecimiento dado de una vez y después, desvanecido por siempre jamás, explica bien una noción de la temporali-
dad que tiene en el acontecimiento su mejor forma de expresión.’ Ibidem. 

26 ‘(...) de la debilidad de la experiencia artística, no reforzando sus posiciones dominantes, sino aceptando la verdad de 
su frágil presencia.’ Ibidem, p. 78. 

27 ‘La noción de pliegue resulta para la arquitectura actual enormemenre esclarecedora.’ Ibidem.

28 ‘La realidad aparece como un continuo en el cual el tiempo del sujeto y el tiempo de los objetos exteriores están circu-
lando en una misma cinta sin fin y donde el encuentro entre lo objetico y lo subjetivo sólo se produce cuando esa realidad 
continua se pliega en un desajuste de su propia continuidad.’ Ibidem.

29 ‘Intempestivo, como coágulos de la realidad, como acontecimientos que se producen no a través de pliegues, de grietas, 
como dice también a veces Foucault, que permiten de alguna manera el refugio, el aleteo, de un pequeño momento de 
intensidad poética y creativa.’ Ibidem, p. 79.



o supérfluo, o acessório; mas o entendimento que o autor propõe para a palavra é outro. Propõe o termo como 

um complemento que ‘se nos oferece como algo que realça, enriquece, torna suportável a realidade, sem a 

pretensão de se impor, de ser central, de exigir o acatamento que a totalidade demanda. Decoração portanto, 

ou condição decorativa da arte e da arquitectura contemporâneas, não no sentido da vulgaridade, da triviali-

dade, da repetição de estereótipos estabelecidos, mas como discreta remissão a uma função se se quiser 

secundária, uma função que sobrevoa o hipotético fundo das coisas.’30 Esta condição decorativa sugere que, 

para a obra de arte arquitectónica, ‘a aceitação de uma certa debilidade e, portanto, a sua colocação num 

lugar secundário é, possivelmente, a condição da sua maior elegância e, no fundo, da sua máxima força.’31 

 4- A monumentalidade.

 Também aqui, mais uma vez, não se trata da monumentalidade no seu sentido comum de representação do 

absoluto mas sim na acepção do termo monitu, que quer dizer: da memória. ‘A ideia de monumento que quero 

trazer à discussão é aquela que podemos encontrar num objecto arquitectónico que, sendo certamente uma 

abertura, uma janela a uma realidade mais intensa, ao mesmo tempo a sua representação produz-se como um 

vestígio, como o soar da música do sino que fica depois de tocar; como aquilo que se constitui só em resíduo, 

em memória’32 diz-nos Solà Morales. Para além disso, reforça que a noção de monumento que propõe ‘está 

ligada ao gosto da poesia depois de a ter lido, ao sabor da música depois de a ter ouvido, à memória da 

arquitectura depois de a ter visto.’33

 Por fim, terminamos com uma frase, para nós, muito significativa: 

 ‘É a força da debilidade. Aquilo que a arte e a arquitectura são capazes de produzir precisamente quan-

do não se apresentam agressivas e dominantes, senão tangenciais e débeis.’34 

30 ‘Un complemento que permite incluso una lectura, a la manera de Walter Benjamin, no atenta sino distraída y que por 
tanto se nos ofrece como algo que realza, enriquece, hace soportable la realidad, sin la pretensión de imponerse, de ser 
central, de exigir el acatamiento que la totalidad demanda. Decoración por tanto, o condición decorativa del arte y de 
la arquitectura contemporáneas, no en el sentido de la vulgaridad, de la trivialidad, de la repetición de estereotipos esta-
blecidos, sino como discreto repliegue a una función si se quiere secundaria, a una función que sobrevuela el hipotético 
sondo de las cosas.’ SOLÀ-MORALES, Ignasi. (1990) “Arquitectura débil” em Diferencias, topografía de la arquitectura 
contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili, p. 79.

31 ‘(...) la aceptación de una cierta debilidad y por tanto, su colocación en un lugar secundario es, posiblemente, la condi-
ción de su mayor elegancia y, en el fondo, de su máximo peso.’ Ibidem, p. 80.

32 ‘La idea de monumento que quiero traes a colación es aquella que podemos encontrar en un objeto arquitectónico que, 
siendo ciertamente una apertura, una ventana a una realidad más intensa, al mismo tiempo su regeneración se produce 
como un vestigio, como el aleteo de la música de la campana que queda después de sonar; como aquello que se constituye 
sólo en residuo, en recuerdo.’  Ibidem, p. 81. 

33 ‘Por el contrario la noción de monumento que propongo aquí está ligada al gusto de la poesía después de haberla 
leído, al sabor de la música después e haberla oído, al recuerdo de la arquitectura después de haberla visto.’ Ibidem. 

34 ‘Es la fuerza de la debilidad. Aquello que el arte y la arquitectura son capaces de producir precisamente cuando no se 
presentan agresivas y dominantes, sino tangenciales y débiles.’ Ibidem. 



 O termo arquitectura viva, que propomos, pretende deslocar o foco do pensamento arquitectónico do 

edifício para algo edificado no(s) uso(s). Poderíamos ter optado por, por exemplo, arquitectura humana, ar-

quitectura das pessoas ou outras expressões próximas, porque a questão da presença humana é essencial uma 

vez que ‘são as pessoas quem tem a capacidade de transformar um espaço’35. Mas achámos que arquitectura 

viva servia melhor o nosso propósito porque remete, mais imediatamente, para a vida: viva significa que tem 

vivacidade (produzida, é claro, pela presença humana) mas também significa que tem vida. 

 O interesse apenas pela produção secundária (operações dos usuários) resultante dos processos de utiliza-

ção podia sugerir uma desresponsabilização do papel do arquitecto. A atribuição deste ser vivo ao espaço, à 

arquitectura, não coloca o acto de agir apenas no habitante, mas (também) deixa subentendida uma espécie de 

vida própria do espaço, uma manifestação de força que influencia o homem que nele habita. É esta interacção 

mútua e quotidiana, entre homem e espaço, que nos interessa explorar. 

 ‘A cultura “popular” é a pedra negra que se opõe à assimilação. [...] Mil maneiras de jogar/desfazer o 

jogo do outro, ou seja, o espaço instituído por outros, caracterizam a actividade subtil, tenaz, resistente, de 

grupos que, por não ter um próprio, devem desembaraçar-se numa rede de forças e de representações esta-

belecidas. Nesses estratagemas de combatentes existe uma arte de golpes, de lances, um prazer de alterar as 

regras do espaço do opressor.’ 36

35 CERTEAU, Michel de. (2014). A Invenção do cotidiano: 1- Artes de fazer. [trad.: Ephraim Ferreira Alves]. Petropolis: 
Vozes [ed. orig. L´invention du quotidien: 1 - Arts de faire, 1980], p. 91.

36 Ibidem, p. 74. 

iii. (de uma arquitectura) VIVA



 Ou seja, por palavras mais simples, ‘a forma não apenas determina o uso e a experiência, mas também é 

igualmente determinada pelos dois na medida em que é interpretável e, portanto, pode ser influenciada.’37

 Esta reciprocidade da relação entre homem e espaço, ou melhor, entre as formas (espaço) e uso (huma-

no) pode ser melhor entendida se a compararmos com a relação entre a língua e a fala, como faz o linguista 

americano, Noam Chomsky, que ‘comparou as línguas de modo semelhante ao modo como Lévi-Strauss com-

parou os mitos – e concluiu que deveria haver uma capacidade linguística análoga em todos os homens. [...] 

Isso conduz ao sentimento de que também a criação da forma e da organização espacial de maneira análoga 

pode ser referida a uma capacidade inata de todos os homens nas mais diversas culturas para chegar a inter-

pretações sempre diferentes das mesmas “arquiformas” essenciais.’38 

 Talvez se facilite a compreensão se dissermos que ‘Chomsky introduziu os conceitos de “competência” e 

“desempenho”. Competência é o conhecimento que uma pessoa tem da língua, enquanto desempenho refere-

-se ao uso que ela faz deste conhecimento em situações concretas. E é com esta reformulação mais geral dos 

termos “língua” e “fala” que pode estabelecer-se uma ligação com a arquitectura. Em termos arquitectóni-

cos, pode dizer-se que “competência é a capacidade da forma de ser interpretada, e “desempenho” é o modo 

pelo qual a forma é/foi interpretada numa situação especifica.’39

 Tudo isto leva a concluir, como propusemos, que ‘a fala não é apenas uma interpretação da língua, mas 

a língua, por sua vez, também é influenciada pelo que se fala, e, no devido tempo, a língua muda sob esta 

influencia constante.’40 Portanto, pode dizer-se que a língua não só determina a fala, como também é determi-

nada por ela, relacionam-se directamente, tal como a forma e o uso, o espaço e o homem.  

 ‘Se um arquitecto é capaz de apreender integralmente as implicações da distinção entre estrutura e ocu-

pação, ou, por outras palavras, entre “competência” e “desempenho”, ele pode chegar a soluções com um 

alto valor potencial no que diz respeito à sua aplicabilidade – i.e., com mais espaço para interpretação.’41

 Mantendo estas reflexões em mente, devemos terminar o raciocínio com o centro da nossa atenção na 

função do arquitecto neste cenário. Interessa-nos reflectir sobre a arquitectura viva apenas para informar a 

nossa acção enquanto projectistas, porque embora possamos verificar que algumas formas são interpretadas 

de determinada maneira, jamais conseguiremos explicar os processos mentais que induziram as pessoas a 

fazê-lo, nem isso faz parte do nosso interesse ou da nossa área de estudo. 

37 HERTZBERGER, Herman. (1996). Lições de arquitetura. [trad.: Carlos Eduardo Lima Machado]. São Paulo: Martins 
Fontes, p. 92. 

38 Ibidem, p. 93. 

39 Ibidem. 

40 Ibidem, p. 92. 

41 Ibidem, p. 106. 



 ‘Sem dúvida, existem objectos e formas que não têm mais de um único objectivo, em geral instrumentos 

técnicos, e que devem simplesmente funcionar, fazer o seu trabalho, nem mais nem menos. Mas a maior parte 

dos objectos e das formas possuem, além do objectivo para o qual foram projectados e ao qual geralmente 

devem seu nome, um valor adicional e potencial e, portanto, maior eficácia. Esta maior eficácia, a que cha-

mamos polivalência e que se aproxima da “competência”, é a característica que desejo enfatizar como um 

critério do projecto.’42 

 Talvez possamos adiantar que o texto (de uma arquitectura) VAGA, que vem na continuação, pode ser en-

tendido como o desenvolvimento dessa polivalência que procurámos destacar como critério de projecto para 

que a arquitectura viva (no sentido verbal) e sobreviva, ao tempo, à mudança de usurários e às necessidades 

várias que um mesmo habitante vai tendo nas solicitações quotidianas. 

42 Ibidem, p. 148.

i04- Esquema representativo da 
relação recíproca entre homem 
e espaço.





 Propomos o termo arquitectura vaga fazendo, evidentemente, alusão à expressão terrain vague posta em 

circulação por Solà-Morales num texto sob o mesmo nome. 

 Fixámos a expressão vague pela sua capacidade de incorporar muitos dos princípios que nos interessa 

convocar: vague refere-se à movimentação, oscilação, instabilidade, flutuação (das águas, por exemplo); 

significa também vacante, desocupado, disponível, livre, descomprometido; e, para além disso, vago é ainda 

aquilo que é indeterminado, impreciso ou incerto.

 ‘A relação entre a ausência de uso, de actividade, e o sentido de liberdade, de expectativa, é fundamental 

para entender toda a potência evocativa’43 que encontramos na arquitectura vaga. Espaços vagos, portanto, 

‘como ausência mas também como promessa, como encontro, como espaço do possível, como expectativa’44, 

como espaços com vários sentidos de oportunidade. 

 Estes, nas casas como nas cidades, são geralmente ‘lugares externos, estranhos, que ficam fora dos 

circuitos, das estruturas produtivas.’45 Vejamos um exemplo habitacional, o programa (redutor) de uma casa: 

três quartos, cozinha, sala de estar/jantar e quarto(s) de banho(s). É certo que ‘toda a arquitectura, doméstica 

43 ‘La relación entre la ausencia de uso, de actividad, y el sentido de libertad, de expectativa, es fundamental para enten-
der toda la potencia evocativa que los terrain vague de las ciudades tienen en la percepción de la misma en los últimos 
años.’  SOLÀ-MORALES, Ignasi. (1995) “Terrain Vague” em SOLÀ-MORALES, Ignasi; SASSEN, Saskia. (2002) Territo-
rios. Barcelona: Gustavo Gili, p. 68.

44 ‘Vacío, por lo tanto, como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, como 
expectación.’ Ibidem.

45 ‘Son, en definitiva, lugares externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras productivas.’ Ibi-
dem, p. 69.

iv. (de uma arquitectura) VAGA



ou não, está formada por estâncias e percursos’46, mas deverá ser também formada por híbridos, por lugares 

externos, espaços estranhos que vão além do estabelecido pelo programa. É talvez nessa ambiguidade dos 

espaços que escapam às normas de desenho de cumprimento obrigatório e que se deixam vagos, (sem uso, 

indeterminados, livres...) que uma casa pode converter-se numa narração.

 ‘As pessoas usam o seu ambiente em cada situação da melhor forma que podem, e frequentemente as 

coisas à sua volta, sem intencionalidade, oferecem oportunidades inesperadas que são apreendidas “de pas-

sagem”, por assim dizer’47, são como que improvisações, muitas vezes inconscientes. ‘Assim Charlie Chaplin 

multiplica as possibilidades de sua brincadeira: faz outras coisas com a mesma coisa e ultrapassa os limites 

que as determinações do objecto fixavam para o seu uso.’48

 Perante isto, o papel da arquitectura pode parecer controverso, já que ‘o destino da arquitectura foi 

sempre o da colonização, de pôr limites, ordem, forma, introduzindo no espaço estranho os elementos de 

identidade necessários para fazê-lo reconhecível, idêntico, universal.’49 Mas é indiscutível que a extrema 

funcionalidade torna o espaço rígido, inflexível, e oferece ao usuário muito pouca liberdade para o interpretar 

segundo outras funções.

 Se, com isto, alguém for levado a pensar que ‘só nos resta projectar cápsulas nuas, tão antienfáticas e 

neutras quando possível, para permitir aos moradores o máximo de liberdade para realizar os seus desejos 

específicos’50, por mais paradoxal que pareça, ‘é altamente questionável se um tal grau de liberdade não irá 

resultar numa espécie de paralisia, pois, embora se apresentem infinitas possibilidades, é extremamente 

difícil escolher a que será melhor para nós.’51 

 Podemos, assim, concluir que só nos resta procurar um equilíbrio e oferecer incentivos que despertem 

associações nos usuários e que, por sua vez, conduzam a interpretações adequadas a situações específicas. Isto 

pressupõe ‘um projecto mais elaborado, baseado num programa de requisitos mais detalhado e subtil. A ra-

zão para criar incentivos é elevar o potencial inerente ao máximo [...] Pode-se dizer que para cada situação 

46 ‘Toda arquitectura, doméstica o no, está formada por estancias y recorridos, también, híbridos de ambos o espacios de 
difícil autonomía.’ LEYVA, Juan Luis Trillo. (2001). Argumentos sobre la contigüidad en la arquitectura. Sevilla: Univer-
sidad de Sevilla, Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción, p. 42.

47 HERTZBERGER, Herman. (1996). Lições de arquitetura. [trad.: Carlos Eduardo Lima Machado]. São Paulo: Martins 
Fontes, p. 148. 

48 CERTEAU, Michel de. (2014). A Invenção do cotidiano: 1- Artes de fazer. [trad.: Ephraim Ferreira Alves]. Petropolis: 
Vozes [ed. orig. L´invention du quotidien: 1 - Arts de faire, 1980], p. 165. 

49 ‘Parece que todo el destino de la arquitectura ha sido siempre el de la colonización, el pones límites, orden, forma, 
introduciendo en el espacio extraño los elementos de identidad necesarios para hacerlo reconocible, idéntico, universal.’ 
SOLÀ-MORALES, Ignasi. (1995) “Terrain Vague” em SOLÀ-MORALES, Ignasi; SASSEN, Saskia. (2002) Territorios. 
Barcelona: Gustavo Gili, p. 72. 

50 HERTZBERGER, Herman. (1996). Op. cit., p. 162. 

51 Ibidem. 



aplica-se o seguinte: incentivo + associação = interpretação.’52 

 Já que colocamos a interpretabilidade como característica inerente à forma e necessária à arquitectura 

vaga, convém procurar saber como podemos contribuir para que as formas - na condição de estrutura - sejam 

interpretáveis. Ou, por outras palavras, como poderá ser, na prática, o nosso incentivo. Herman Hertzberger 

é apenas um dos muitos arquitectos que, através da sua produção (tanto a escrita como a construída), lembra 

que ‘quanto mais rica for a variedade oferecida, maior será a capacidade da casa para corresponder aos 

mais ricos e variados desejos dos seus moradores.’53 Algumas “irregularidades” que os arquitectos e as ten-

dências actuais procuram evitar - como diferenças de nível, parapeitos, balaustradas, pilares, degraus - podem 

ser usados como ‘elementos primitivos daquilo que poderíamos chamar a gramática básica da arquitectura’54 

e ‘constituem um estímulo constante para o uso na vida quotidiana.’55

52 Ibidem, p. 169.

53 Ibidem, p. 162.

54 Ibidem, p. 177.

55 Ibidem, p. 177.

i05- Utilização de um patamar 
de escadas que supera a função 
primeira de lugar de passagem. 





v. (de uma arquitectura) EXISTENCIAL

 Christian Norberg-Schulz coloca o problema básico do espaço, e por isso do pensamento arquitectónico, 

não como problema geométrico nem como dimensão do pensamento ou da percepção, mas como dimensão da 

existência humana, como relação entre o homem e o ambiente que o rodeia.

 Neste sentido, o autor estabelece o termo espaço existencial, que se refere ao sistema estável de esquemas 

de espaços (arquétipos),  “imagens” do ambiente que recebe o homem e de algumas idiossincrasias pessoais 

condicionadas pelo meio que o envolve. Tudo isto, em conjunto, enquadra o homem numa totalidade social e 

cultural, e suporta a ideia de que o espaço arquitectónico pode ser interpretado como uma “concretização” do 

seu espaço existencial (parte necessária à sua orientação, ou ao seu estar no mundo). 

 De acordo com Mearleau-Ponty, assim como dizemos que o espaço é existencial, também poderíamos 

dizer que a existência é espacial já que não podem separar-se (ou pensar-se) homem de um lado e espaço do 

outro. Não pode dissociar-se o homem do espaço porque aquele não existe sem este, o homem não pode exis-

tir/ser sem estar em algum lugar, todas as acções humanas têm aspectos espaciais dado que todas implicam 

movimentos e relações com lugares. ‘O que significa, pois, ‘estar em alguma parte’? Sinteticamente, significa 

estar localizado no espaço existencial de cada um. Podemos estar “em casa”, “a caminho”, ou “perdidos”’ 
56(se deixamos a estrutura conhecida do espaço existencial). ‘A “experiência” (percepção) do espaço, consis-

56 ‘Qué significa, pues, “estar en alguna parte”? Sencillamente, significa estar ubicado en el espacio existencial de 
casa uno. Podemos estar “en casa”, “en camino” o “extraviados”. El término “en camino” expresa que nos hallamos 
en nuestra ruta para ir “ a algún otro sitio”. La palabra alemana Weg, en efecto, significa “camino” y también “fuera”, 
“lejos” (way, en inglés). El término lost expresa que hemos dejado la estructura conocida del espacio existencial.’ NOR-
BERG-SCHULZ, Christian. (1975). Existencia, espacio y arquitectura. [trad.: Adrian Margarit] Barcelona : Blume, p. 43.



te assim na tensão entre a imediata situação e o espaço existencial.’57

 Posto isto, ‘a arquitectura concretiza uma imagem que vai mais além do contexto já existente e sempre 

reflecte um desejo de melhorar as condições humanas. O espaço existencial do homem está, pois, determi-

nado pela estrutura do ambiente que o rodeia, mas as suas necessidades e desejos criam uma regeneração’58 

que é, essencialmente, o processo que descrevemos sob o tema da arquitectura viva. Por esta razão, ‘ideal-

mente devia haver uma relação isomórfica entre o espaço existencial e o arquitectónico mas, na prática, não 

sucede assim de todo. O espaço arquitectónico dá-se já “terminado” ao indivíduo, isto é, vem a ser a criação 

de outros e reflecte os seus espaços existenciais.’59

 A correspondência entre espaço arquitectónico e espaço existencial existe na arquitectura viva, nas acções 

que integram a estrutura espacial nos esquemas dos habitantes e, ao mesmo tempo, traduzem os esquemas 

pessoais em estruturas arquitectónicas. Essa correspondência também pode ser descrita como um processo 

de adaptação, uma combinação equilibrada entre assimilação e acomodação: ‘a assimilação faz referência à 

acção do organismo sobre os objectos em torno e a acomodação à acção oposta’60.

 Norberg-Schulz conclui a sua reflexão sobre o espaço existencial dizendo que ‘a tarefa do arquitecto, 

portanto, é ajudar o homem a encontrar um sítio existencial onde assentar concretizando as duas imagina-

ções e fantasias sonhadas’61 o que significa oferecer ‘uma estrutura representável que ofereça abundantes 

possibilidades para a identificação’62 já que ‘o valor das grandes obras de arte consiste em permitirem 

diferentes interpretações sem perder a sua identidade.’63

*

57 ‘La “experiencia” (percepción) del espacio, consiste así en la tensión entre la inmediata situación de uno y el espacio 
existencial.’ NORBERG-SCHULZ, Christian, 1975, Existencia, espacio y arquitectura. [trad.: Adrian Margarit] Barcelona: 
Blume, p. 43.

58 ‘En otros términos, la arquitectura concretiza una imagen que va más allá del entorno ya existente y siempre refleja un 
deseo de mejorar las condiciones humanas. El espacio existencial del hombre está, pues, determinado por la estructura del 
ambiente que le rodea, pero sus necesidades y deseos crean una regeneración.’  Ibidem, p. 46. 

59 ‘Idealmente. debería haber una relación isomórfica entre el espacio existencial y el arquitectónico pero en la práctica 
no sucede asé del todo. El espacio arquitectónico se da ya “terminado” al individuo, eso es, viene a ser creación de otros y 
refleja sus espacios existenciales.’ Ibidem.

60 ‘Piaget describe el proceso como una combinación de una “asimilación” y una “acomodación”: la asimilación hace 
referencia a la acción del organismo sobre los objetos de alrededor y la acomodación a la acción opuesta. Así pues, el 
organismo, en lugar de someterse pasivamente al ambiente, modifica éste imponiendo sobre él cierta estructura propia.’ 
Ibidem, p. 11. 

61 ‘La tarea del arquitecto, por lo tanto, es ayudar al hombre a encontrar un sitio existencial donde sentar el pie concreti-
zando sus imaginaciones y fantasías soñadas’. Ibidem, p. 135. 

62 ‘En primer lugar debemos pedir una estructura representable que ofrezca abundantes posibilidades para la identifica-
ción.’ Ibidem. 

63 ‘El valor de las grandes obras de arte consiste en que permiten diferentes interpretaciones sin perder su identidad.’ 
Ibidem. 



 Tomemos em consideração duas casas, para um exercício que pretende verificar a aplicação deste raciocí-

nio ao espaço arquitectónico. Em concreto: a casa Farnsworth, de Mies van der Rohe, e a Casa-dos-Avós, de 

vários autores.

 Observemos então a capacidade de adaptação destas duas casas (ou seja, das suas formas arquitectónicas)  

para acolher espaços existenciais mutantes. E concluiremos, com isso, se estes espaços são ou não a contra-

partida física adequada às pessoas que os habitam. 

 Para simplificar a análise vamos, por agora, concentrar-nos apenas numa das acções dos usuários - e tal-

vez a mais elementar - o acto de sentar. Apesar de ser elementar e de não modificar necessariamente o aspecto 

físico da forma, esta operação é das mais reveladoras manifestações de poder do homem sobre o espaço. 

‘Sentar-se tem tudo a ver, linguisticamente, com assentamento’64, com o acto de apoderar-se de um lugar, 

de torná-lo seu. Talvez seja por isso que quando somos convidados em casa de alguém que não nos é muito 

próximo, respeitosamente, não ousamos sentar-nos sem que nos ofereçam um lugar. Mesmo que inconsciente-

mente, temos a impressão de que sentarmo-nos seria exercer poder sobre (ou tomar posse de) um espaço que 

não é o nosso. 

 Se, por exemplo, Edith Farnsworth, a proprietária da casa desenhada por Mies quisesse diversificar o 

costume de se sentar nas cadeiras ou na “day bed” desenhadas pelo arquitecto, em que outro sítio poderia 

sentar-se? 

 Talvez os degraus da plataforma de entrada da casa ofereçam essa possibilidade - no exterior - mas, além 

disso, não vemos outras possibilidades imediatas para Edith Farnsworth se apoderar de uma forma que não 

64 HERTZBERGER, Herman. 1996. Liçoes de arquitetura. [trad.: Carlos Eduardo Lima Machado]. São Paulo : Martins 
Fontes, p. 177. 
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entrada da Casa-dos-Avós. ‘Os 
miúdos às vezes sentam-se ali a 
conversar.’
i07- Mies sentado à conversa 
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foi, à partida, desenhada para sentar mas que permita, ou até que potencie outro(s) uso(s). Assim sendo, neste 

caso, o processo de adaptação ou a relação, a que já chamámos forma/uso, espaço/homem, competência/de-

sempenho, são significativamente limitados. 

 Ao contrário, na Casa-dos-Avós são inúmeros os momentos em que as formas são interpretadas, 

momentaneamente, como lugares para sentar (uso distinto daquele para que foram concebidas). São exemplos 

disso a guarda dos degraus da cozinha (grade), a soleira da porta, o muro da eira, a escada para a barra, os 

degraus da entrada e a pedra do lar, entre outros elementos cuja depuração formal (redução ao essencial) 

perseguida por Mies anulou na casa Farnsworth. 
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da Casa-dos-Avós — Casa D-D,  
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 Nas páginas seguintes apresentamos uma síntese do nosso processo de resolução do conflito ou, por 
outras palavras, expomos a exibição possível do projecto de arquitectura que trazemos em construção (Ca-
sa-dos-Avós - Casa D-D).
 A Carta da Evolução conta, cronologicamente, a história do projecto mas é importante complementa-la 
com alguns comentários:
 No início dos trabalhos havíamos esquecido a importância do desenho à mão e o uso exclusivo do 
desenho a computador levou-nos a propostas (1. e 2.) “duras” e um tanto condicionadas pelos processos de 
imposição de estereótipos que tentávamos combater. Apercebendo-nos desta tendência, vimo-nos na neces-
sidade de a contrariar e de iniciar um movimento de reorientação que nos aproximasse “na prática” daquilo 
que defendíamos “em teoria”. Da proposta 3. à 9. é visível uma exploração que teve o desenho à mão como 
único instrumento e que permitiu avançar com diversas alternativas, desconstruindo algumas propensões 
para as quais estávamos (pré-)formatados. A proposta 10. torna clara a intenção de projectar uma casa que 
pudesse ser alterada ao longo do tempo, que pudesse ser aumentada e depois reduzida novamente (ver tam-
bém imagem 11, p. 168). As propostas seguintes, 11. e 12., são evoluções da décima e ensaiam as mesmas 
questões. Depois disso, a forma compacta quadrangular do volume começou a parecer-nos pouco adaptada 
à sinuosidade do terreno e passámos a experimentar soluções mais alongadas (da 13. à 19.). No entanto, 
estas opções implicavam, geralmente, que a circulação se fizesse em corredores, característica que desde a 
fase de experimentação manual procurávamos contornar, ora evitando-os ora tornando-os corredores plus. 
Nesta fase, com a proposta 16. chegámos a uma estratégia de desenho para uma casa-de-banho comum, 
que combina 3 funções; estratégia que não abandonamos até ao final do processo. O mesmo se passou com 
a introdução do acesso duplo à garagem (ver imagem 46, p. 90) que, tendo aparecido pela primeira vez na 
proposta 21. manteve-se em todas as restantes. Por outro lado, a proposta 18. apontou uma intenção que, 
apesar de não ser tão facilmente reproduzível nas seguintes fases como as anteriores, foi mantida e traba-
lhada sempre que possível: um alpendre ou espaço exterior coberto que pudesse ser encerrado e funcionar 
como extensão do interior, sem função pré-estabelecida. A vigésima proposta introduz um corte e um afas-
tamento à organização da casa em volume rectangular quebrado. Após esse afastamento, o retorno à forma 
rectangular sugeriu que a quebra fosse feita no sentido inverso (21. a 24) para, depois, com uma ligeira 
rotação da composição, se adaptar melhor ao terreno, abraçando os penedos e o carvalho (25. a 27.) Nestas 
propostas procedemos também à inversão das funções na organização da casa, passando as áreas comuns 
para norte e os quartos, que antes se posicionavam a nascente, para sul; esta decisão foi discutida com os 
futuros habitantes que não mostraram oposição. A partir da proposta 27. voltamos a ensaiar a compactação 
do volume para reduzir o uso de corredores; embora já na proposta 26. tenhamos conseguido que o corredor 
fosse um espaço plus. A proposta 29. apresentou-se como solução plausível para a maioria dos problemas 
levantados até ao momento e, com uma ligeira rotação do volume, que fizemos posteriormente (imagem 09, 
p. 213) tornava-se possível ter o volume compacto a abraçar o acontecimento natural exterior que preten-
díamos valorizar. No entanto, a composição parecia-nos massiva e de proporções pouco harmoniosas, por 
esse motivo retrocedemos e voltamos a  experimentar uma solução alongada (30.). Apesar de, aparentemen-
te, mais elegante, a solução levantava vários problemas que na proposta anterior estavam melhor soluciona-
dos. 
 Das trinta propostas sintetizadas na Carta houve quatro que nos pareceram mais plausíveis, ou que têm 
mais aspectos que pretendemos transportar para a casa que há-de vir (18., 26., 29., e 30.). Estas podem ser 
melhor entendidas a partir da página 203. Por fim, destas quatro, a proposta 29 parece-nos a mais próxima 
dessa casa que há-de vir e, portanto, a que deverá fazer-se evoluir.



1. 2. 3. 4. 5.

11. 12. 13. 14. 15.

21. 22. 23. 24. 25.
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6. 7. 8. 9. 10.

16. 17. 18. 19. 20.

26. 27. 28. 29. 30.





Propostas mais plausíveis,
hipóteses de caminhos a seguir



 O volume rectangular quebrado vira as faces mais compridas para norte e 
para sul. Na fachada norte, a mais próxima da rua, localizam-se as entradas e uma 
espécie de alpendre que pode ser encerrado e utilizado como extensão do espaço 
interior da casa. No eixo maior do rectângulo localizam-se as infraestruturas (cozi-
nha, casas-de-banho e lugar do fogo) e, para sul, na fachada oposta à rua, os quartos e 
a sala, dividida em duas áreas. Entre esta e os quartos há um espaço aberto, como um 
terraço coberto virado para sul, que poderá ser encerrado mais tarde para aí se criar 
um terceiro quarto. O quarto a nascente tem casa-de-banho privativa e o outro (ou os 
outros dois) serve-se da casa-de-banho comum, desenhada estrategicamente para 
cumprir simultâneamente esta função bem como a de casa-de-banho de serviço e de 
balneário para a entrada suja (relacionada com a lavandaria). 
 A área interior da lavandaria bem como a área exterior onde se deverá esten-
der a roupa a secar não satisfazem as necessidades dos habitantes: são indevidamente 
pequenas. A lavandaria apresenta-se como um armário no percurso que liga os quartos 
às áreas comuns. 
 Embora possa ser agradável chegar de carro e entrar na garagem com vista 
sobre os penedos e o carvalho em frente, o acesso único torna obrigatória a existência 
de uma área de manobras para inverter a marcha e posteriormente sair em direcção à 
rua. 
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 A definição de um percurso privado, paralelo à rua, de acesso e saída da gara-
gem sem necessidade de manobras ou inversão de marcha será uma mais valia a manter na 
evolução da proposta. 
 Consideram-se duas zonas de “sala” nesta proposta, uma a nascente da cozinha e 
a outra a sudoeste. A primeira poderá dividir-se em outras duas formando um terceiro quar-
to, um escritório, uma sala de costura ou assumindo qualquer outra função que responda às 
necessidades dos habitantes.
 Deste momento do projecto destacamos a concepção de um percurso que, 
fazendo a distribuição para todas as áreas da casa, está em constante relação com uma das 
salas e, por esse motivo, deixa de ter carácter de corredor. Essa sala tem a vantagem de 
se relacionar directamente com os penedos e o carvalho no exterior mas não receberá luz 
natural directa uma vez que as aberturas estão orientadas a poente e a luz dos finais de tar-
de será também filtrada pelos penedos e pelo carvalho. Esta característica deverá provocar 
um efeito muito bonito de luz avermelhada a “furar” por entre as folhas da árvore e a 
reflectir na parede em frente mas, durante o resto do dia e nos Invernos este espaço poderá 
ser relativamente sombrio. 
 Destacam-se 3 entradas, sendo a da cozinha e a da representação próximas 
da garagem; a entrada da terra, portanto a entrada que será usada depois dos trabalhos 
agrícolas, de jardinagem ou bricolage, por outro lado, situa-se na fachada sul, com acesso 
directo à lavandaria e daí à casa-de-banho comum que, como na hipótese anterior, cumpre 
simultaneamente 3 funções. 
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 Neste momento do projecto privilegiou-se a acomodação da casa ao terreno 
através de ligeiras diferenças de nível no acesso e no interior da casa. 
 A compactação do programa numa área mais quadrangular do que rectangular 
permitiu a posição realmente central do lugar do fogo na casa. 
 A localização da cozinha, à entrada e com fácil acesso à área destinada a chur-
rascos, é benéfica e ainda mais evidenciada por uma área de refeições que, sendo parte da 
cozinha, dá as boas-vindas a quem chega. A nascente deste espaço há um terraço coberto 
que poderá ser encerrado e utilizado como extensão da cozinha ou da sala, conforme 
conveniente. Nesta proposta a sala beneficia de luz sul e nascente, tem vista sobre a paisa-
gem mais alargada mas continua a desfrutar de um enfiamento visual sobre os penedos e o 
carvalho do lado poente, através das janelas junto à entrada.  
 À semelhança da hipótese anterior, valorizamos a inexistência de corredores bem 
como a possibilidade de divisão da área comum para criação de mais um quarto ou 
divisão com outra função, o que melhor garantir resposta às necessidades dos habitantes 
em cada momento.  
 Ao contrário da anterior, esta proposta apresenta a entrada da terra na fachada 
poente, junto aos penedos, sendo que as escadas na fachada nascente permitem um percur-
so transversal entre a entrada de representação e a parte do terreno a cota mais baixa.  
 Por baixo das áreas comuns, o nivelamento do terreno permite um espaço extra 
para arrumação de utensílios, ferramentas e materiais de jardinagem, característica que 
interessa preservar na evolução da proposta.
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 O retorno a uma forma mais alongada (rectângulo quebrado) permite colocar o 
volume em tensão com o acontecimento natural que constantemente procuramos poten-
ciar, os penedos e o carvalho. 
 Esta proposta tenta desenhar um espaço de distribuição no qual alguns alarga-
mentos criem espaços de paragem. Esta intenção poderá ser algo a recuperar em propostas 
futuras. 
 No entanto, a sala, que se situa no ponto mais a norte da composição, carecerá 
de alguma luz, embora também seja favorecida pelos jogos do sol poente em diálogo com 
as árvores. Por isso, somos levados a questionar se não se deverá colocar a possibilidade 
de dotar a casa de uma versatilidade que permita ter uma sala de Verão e uma sala de 
Inverno, deslocando-se os móveis e invertendo-se as funções entre sala de estar e sala de 
jantar, que ficam respectivamente a norte da composição e imediatamente a sul da cozinha.
 A cozinha abre-se para uma plataforma artificial que vence a pendente do terre-
no e oferece uma área para convívios no exterior, com vista sobre a paisagem. 
 À semelhança das outras hipóteses, no topo da área de circulação fica um espaço 
que pode deixar-se aberto ou fechar-se para dar origem a uma divisão extra (para terceiro 
quarto ou outra função). 
 A estratégia encontrada anteriormente para a casa-de-banho comum mantém-se 
nesta proposta e a entrada da terra volta a fazer-se pela fachada nascente. 
 Mantém-se também, da hipótese anterior, o espaço extra para arrumação mas, 
neste caso, é mais pequeno e localiza-se por baixo dos quartos.
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 Não é inútil lembrar onde comecei e perceber como cheguei até aqui. Quase sem pensar que teria de 
comunicar o trabalho a outros, fui caminhando ao ritmo dos projectos e com eles fui (re)conhecendo a 
construção do meu projecto de arquitectura. 
 O poético e o corrente apresentavam-se, inicialmente, como universos independentes em conflito. Mas 
as obras de arquitectura desenham-se, constroem-se e dão-se a habitar a outros e, no decorrer deste traba-
lho, fui tomando consciência de que se o poético nasce de uma necessidade de expressão, essa necessidade 
não precisa de ser obrigatória e unicamente a do arquitecto. A necessidade de expressão, capaz de criar 
poesia, é corrente, ou seja, é comum a todos os homens. Como diz Giorgio Agamben, os homens são seres 
essencialmente poéticos que continuamente criam e se reposicionam no mundo1, logo, tal como alguns 
espaços poéticos surgem da necessidade de expressão dos arquitectos, outros (correntes) surgem da neces-
sidade de expressão dos habitantes e outros ainda - para mim, talvez os mais significativos - da combinação 
de uma com a outra. Esta combinação corresponde também a intersecção do saber mais técnico do arquitec-
to com o saber mais (do senso) comum do habitante.
 Mesmo não tendo chegado a uma proposta final para o projecto da (Casa-dos-Avós —) Casa D-D, uma 
conclusão coerente terá, inevitavelmente, de passar pela componente de projecto:
 O estudo para a moradia de D. e D. é relevante porque permite colocar a continuidade e a futuração. Ou 
seja, é no ensaio sobre a Casa-dos-Avós — Casa D-D que a última geração da família se encontra (dois pri-
mos - um como projectista e o outro como utente) para dar continuidade à “Casa-dos-Avós”, aqui entendida 
como habitar. Mas não como um habitar específico, e antes como um habitar que envolve uma espécie de 
conservação/manutenção de um habitar universal, ‘modo segundo o qual somos homens sobre a terra’2; que 

1‘While Agamben’s vocabulary and tactics concerning aesthetics shift significantly over the course of his career, he consistently 
maintains that a deep affinity exists between art and potentiality. From his perspective, humans are essentially poetical beings that 
continually create and refashion themselves in the world.’ MURRAY, Alex; WHYTE, Jessica. (2011). The Agamben dictionary. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 22.
2 ‘A maneira como tu és e eu sou, o modo segundo o qual somos homens sobre a terra é o Buan, o habitar’. HEIDEGGER, Martin. (1951) 
“Constuir, Habitar, Pensar”. [trad. Marcia Sá Cavalcante Schuback], s/ paginação.
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é transversal a todos os tempos e não específico deste. 
 Esta espécie de conservadorismo parece ter entrado em choque com uma mutação que começou a 
denunciar-se em mim e que deu origem ao conflito. Isto é, eu trazia um conjunto de referências adquiridas 
precisamente nesse conservadorismo e elas foram bombardeadas pela Escola, pela cidade, pela habitação 
em apartamentos... Essa experiência de vida também foi instrumento útil para instruir a remodelação do 
apartamento. Não só cheguei a uma proposta específica para o imóvel e a circunstância que me foi apre-
sentada como entendo ter encontrado um estratégia (alternativa aos modelos contemporâneos) que pode ser 
aplicada a outras situações idênticas no actual panorama de investimento e regeneração do parque habita-
cional dos centros das cidades; promovendo a sustentabilidade e a economia de meios mas, acima de tudo, 
a criatividade e o sentido crítico dos habitantes na construção da sua própria casa. A proposta que apresen-
tamos para o apartamento é, no fundo, um incentivo para que qualquer pessoa possa construir, num sistema 
(d)e dispositivo mínimo a sua (Casa-dos-Avós —) Casa D-D. Trata-se de tentar dar àqueles que alugam casa 
a àqueles que constroem de raiz a mesma oportunidade de criação da casa própria.
 Em suma, esta dissertação é o resultado de uma procura de formas que evoluam com o habitante; de 
formas que originem espaços poéticos onde o sentir-se em casa seja iminente. Mas, simultaneamente, ela 
valeu enquanto tentativa de clarificação de um conflito pessoal que está na origem de um modo próprio de 
fazer e pensar a arquitectura. Nessa tentativa de clarificação coloquei-me perante um modelo da acção real, 
que sucede o percurso académico e antecede a vida profissional. Esse modelo permitiu ensaiar um modo de 
actuar que passa pela “auscultação” do homem-comum, pelos problemas levantados pelos clientes/futuros 
habitantes, pelas questões construtivas (que precisariam de mais tempo e apoio técnico para ser esclareci-
das), pelo estudo de casas características da cultura em questão e por reflexões sobre a experiência pessoal, 
mais do que pelo estudo do trabalho de outros arquitectos e muito menos pelo estudo aprofundado de temas 
teóricos. 
 A suspensão do processo sem a apresentação de uma proposta final para a (Casa-dos-Avós —) Casa 
D-D significa precisamente que o conflito (ainda) não está resolvido.
 Dito isto, se se procurar uma conclusão mais imediata e objectiva para este emaranhado de experiências 
pessoais, descrições de casas, comentários disciplinares e saídas para o projecto, talvez as condições (d)
e princípios possam ser entendidas como uma antecipação disso, deixando subentendido que (da mesma 
forma que a tríade vitruviana coloca a firmitas, a venustas e a utilitas como elementos fundamentais da 
arquitectura), com a devida modéstia, coloco a poeticidade, a debilidade, a vivacidade, a vacância, e o 
existencialismo como princípios orientadores do meu projecto de arquitectura; princípios que levarei deste 
trabalho para o futuro. 

 Poeticidade é a capacidade da arquitectura para ‘apresentar um mistério sem o revelar’3, de 
fazer transparecer o real para lá do real; a debilidade é a ‘discreta remissão’ a ‘uma função 
que sobrevaloriza o hipotético fundo das coisas’4 e gera-se precisamente quando a arquitec-
tura ‘não se apresenta agressiva e dominante’5; a vivacidade é a habilidade segundo a qual as 
formas arquitectónicas determinam o uso e a experiência mas são igualmente determinadas 
pelos dois; a vacância é o princípio que desenvolve uma arquitectura vaga, ‘como promessa, 
como encontro, como espaço do possível, como expectativa’6; e o existencialismo suporta a 

3 ‘Esta es la primera y la última metáfora o transporte que la arquitectura sabrá hacer: presentar un misterio sin revelarlo, es 
decir detenido, inevitable, inalcanzable, invisible a veces: como imagen.’  SANTA-MARIA, Luis Martínez. (2005). Intersecciones. 
Madrid: Rueda, p. 46.
4 ‘(...) sino como discreto repliegue a una función si se quiere secundaria, a una función que sobrevuela el hipotético sondo de 
las cosas.’ SOLÀ-MORALES, Ignasi. (1990) “Arquitectura débil” em Diferencias, topografía de la arquitectura contemporánea. 
Barcelona: Gustavo Gili, p. 79.
5 ‘Es la fuerza de la debilidad. Aquello que el arte y la arquitectura son capaces de producir precisamente cuando no se presentan 
agresivas y dominantes, sino tangenciales y débiles.’ Ibidem. 
6 ‘Vacío, por lo tanto, como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, como expectación.’ 
Ibidem.
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ideia de que o espaço arquitectónico deve ser interpretado como uma concretização do espaço 
existencial do homem.

Estas condições (d)e princípios levaram-me a concluir que:

‘Nas suas formas mais simples, a arte de construir tem a sua origem na utilidade mas, 
através de toda a escala de valores, estende-se até ao campo da existência espiritual, ao 
campo dos significados e à esfera da arte pura.’7 E, tal como a arte pura, a arquitectura 
deve, sem se apresentar agressiva nem dominante, oferecer múltiplas possibilidades 
de interpretação. Isto é, resta-nos oferecer incentivos que despertem associações nos 
usuários e que, por sua vez, conduzam a interpretações adequadas às situações específi-
cas. Tal como diz Norberg-Schulz, ‘a tarefa do arquitecto, portanto, é ajudar o homem a 
encontrar um sítio existencial onde assentar concretizando as duas imaginações e fantasias 
sonhadas’8 o que significa oferecer ‘uma estrutura representável que ofereça abundantes 
possibilidades para a identificação’9 já que ‘o valor das grandes obras de arte consiste em 
permitirem diferentes interpretações sem perder a sua identidade.’10

7 VAN DER ROHE, Mies, 1938 em HERZOG, Jacques; DE MEURON, Pierre. (2016). Engañosas transparencias. Barcelona: Gus-
tavo Gili, p. 43. 

8 ‘La tarea del arquitecto, por lo tanto, es ayudar al hombre a encontrar un sitio existencial donde sentar el pie concretizando sus imagina-
ciones y fantasías soñadas’. Ibidem, p. 135. 

9 ‘En primer lugar debemos pedir una estructura representable que ofrezca abundantes posibilidades para la identificación.’ Ibidem. 

10 ‘El valor de las grandes obras de arte consiste en que permiten diferentes interpretaciones sin perder su identidad.’ Ibidem. 





 ‘O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta, inventor de qualquer 

coisa que não havia no mundo ainda antes de eles nascerem. E inteiramente individual, cada um poeta que é. E o que acon-

tece é que nós, por causa da questão económica que temos pela frente, os metemos não a fazer poesia à solta, que é o que 

eles desejariam, mas a seguir alguma coisa (...).’

Agostinho da Silva, em “Conversas Vadias” (1990) entrevistado por Maria Elisa. Centro de produção de Lisboa, RTP.
(disponível em youtube.com/watch?v=g7JmgJ6wQKk)

 ‘Para que a poesia continue a ser possível, para que o humano não se esgote na eficácia, é preciso uma interven-

ção política que dê primazia à educação, à preparação para construir um mundo em que possam existir falas-aventuras, 

falas que abram caminhos através do desconhecido. Ser responsável perante o que vem (através da construção do mundo 

que se deixa em herança) implica a responsabilidade pela poesia - a defesa de que nada é certo. A Cultura precisa da poesia. 

Precisa de falas atentas ao princípio - incondicionalmente atentas.’ 

Silvina Rodrigues Lopes, “Defesa do Atrito” (1999) em Literatura, defesa do atrito (2012). Belo Horizonte: Chão da Feira, p. 139.
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Anexo 1

Inquérito feito aos futuros habitantes da Casa D-D numa fase inicial do processo de pensar a sua casa.
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Anexo 2

Os desenhos que se seguem não devem ser entendidos como projecto de execução, apenas ilustram a presença da 
materialidade e da preocupação construtiva das ideias desenvolvidas. 
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A

B

C

D

E

Planta com sinalização dos painéis desenhados | Escala 1/100 



Painel A
1- C1, painel aberto. Escala 1/100

2- C2, painel fechado. Escala 1/100
3- C3, corte transversal pelo painel. Escala 1/100

4- Detalhe. Escala 1/10
5- Detalhe. Escala 1/10
6- Planta. Escala 1/100



C1

C3

C2

3

5

4

21

6



Painel B
1- C1, painel aberto. Escala 1/100

2- C1, painel fechado. Escala 1/100
3- C2, corte transversal pelo painel. Escala 1/100

4- Detalhe. Escala 1/10
5- Detalhe. Escala 1/10
6- Planta. Escala 1/100
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C2

C1

1

2

3

4

5

6
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Painel C
1- C1, painel aberto. Escala 1/100

2- C1, painel fechado. Escala 1/100
3- C2, corte transversal pelo painel. Escala 1/100

4- C2, painel rodado. Escala 1/100
5- Detalhe. Escala 1/10
6- Detalhe. Escala 1/10
7- Planta. Escala 1/100

C1

C2

5

6

7
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Painel D
1, 2, 3, 4, 5- C1, várias posições do painel. Escala 1/100

6- C2, detalhe do corte transversal. Escala 1/10
7- C2, detalhe do corte transversal. Escala 1/10

8- Planta. Escala 1/100

C1

C2

6

7

8
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Painel E
1- C1, painel entreaberto. Escala 1/100

2- C1, painel aberto. Escala 1/100
3- C1, painel fechado. Escala 1/100

4- C2, corte transversal pelo painel. Escala 1/10
5- C2, detalhe do corte transversal. Escala 1/10
6- C2, detalhe do corte transversal. Escala 1/10

7- Planta. Escala 1/100

C2

C1

5

6

7
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